HINNASTO 2015
Oikeudet muutoksiin pidä tetä ä n.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %

Matkailuautovarustelu
Renault Master
VAKIO –JA LISÄVARUSTEET
VARUSTEPAKETIT JA LISÄVARUSTEET
L2H2, L3H2, L3H3, etuvetoiset mallit
L3H2, L3H3, L4H3, L4H3, takavetoiset mallit

Trend

Perusversio 1+4 tai 1+5
 3 kpl Noco Euro mukavuusistuimet, joissa selkä nojasä ä tö ,
3 –piste turvavyö t ja kyynä rnoja istuimissa
 Lattiarakenne pitkittä iskiskoilla, istuimet siirreltä vissä
ja irrotettavissa.
 Jatko‐ohjaamon kosteus, ä ä ni –ja lä mpö eristys
 Muotoillut verhoiluelementit
 Sisä verhoilu ajoneuvoneulehuopaa (verhoilun alaosat)
 Sisä verhoilu Monza ‐kangas (verhoilun ylä osat ja katto)
 Istuinverhoilut Master alkuperä iskankailla
 Kiinteä tekstiilimatto jatko‐ohjaamon lattiassa
 Roskakori ja vaatekoukut
 Nousukahva liukuovella
 Seinä ltä alas taittuva kaasujousitettu pö ytä
 Keittomahdollisuus ja sammutin
 Vuodepaikat kahdelle; vuodesyvennö s, josta eteen
taittuva vuodepaikka 120x180 cm







Trend

Maasä hkö jä rjestelmä , Defa
Tummennetut lä mpö eristelasit
Panoraama kattoikkuna
Kuormatilan vanerointi, seinä t/takaovet/lattia
Pitkä n tavaran lastausaukko vä liseinä ssä

kampanjavarusteet








Alumiiniset koristelistat seinä verhoiluissa
Sisä valaistus, 7 kpl LED –spot valaisin ja liukuoven askelmavalaistus
Kaiuttimet 13 cm
12 V pistoke
Kuormatilan LED –yleisvalaistus
Kuormansidontakiskot kuormatilan seiniin
Trend mallimerkinnä t

Hinta 10.950 €
Kaikissa korikorkeuksissa vakiona panoraama kattoikkuna
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Pro

Varusteet Trend varustetason lisäksi
 Puolinahkaverhoilu, myö s etuistuimissa; nahka ‐/kangas yhdistelmä
Vä rit valittavissa F‐T mallistosta

Sisä verhoilut kauttaaltaan kangasta
Sisä verhoilun F‐T design
Verhot ja verholaudat
12 V pistoke
Irtolattiamattosarja jatko‐ohjaamossa
Etuistuinten jalustat peittä vä t kangasliepeet etuistuimissa
 Kuormatilan katon vanerointi
 Kuormatilassa suunnattava valaisin








(valaisu ulos/sisä lle)

Pro

kampanjavarusteet









Vuodesyvennö ksessä lukuvalot
Tunnelmavalaistus katossa ja vuodesyvennö ksessä
Tunnelmavalaistus lattian rajassa
Kangasmattosarja ohjaamossa
Etuistuinten jalustojen verhoilu ajoneuvoneulehuovalla
Alumiiniset koristelistat seinä ja kattoverhoiluissa
Kuormatilan LED –yleisvalaistus
Pro mallimerkinnä t

Hinta 14.950 €
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OHJAAMON LISÄVARUSTEET

Hinta

Ohjaamon irtolattiamattosarja, tekstiili
Etuistuimen kääntölevy ”kipparinpenkki”
Tavaransäilytyslaatikko 1+1 etuistuinten väliin
Etuistuinten jalustat peittävät kangasliepeet etuistuimiin
Etuistuinten jalustojen verhoilu ajoneuvoneulehuovalla
Käsijarrukahvan rungon peittävä kangassuojus

