
Speciālā kampaņas cena norādīta ar piegādi un reģistrāciju Latvijā.

APRĒĶINS: 
Finanšu līzings 7 gadi, 
3 599,- pirmā iemaksa, 
17 999,- kampaņas cena,
18 755,- standarta cena.

Piedāvājums spēkā
saimnieciskās darbības
veicējiem līdz 30.11.2022.

EUR/mēn.*

Līzinga maksājums:

187,-

RUDENS KAMPAŅA
sadarbībā ar SEB Līzings



Vispārīgi #Hero Camper Ranger bāzes komplektācijā ietilpst:

    1 integrēta iekārtu elektrovadības sistēma (komplekts)

    1 akumulators bbb M12-30-5 12V 30AH 

    1 bbb automātiskās uzlādes regulators NEMO 10D x 12 30  

    2 riteņi Off-Road LANDSAIL CL x 10 M+S (UK) 17”, 265/65 R17 un dubļu sargi   

    2 melni Hero Camper alumīnija 17″ diski ar HC logo

    1 cinkots treilera rāmis + 2 amortizatori + 2 atbalsta pēdas aizmugurē

    1 papildus atbalsta pēda priekšā (HC.0065.FS)

    1 jumta bagāžnieks 208 cm x 135 cm, kravnesība 200 kg (braucot – 100 kg)

    1 visas detaļas melnā krāsā. Pulverkrāsojums.

    1 gāzes balonu kaste no alumīnija, paredzēta 2 gāzes baloniem / mantu

    glabātuve. Slēdzama.

    1 vilkšanas un bremzēšanas sistēma – Knott ass un bremžu sistēma 

    (ar piespiedu bremzēšanas sistēmu)

    1 13PIN savienojums treilerim ar automašīnu.  
    

    Viss transportlīdzeklis ārēji ir pilnībā aprīkots ar LED-gaismām

    Kontroles atzīme – rāmim

    Jaunas vienības COC/ KNIT dokumentācija (sertifikāti)

    Nomaksāts akumulatora nodoklis

    Transportlīdzekļa atbilstība lietošanai uz koplietošanas ceļiem

    Reģistrācija Latvijā CSDD + Tehniskā apskate uz 2 gadiem

    Nodošana: Ievadinstruktāža ~ 2 stundas

Svars 830 kg, kravnesība 470 kg
Jumta kravnesība braucot 100 kg / stāvot 200 kg

Pieļaujamais kopējais svars: 1400 kg
Pilnais svars: 1200 kg, sakabes āķa noslodze: 100 kg
Minimālā prasība – B kategorijas vadītāja apliecība.

    #HeroCamper Kabīnes komplektācija sastāv no:

• Kabīnes konstrukcijas, kas izgatavota no stikla šķiedras pastiprinātas izturības plastmasas.

• Integrēta 35 mm bieza siltināšanas izolācijas materiāla kombinācija, kas paredzēta lietošanai līdz -21°1C.

• Atverams THULE jumta logs 40 cm x 40 cm ar integrētu moskītu tīklu.

• 2 sāna durvis, slēdzamas ar no iekšpuses atveramiem logiem un integrētiem žalūziju tipa aizkariem un moskītu tīkliem.

• Durvīs integrētas sieta kabatiņas mantu glabāšanai.

• LED komplekts transportlīdzekļa iekšpusē un ārpusē:

• Dimmējošs LED apgaismojums visā iekštelpā (virs un zem iebūvētajiem skapjiem un muguras atzveltnes).

• Āra LED apgaismojums virs labajām durvīm.

• LED apgaismojums virs virtuves letes visā garumā.

• Kabīnē un virtuvē integrēts vadības panelis ar skārienjūtīgu vadību.

• 2 USB-kontaktligzda guļamtelpā, 2 x 5V.

• Kontaktligzdas: 5 x 230V, 2 x 12V, 2 x SAT + TV.

• Iekštelpa ar 2 lieliem un plašiem skapjiem un liels plaukts visā garumā.

• Guļamvieta ar polsterētu atzveltni un guļamo matraci – 208 cm x 156 cm + integrētu LED apgaismojumu aiz polsterētās atzveltnes.

• Matracis ar maināmu (mazgājamu) pārvalku.

• Zem matrača integrēts kondensāta siets un ventilācijas lūkas gaisa apmaiņai.

• Integrēta drošības josta virs matrača mantu nostiprināšanai pārbrauciena laikā.

• Integrēts 30L ūdens rezervuārs ar iebūvētu līmeņdevēju zem izlietnes ar slēdzamu ūdens uzpildi no kempera ārpuses.

• Ūdens līmenis tiek atspoguļots kabīnes vadības blokā.

    #HeroCamper Ranger āra virtuve sastāv no:

• Nerūsējošā tērauda darba virsma ar piederumu stiprinājumu pie sienas un integrētu virtuves izlietni ar ūdens krānu.

• 3 atvilktnēm kreisajā pusē ar atšķirīgu augstumu: 8 / 11/ 18 cm

• Ar lielu atvilktni pa labi, kur atrodas ūdens tvertne 30L ar 12V ūdens sūkni un integrētu līmeņdevēja. 

• Ar lielu atvilktni pa vidu aukstuma kastei + ietilpst 12 V + 230 V pieslēguma kontaktligzdas.

• Pilnībā aprīkots ar LED apgaismojumu.

• Ar WiFi-Bluetooth skaņas sistēmu (pārnēsājama skandu sistēma uz akumulatora, ar USB, atmiņas karti un pulksteni ar modinātāju).

• 3 kontaktligzdas (2 x 12V, 4 x 230V) un 2 x Sat/TV-ligzdu.

• Pilnībā slēdzams virtuves pārsegs, ar Click and Go mehānismu

Vairāk informācijas:
www.herocamper.lv

+371  256 00 945

normunds@herocamper.lv

Normunds Prunte

*  Finansējums sadarbībā ar SEB Līzings. Ikmēneša maksājumi tiek aprēķināti pieņemot, ka finanšu līzinga periods ir 7 gadi, 
pirmā iemaksa  20%, procentu likme 2.5%+3 mēn. EURIBOR. 
Minētajam piemēram ir informatīva nozīme, katra klienta situācija tiks izvērtēta individuāli.


