HINNASTO 2017
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %

Citroen Jumper

Matkailuautovarustelu

L2H2‐L4H3
VAKIO ‐JA LISÄVARUSTEET
Perusversio 1+4 tai 1+5
4 –istuttava kiinteä muotoiltu istuin niskatyynyillä
3‐piste turvavyöt kaikilla istumapaikoilla
Istuinverhoilut automallin alkuperäiskankailla
Korotettu jatko‐ohjaamon lattia
Suuri säilytystila takaistuimen alla
Jatko‐ohjaamon kosteus, ääni ‐ ja lämpöeristys
Tummennetut lämpöeristelasit liukuovessa ja vastakkaisella seinällä
Muotoillut verhoiluelementit; seinät, ikkunakierrot ja katto
Sisäverhoilu Monza ‐kangas (verhoilun yläosat ja katto); värit valittavissa
Sisäverhoilu ajoneuvoneulehuopaa (verhoilun alaosat)
Verhot ja verholaudat
Alumiiniset koristelistat jatko‐ohjaamossa
Kiinteä kumipohjainen tekstiilimatto jatko‐ohjaamon lattiassa
Seinältä alas taittuva kaasujousitettu pöytä pullopaikoilla
Vuodepaikat kahdelle 120x180 cm
* takaistuimen alas taittuva selkänoja ja toinen vuodepaikka takaistuimen etureunassa

Keittomahdollisuus (230V keittolevy); takaistuimen rungon päätyyn integroitu
Maasähköjärjestelmä 230V (virransyöttö autoon ja 1 kpl 230V pistoke)
Matkustamon valaistus 6 kpl LED ‐spot valaisimia
* sisältäen kulkuvalaistuksen ja askelmavalaistuksen
Tunnelma/yövalaistus LED ‐spoteissa 4 kpl
Nousukahva liukuovella
Vaatekoukut
Roskakori
Kuormatilan vanerointi; lattia, seinät, takaovet
Pitkän tavaran lastausaukko väliseinässä
* lastausmahdollisuus pitkälle tavaralle (putki/lauta) ohjaamon kynnykseen asti

Hinta vakiovarustein 10.990 €
 merkityt vakiovarusteita
Rekisteröintikatsastus/yksittäishyväksyntäkulu lisätään varustelun hintaan

WWW.FIXTEN.FI
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VARUSTEPAKETIT
□ Säilytystilapaketti väliseinään; kolme väliseinään upotettua kaappia joissa saranoidut RST ovet

HINTA
790 €

* 2 kaapissa ylös nousevat ovet ja keskikaapissa sivulle aukeava ovi
* Keskikaapissa varaus 50l jääkaapille ja toisessa sivukaapissa varaus mikrouunille
* huom! Lisäkaiuttimien sijoitus tarvittaessa etu hattuhyllyn yhteyteen

□ Valaistuspaketti ja sisustuksen FT design somisteet

2 190 €

* Opaalilasinen LED paneelikatto 120x60 cm, jossa RGB ‐värit, valkoinen valo ja himmennys
* Seinäverhoilujen alaosissa LED valaistut upotetut somisteet
* Epäsuora LED valaistus seinien yläosissa
* Etuovissa LED valaistut somisteet

□ Lämpöpaketti

580 €
* Lämmitettävät takaistuimen istumapaikat 4 kpl; istuinosat ja selkänojat

□ Nahkapaketti

2 180 €
* Premium ekonahkaverhoilu tikkikuvioitu nahka myös etuistuimissa
* Etuovien somisteet tikkikuvioitu nahka
* Seinäverhoilujen alaosien upotettujen somisteiden verhoilu tikkikuvioitu nahka

□ Multimediapaketti
* Kenwood 2DIN navigoiva multimediasoitin
* Alkuperäinen asennuskaulus kojelautaan ja ratin painikkeiden aktivointi
* Lisäjarruvalon linssiin integroitu peruutuskamera
* 13 cm Hi‐Fi erillissarjat jatko‐ohjaamossa ja ohjaamossa
* Kenwood 5‐kanava vahvistin (erillissarjat ja subwoofer)
* 10" subwoofer elementti koteloituna
* 18.5" LED alas taittuva kattonäyttö FULL HD tai 2 kpl 9" FULL HD näyttöjä etuistuimien niskatukiin
* Lisä ‐ja tekniset tiedot erillinen hinnasto multimediat ja tarvikkeet

OHJAAMON LISÄVARUSTEET
□ Ohjaamon irtolattiamattosarja, tekstiili
□ Tavaransäilytyslaatikko 1+1 etuistuinten väliin
□ Ohjaamon tehostettu äänieristys silent coat; lattia ja ovet
MATKUSTAMON LISÄVARUSTEET
□
□
□
□

