Vi stöttar din fritid

SuccéVagnen

Klar från

169.000 kr

Vi stöttar din fritid
Fritidsvagnen är till för dig med en aktiv livstil. Den skiljer sig från de flesta av dagens husvagnar
genom att vara lättare, mindre, men även att den har ett attraktivt pris lämpat för att stötta din
värdefulla fritid. Det är därför vi har valt att kalla den Fritidsvagnen. Oavsett om du utövar din
hobby på sommaren eller vintern så är Fritidsvagnen ett redskap som gör att du får ut mer av
ditt stora intresse året runt som tex jakt, fiske, bär- och svampplockning, skidåkning, triathlon,
endast fantasin sätter gränserna för denna vagn.
Det är till och med så att vi har tagit fram skidor till vagnen som tillval. Detta gör det möjligt att
dra vagnen bakom en skoter eller en fyrhjuling med bandsats, nu är de flesta fiskesjöar nåbara
även på vintern med Fritidsvagnen.
FRITIDSVAGNEN SERVICE
Mekonomen är vår partner för att serva din Fritidsvagn. Med sitt rikstäckande servicenät med över 500
verkstäder så har du aldrig långt till service för din vagn. Detta gör att vi har branschens mest heltäckande servicenät att erbjuda din Fritidsvagn. Mekonomen har ett gediget tillbehörs- och reservdelssortiment för både din bil och din vagn. Mekonomen tar hand om det mesta på din vagn som tex löpande
service, reperation av hjullager, bromsar, chassidetaljer samt chassits 12V-elsystem.
FRITIDSVAGNEN GARANTI

Vid köp av en Fritidsvagn ingår 1 års fabriksgaranti.

tekniska data 							Fritidsvagnen N
MÅTT & VIKT				
planlösning: n
Längd med dragbom (cm)		
450
Utvändig karosslängd inkl koffert (cm)			
365
Invändig längd (cm)
305
Utvändig bredd (cm)
205
Invändig bredd (cm)
195
Utvändig höjd (cm)
255
Invändig höjd (cm)
181
Bäddmått bak LxB (cm)
193x66
Bäddmått fram LxB (cm)
193x130
Antal sovplatser, inom parantes = barn
3+(1)
Tjänstevikt (kg)
680
750
Totalvikt (kg)
CHASSI & KAROSS
Kaross i glasfiberplast
Std
Isolering i golv 40 mm, tak och väggar 30 mm Std
Tredje högt placerat bromsljus
Std
Tyskt elförzinkat kvalitetschassi
Std
Dragstångsinklädnad
Std
Torsionsfjädring
Std
Reservhjulshållare i gasolkoffert
Std
Gasolkoffert med plats för 2x11 kg gasolflaskor Std
Påskjutsbroms med backautomatik
Std
Servoassisterande handbroms
Std
Stödben
Std
Däck
165x13
Alufälgar 13”
Std
Tältlist av aluminium för förtält
Designgrafik Action

Std
Std

ELEKTRICITET
13-polig Jaeger-koppling
230V Euro-intag
230V eluttag invändigt
Batteriladdare 15A 180W
Batteri 12V 60 Amh
LED belysning invändigt
LED tältlampa

Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std

INREDNING
Klädsel “Mora” beige/antracit
Golvmatta PVC i trädesign
Träinredning
Kassett med mörkläggnings- och myggardin

Std
Std
Std
Std

KÖK/TOA/VÄRME
Uppvärmning
Truma S3004
Färskvattentank
10 lit
Kylskåp Dometic 60 lit Gasol/230V
Std
Engreppsblandare
Std
2-lågig spis och rostfri diskho med glaslock
Std

169.000 kr
1.498 kr
Finansieringsexempel:

20% kontant = 33 800 kr, 120 mån.

Fråga oss om finansiering!

Sittgrupp i NTL med gott om plats

Spis, diskho, kylskåp, Mini Heki taklucka, ljus premium takbeklädnad, etc

tekniska data 						 Fritidsvagnen NTL
MÅTT & VIKT				
Längd med dragbom (cm)		
Utvändig karosslängd inkl koffert (cm)		

450
365

Invändig längd (cm)
Utvändig bredd (cm)
Invändig bredd (cm)
Utvändig höjd (cm)
Invändig höjd (cm)
Bäddmått fram långbädd LxB (cm)
Bäddmått fram nedbäddat LxB (cm)
Antal sovplatser
Tjänstevikt (kg)
Totalvikt (kg)

305
205
195
255
181
185x62
193x185
3
685
750

CHASSI & KAROSS
Kaross i glasfiberplast
Isolering i golv 40 mm, tak och väggar 30 mm
Tredje högt placerat bromsljus
Tyskt elförzinkat kvalitetschassi
Dragstångsinklädnad
Torsionsfjädring
Reservhjulshållare i gasolkoffert
Gasolkoffert med plats för 2x11 kg gasolflaskor
Påskjutsbroms med backautomatik
Servoassisterande handbroms
Stödben
Däck
Alufälgar 13”

Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
165x13
Std

Tältlist av aluminium för förtält
Designgrafik Action
					

planlösning: nTL

Std
Std

189.000 kr
1.675 kr

ELEKTRICITET
13-polig Jaeger-koppling
230V Euro-intag
230V eluttag invändigt
Batteriladdare 15A 180W
Batteri 12V 60 Amh
LED belysning invändigt
LED tältlampa

Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std

INREDNING
Klädsel “Mora” beige/antracit
Golvmatta PVC i trädesign
Träinredning
Kassett med mörkläggnings- och myggardin

Std
Std
Std
Std

KÖK/TOA/VÄRME
Uppvärmning
Färskvattentank
Kylskåp Dometic 60 lit Gasol/230V
Engreppsblandare

Truma VarioHeat Eco 2800W
20 lit
Std
Std

Finansieringsexempel:

20% kontant = 32 800 kr, 120 mån.

Fråga oss om finansiering!

Bildgalleri Fritidsvagnen

Utrusta din Fritidsvagn
så att den passar din fritid
design action

Soltak från Svenska Tält

5.500 kr

Förtält från Svenska Tält

15.500 kr

Fritidsvagnen tar vinterfisket till en ny nivå!

skidpaket

Ett par skidor inkl infästning 4/100
Draganordning med ögla

25.000 kr

sE filmen!

Beställning

Datum

Namn

E-post

Adress

Personnr

Mobiltfn

Önskat leveransdatum

Önskar finansiering
Underskrift kund

För allmänna villkor se vår hemsida www.fritidsvagnen.se

Hämtar vagnen i Mora
Underskrift säljare

Modell

Fritidsvagnen N
Fritidsvagnen NTL

									
									

169 000 kr
189 000 kr

nu har vi utökat standarden på fritidsvagnen
- Premiumbeklädnad i tak och på väggar.
- Taklucka med en transparent lucka, myggnät- och mörkläggningsgardin.
- Tvåfärgade dynor med avtagbar klädsel och i NTL utförande så är ryggdynorna delade för lättare hantering och förvaring vid bäddning.
- Formsydd mattsats i 2-delar som är langeterad i kanterna. Tillverkas av Svenska Tält.
- instegspall i stadig konstruktion med 2-steg.
- Mörkläggningsgardiner även vid sidofönstren ( modell N ej vid köket)
- brandsläckare pulver 1kg
- Gaslarm
- Trailerlås
- 230v uttag i köksbänk
- Usb uttag för laddning av mobil, etc
- spillvattenlunga 20 lit

tillval till din fritidsvagn
Truma Solcellspaket 100W				
Soltak svenska tält				
vind och insynskydd till soltak			
Förtält svenska tält				
förtältsmatta grå				
Dragbalk med thule cykelhållare			
enbart dragbalk bak				
husvagnsspeglar				
Leverans i sverige (exkl Gotland)			
reservhjul				
vinterhjul dubbade 2 st			
skidsats					
adapter 7-13 mellan bil och vagn		
adapter 230v				

11 500 kr
bäddmadrass (193*66 till n)		
800 kr
5 500 kr
bäddmadrass (193*130 till N)
1 400 kr
1 700 kr
bäddmadrass (185*62 till ntl)		
800 kr
15 500 kr
bäddmadrass (185*193 till ntl)		
2 000 kr
1 000 kr
Extrabädd för barn (till modell n)		
2 900 kr
4 400 kr
Startkit toalett (Aqua kem blue sachets, Papper Aqua Soft 4-pack) 400 kr
3 500 kr
Utökad totalvikt 850 kg			
4 000 kr
1 000 kr
Spillvatten behållare på hjul 25 lit		
900 kr
5 000 kr
Extra gasoltub fylld P11			
1 500 kr		
2 000 kr
P11 bytes ut mot PC10			
600 kr		
4 000 kr
El-paket till truma värmare		
10 000 kr
19 900 kr
200 kr									
200 kr

Välutrustad från start
Tyskt chassi
Tonade fönster
gasolspis 2-lågig
Kassettoalett (ntl)

kyl&frys 60 lit

230v anslutning
färskvatten

Batteri 60 ah med laddare

Truma luftburen värme
totalvikt 750 kg
alla får dra
skattebefriad
låg förbrukning
får plats på en p-plats

kontakt

Skålmyrsvägen 32 0250-619 005
792 50 MORA
salj@fritidsvagnen.se
Öppettider: Må-Fr 08:00-17:00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt att en del av bilderna kan visa vagnar med tillvalsutrustning.