142 €
670 €
391 €
180 €
361 €
130 €

MATKUSTAMON LISÄVARUSTEET

Hinta

Matkustamon irtolattiamattosarja, tekstiili
Matkustamon ruohomattosarja
Tavaraverkko vuodesyvennyksen etureunaan
Verhot ja verholaudat Trend varustetasoon
Jos tehdasväliseinä alkuperäiset B‐pilareiden muovit
Jos liukuovi molemmin puolin, verhoilun muutostyöt
Tunnelmavalaistus katossa LED
Tunnelmavalaistus verholaudoissa LED

204 €
180 €
118 €
380 €
427 €
1 494 €
268 €
453 €
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Tunnelmavalaistus lattian rajassa LED
Lukuvalo vuodesyvennökseen
12 V lisäpistokkeet
Defa maasähkön lisäpistokkeet
Defa Multicharger latausvarmennus
2 akku järjestelmä, autom. rele ja 100Ah lisäakku
Invertterit 500‐3000 W, hinnat alkaen
CoolMatic CR‐65, 65l jääkaappi, upotuskaulus ja kaluste
Matkustamon lisälämmitin, vesikiertoinen 4400 Kcal
Matkustamon lisälämmitin, Webasto AT 2000 ST
Erillinen puhalluskanavisto Webastolle (myös kuormatilan lämmitys)
Kattoventtiili, koneellinen ilmanvaihto
Sähköinen liukuoven avausmekanismi
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402 €
a´95 €
a´97 €
a´100 €
410 €
577 €
386 €
1 226 €
990 €
1 730 €
545 €
431 €
2 800 €

sis. kauko‐ohjauksen ja turvarajat valokennoilla

KUORMATILAN LISÄVARUSTEET

Hinta

Tavaratilan erillisvalaistus 2 kpl LED yleisvalaisin katossa
Kuormatilan kosteus –ja lämpöeristys
Katon vanerointi
Väliseinän verhoilu ajoneuvo neulehuovalla
Kuormatilan vanerilevyjen verhoilu neulehuovalla (seinät, ovet, katto)
Kuormansidontakiskot seiniin
ABS –muoviset lokasuojapeitteet
Urakumimatto kuormatilan lattiaan
Kuormansidontalenkit lattiassa

132 €
453 €
170 €
285 €
420 €
191 €
280 €
195 €


ISTUIMET

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
Kädensija sivulle, hinta/kädensija
Vakioistuimen muutos Bis XL mukavuusistuimeksi /kpl
Kaasujousitettu jalkatyyny /kpl
Istuimen muutos pikalukitteiseksi, hinta /istuin



690 €
1 380 €
2 070 €
149 €
150 €
175 €
390 €

Kaikissa erillisistuimissa selkänojasäätö ja integroidut 3‐piste turvavyöt
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Istuinmallit matkailuautoversioissa:

Vakioistuin Bis Euro

Bis XL, 50 cm leveä mukavuusistuin

ISTUNVERHOILUT
□
□
□
□

Hinta

Vakiona istuinverhoilut automallin alkuperäiskankailla
Puolinahkaverhoilu, nahka ‐/kangas, myös etuistuimissa (Trend)
Täysnahkaverhoilu, myös etuistuimissa (Trend/Pro)
Etuistuimen kädensijan verhoilu /kpl
ULKOPUOLISET VARUSTEET
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Lisävaloteline Cobra, EC –tyyppihyväksytty
LED päivävaloteline Cobra etupuskurin alle
Helmaputket Cobra, Ø 80mm harjattu RST (L2)
Helmaputket Cobra, Ø 80mm harjattu RST (L3)
Helmaputket Cobra, Ø 80mm harjattu RST (L4)
Astinlauta RST liukuoven puolella
Sivupeilien jaloterä ksiset somisteet kiillotettu RST
Ovenkahvojen jaloterä ksiset somisteet kiillotettu RST
Sähköinen OmniStep astinlauta (700mm leveä)
Aurinkolippa
Lokasuojasarja (pyöräkotelot 4 kpl), äänieristetty
Vetokoukku sisältäen sähkösarjan
Taka‐astinlauta vetokoukulla ja sähkösarja
Työ ‐/ lastausvalo taakse katolle
Lisäkaukovalosarja Lazer ST‐4 LED –kaukovalosarja. Ref 7,5
Lisäkaukovalosarja Lazer RS‐4 LED –kaukovalosarja ja LED päivävalot. Ref 7,5
Lisävaloteline Lazer 4 –sarjan valoille alumiinia (asennus rek‐ kilven taakse)
Lisäkaukovalojen kiinnityspannat Cobra RST