Matkustamon tehostettu äänieristys silent coat; lattia, seinät ja liukuovi
Matkustamon irtolattiamattosarja, tekstiili
Matkustamon ruohomattosarja
Kiinteä luistamaton muovimatto tekstiilimaton asemesta; Antrasiitin harmaa puukuvioitu

3 990 €

HINTA
142 €
391 €
480 €

HINTA
680 €
204 €
180 €
248 €

* Vakiovaruste erillisistuimien yhteydessä

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tavaraverkko vuodesyvennyksen etureunaan
Verhot ja verholaudat; värit valittavissa
Jos tehdasväliseinä alkuperäiset B‐pilareiden muovit
Jos liukuovi molemmin puolin, verhoilun muutostyöt
Tunnelma/yövalaistus LED ‐spoteissa
Hi‐Fi kaiuttimet 13 cm 2‐tie kaiuttimet
Lukuvalo; varrellinen LED valaisin katkaisijalla
12 V lisäpistoke
12 V 2‐osainen USB latauspistoke
Maasähköjärjestelmän lisäpistokkeet 230V
Ylläpitolataus startti ja hupiakulle maasähköstä 10A
Ylläpitolataus 50A startti ja hupiakulle maasähköstä Sinepower invertterin yhteydessä
2 akku järjestelmä, autom. rele ja 100Ah lisäakku
Invertteri 600W täys siniaalto

118 €

427 €
1 494 €

257 €
95 €
97 €
109 €
187 €
410 €
580 €
577 €
468 €
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□ Invertteri 1000W täys siniaalto
□ Invertteri Sinepower 1800W jossa virran priorisointijärjestelmä

697 €
1 380 €

* autom. vaihto maasähkön ja invertterivirran välillä 230V sisäverkkoon

□ Invertteri 2500W, 2kpl 230V ulostulot
□ Invertteri 3000W
□ Mikrouuni ja hyllykaluste ; sis. 230V maasähköpistokkeen

795 €
805 €
528 €

* kaluste kiint. Seinän ikkunalinjan yläpuolelle

□ Mikrouuni säilytystilapaketin yhteydessä ; sis. 230V maasähköpistokkeen
□ CoolMatic CRX‐50, 50l RST jääkaappi pakastelokerolla

288 €
1 026 €

* asennus väliseinään, vain säilytystilapaketin yhteydessä

□
□
□
□
□

Matkustamon vesikiertoinen lisälämmitin 5,1 Kw; kenno ja flekti
Matkustamon lisälämmitin, Webasto AT 2000 STC 12V sis. MultiControl digit. viikkokellon
Erillinen puhalluskanavisto Webastolle säätöventtiilillä (myös kuormatilan lämmitys)
Kattoventtiili, koneellinen ilmanvaihto; poisto ‐ja korvausilma
Sähköinen liukuoven avausmekanismi

790 €
1 730 €
545 €
540 €
2 800 €

* kaukokäyttö ja turvarajat valokennoilla

ISTUINMUUTOKSET VAKIOMALLIIN
KORVAA 4‐istuttavan kiinteän istuimen
EDELLYTTÄÄ vuodepaikkamuutoksen
HINTA
□
□
□
□
□
□

Versio erillisistuimin, 3 kpl erillisistuimia
Versio erillisistuimin, 4 kpl erillisistuimia 1‐rivi kasvot menosuuntaan
Versio erillisistuimin, 5 kpl erillisistuimia
Versio erillisistuimin, 6 kpl erillisistuimia
Versio erillisistuimin, 7 kpl erillisistuimia
Kädensija sivulle, hinta/kädensija


690 €
1 380 €
2 070 €
2 515 €
149 €

Kaikissa erillisistuimissa selkänojasäätö ja integroidut 3‐piste turvavyöt

* Erillisistuimien yhteydessä EI jatko‐ohjaamon lattian korotusta
* Lattiarakenne pitkittäiskiskoilla, istuimet irrotettavissa
* QuickLock pikalukkojalat lisäistuimissa
* Kiskojen välissä uretan lämpöeriste ja lattian verhoilu Antrasiitin harmaa puukuvioitu muovimatto

ISTUNVERHOILUT
□
□
□
□
□
□

Istuinverhoilut automallin alkuperäiskankailla vakioistuimessa
Istuinverhoilut tummanharmaa kangas/musta kangas erillisituimissa
Ekonahka verhoilu musta/Antrasiitin harmaa nahka
Premium ekonahkaverhoilu tikattu (Värit FT mallistosta)
FT Fairy ‐kangas/ekonahkaverhoilu (Värit FT mallistosta)
Etuistuinten 1+1 tai 1+2 verhoilu kuten lisäistuimissa
KUORMATILAN LISÄVARUSTEET

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tavaratilan erillisvalaistus 2 kpl LED yleisvalaisin katossa
Tavaratila suunnattava LED valaisin; valaisu sisälle ja ulos
Kuormatilan kosteus –ja lämpöeristys; solumuovi ja akryylivilla
Katon vanerointi
Väliseinän verhoilu ajoneuvo neulehuovalla k‐tilan puolelta
Kuormatilan vanerilevyjen verhoilu neulehuovalla (seinät, ovet, katto)
Kuormansidontakiskot seiniin
ABS –muoviset lokasuojapeitteet
Urakumimatto kuormatilan lattiaan
Kuormansidontalenkit lattiassa

HINTA


520 €
1 790 €
1 290 €
890 €

HINTA
380 €
180 €
453 €
170 €
285 €
420 €
188 €
280 €
195 €
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ULKOPUOLISET LISÄVARUSTEET
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kromipaketti; ovenkahvojen ja sivupeilien koristeet
Kattovaloteline; 76 mm kiillotettu RST
Raintec LED valaistu vesikouru liukuoviaukkoon (korinväriin maalattuna)
Dometic PR 2500 sähköinen markiisi 3,75m 12V ja LED ‐valaistus
Cobra EC tyyppihyväksytty lisävaloteline 60mm kiillotettu RST
Cobra Cityguard helmaputki eteen LED päivävaloilöa 60mm kiillotettu RST
Cobra helmaputket askelmilla 80mm kiillotettu RST
Cobra helmaputket 60mm harjattu RST
Cobra takapuskurin suojaputki 60mm harjattu RST; ei vetokoukun yhteydessä
Takapuskurin astinsuoja RST
Astinlauta RST liukuoven puolella RST rei´tetty
Askelma vetokoukkuun 120cm RST rei´tetty
Cobra valopannat 60mm kiillotettu RST; lisävalojen asennus valotelineeseen
Lazer maskivalosarja ST 4 LED‐kaukovaloilla
SAE Seeker 10 LED ‐kaukovalosarja
SAE Seeker 20 LED ‐kaukovalosarja
Työ/lastausvalo taakse katolle tai puskurin yhteyteen (toimii myös peruutusvalona)
Puskurien LED sivuvalot
Aurinkolippa; savunharmaa akryyli
Tuulenohjaimet/vetosuojat sivuovien laseihin; savunharmaa akryyli
Lokasuojasarja (pyöräkotelot 4 kpl), äänieristetty
Vetokoukku sisältäen sähkösarjan
Puskureiden ja kylkilistojen maalaus korinväriin
Sivupeilien taustojen maalaus korinväriin

HINTA
429 €
630 €
360 €
2 160 €
650 €
730 €
895 €
630 €
396 €
135 €
637 €
328 €
59 €
980 €
549 €
746 €
218 €
380 €
520 €
190 €
477 €
880 €
2 460 €
399 €

AV LISÄVARUSTEET
Erillinen hinnasto multimediat ja tarvikkeet

VUODEPAIKKAMUUTOS KUN VERSIO ERILLISITUIMIN
□ Suoraan väliseinään integroitu vuodepaikka 120x180 cm
Vuodepaikka kun versio erillisistuimin

Säilytystilapaketti väliseinään

HINTA
950 €
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ISTUINKAAVIOMALLEJA
Paikkaluvut 1+8 asti
Mallit myös ilman väliseinää mm. vuokraamokäyttöön
Tarkasta aina kantavuus ja mitoitustiedot myyjältä erikoisistuinkaavioiden yhteydessä

PALVELUT

HINTA

□ Luovutustarkastus ja testaus
□ Rekisteröintikatsastus (yksittäishyväksyntä), ei sisällä rekisteröintiä



490 €

INFO/TEKNISIÄ TIETOJA
Kaikissa malliversioissa on aina vakiovarusteena mm. täydellinen lämmöneristys ja
kaksinkertaiset lämpöeristelasit. Sisustusmateriaaleissa ja komponenteissa on huomioitu
skandinaaviset sääolosuhteet.

Takuu 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta
Matkailuautovarustelu:

Fix-Ten Oy

• Rakennetaan verovapaasta pakettiautoalustasta
• Autoverovapaa
• Saa ajaa B –kortilla
• Ei elektronista nopeudenrajoitinta
• Alv. vähennyskelpoinen varauksin

Muovitie 19
33470 Ylöjärvi
Vaihde 010 6666 200

Jatkuvan tuotekehityksen ja mahdollisten lakimuutosten takia pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

WWW.FIXTEN.FI

myynti@fixten.fi
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