990 €
1 450 €
99 €

Hinta
621 €
990 €
530 €
550 €
600 €
536 €
245 €
145 €
700 €
438 €
402 €
906 €
1 390 €
183 €
718 €
830 €
98 €
49 €

Lisätietoa Lazer LED lisävaloista lazerlamps.fi
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MAALAUKSET / TEIPPAUKSET

Hinta

□ Puskurit maalattuina korinväriin
□ Kylkilistat maalattuina korinväriin
□ Peilien taustat maalattuina korinväriin

1 420 €
1 030 €
299 €

AV LISÄVARUSTEET

Hinta

□ Radio RDS/MP3/CD/DVD ja navigointi, taittuva kosketusnäyttö
□ 2DIN navigoiva radio RDS/MP3/CD/ DVD ja BT –handsfree. Kosketusnäyttö
□ Peruutuskamera multimediasoittimille
□ sisältää korinväriin maalatun tuulenohjainkuvun taakse katolle
□ Peruutuskamera ja 7” näyttö
□ 17 ” alastaittuva kattonäyttö
□ 17 ” alastaittuva kattonäyttö, HDMI, USB, Wide XGA
□ 19 ” alastaittuva kattonäyttö

790 €
1 290 €
464 €
670 €
650 €
790 €
790 €

MUUT VARUSTEET
□ Luovutustarkastus ja testaus
□ Rekisteröintikatsastus (yksittäishyväksyntä), ei sisällä rekisteröintiä
 Katsastusviranomaisen taksan mukaisesti



 = vakiovaruste
ESIMERKKEJÄ ISTUINJÄRJESTYKSISTÄ
□

□

Istuinkaavio 1+4 tai 1+5 (jos 1+2 ohjaamo)

Istuinkaavio 1+5 tai 1+6 (jos 1+2 ohjaamo)

Istuinkaavio 1+6 tai 1+7 (jos 1+2 ohjaamo)

Istuinkaavio 1+7 tai 1+8 (jos 1+2 ohjaamo
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VUODERATKAISU (vuodesyvennös josta eteen liukuva vuodepaikka 120x180 cm)
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INFO /TEKNISIÄ TIETOJA
Kaikissa malliversioissa on aina vakiovarusteena mm. tä ydellinen lä mmö neristys ja
kaksinkertaiset lä mpö eristelasit. Sisustusmateriaaleissa ja komponenteissa on huomioitu
skandinaaviset sä ä olosuhteet.
Takuu 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta.
Kuormatilan pituuksia:
Malli
Kuormatilan
pituus/mm
L2
1780
L2
1080
L3
2430
L3
1730
L4
3080
L4
2380

Versio
Lisäistuimia 1 rivissä
Lisäistuimia 2 rivissä
Lisäistuimia 1 rivissä
Lisäistuimia 2 rivissä
Lisäistuimia 1 rivissä
Lisäistuimia 2 rivissä

3 istuinrivin ‐ ja erikoisversiot, pyydä tarjous

Matkailuautovarustelu:
• Rakennetaan verovapaasta pakettiautoalustasta
• Autoverovapaa
• Saa ajaa B –kortilla
• Ei elektronista nopeudenrajoitinta
• Alv. vä hennyskelpoinen varauksin
Fix‐Ten Oy
Muovitie 19
FI ‐33470, Ylöjärvi
Vaihde 010 6666 200
myynti@fixten.fi

www.fixten.fi

MUISTIINPANOJA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jatkuvan tuotekehityksen ja mahdollisten lakimuutosten takia pidä tä mme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
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