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DIMENZIJE IN TEŽE
Skupna dolžina z vlečno kljuko (mm)

8992

Skupna dolžina (mm)

7600

Notranja dolžina (mm)

6982

Skupna širina (mm)

2525

Notranja širina (mm)

=2310+70

Skupna višina (mm)

2620

Notranja višina (mm)

1950

Teža vozila priprav. za vožnjo (kg)

2278

Največja dovoljena teža (kg)

3000

Nakladalna teža (kg)

722

Debelina izolacije poda, stene, strehe (mm)

38/29/29

OPREMA PODVOZJA VOZILA
Naletna naprava

251S AK300

Naletna naprava z varovalno glavo AKS

X

Amortizer

X

Stabilnostni sistem

O

Prema Delta

X

Število osi na premi

2

Tip šasije

AL-KO

Podporne nogice z večjo nosilnostjo

X

Pokrov rude

X

Kolesni obroč jeklen

X

ALU kolesni obroč

O Adria

Gume

215R14C108

Rezervno kolo z nosilcem

O

Izoliran blatniški koš

X

Okrasna kapa kolesa - večja

X

Vložek blatniškega koša

X

Zavesice za kolesa

O

ZUNANJA OPREMA / MATERIALI
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Obloga prednje in zadnje stene - ABS

X - silver

Obloga stranske stene - aluminij

X - silver

Integrirani šotorski profil iz aluminija

X

Karoserija iz poliestra

X

Zaključni profili iz alu-pločevine

X

Garažna vrata levo ( svetla mera, cm)

350 x 800, 430 x 325, 800 x 350

I-oblika zunanjosti

X

Komarnik za enodelna vhodna vrata

X

Izstavljiva okna

X

Okna Adria - zatemnjena

X

Rolo z moskito mrežo na vseh oknih

X

Strešno okno Mini Heki, dvojna zasteklitev, 80cm2 ventilacije
Strešno okno Heki II

X - WC
1X

Okno z dvojno zasteklitvijo na čelni steni

X

Panoramsko okno za prikolice

X - radius

Prostor za plinske jeklenke integriran

X

Tenda - antracit

O

Vhodna stopnica prenosna

X

Izolacija poda Styrofoam

X

Tretja zavorna luč zadaj

X

NOTRANJA OPREMA / MATERIALI
Število ležišč

4

Postelja v sredinskem delu (cm)

2090x1075

Vzglavje dvižno na zakonski postelji

X

Ležišča v spalnici z vzmetnicami, ventilacija

X

Obloga okna v kuhinji z LED osvetlitvijo

X

Vezana plošča pohištva

Rovere Lava/Ljubljana

Tekstil standard

MT02K7 BLUESTAR

Tekstil opcijski

MT02K8 SILVERSTAR

Okrasna blazina 4 kos

X

"U"sedežna skupina s Kaltschaum peno

X

Odeja

O
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Okrasne zavese

X

Preproga

O

Miza z masivnim robom in teleskop. podnožjem

dinning/tea

KUHINJSKA OPREMA
Kuhalnik 3-pl. z el. vžigom, stekl.pokrov, korito

X

Kuhinjska pipa (mrzla&topla voda)

X

Pokrov korita/deska za rezanje

O

Odcejalnik

O

Kuhinjska napa

X

Hladilnik

167 L Dometic

Pečica

X

Predinstalacija in prostor za mikrovalovno pečico

X

Mikrovalovna pečica

O

OPREMA TOALETNEGA PROSTORA
Toaletni prostor Adria Ergo tip

Compact

Kemični WC vrtljiv s pasivno ventilacjo

X

Tuš kad

X

Ločena tuš kabina s trdnimi tuš vrati

X

Tuš pipa ločena

X

VODOVODNA OPREMA
Posoda za čisto vodo z zunanjim polnjenjem (l)

78 L

Posoda za odpadno vodo (l)

O

Posoda za odpadno vodo integrirana

O

Centralni odtok odpadne vode

X

Zunanji priključek na vodovodno omrežje

X

Regulator nivoja vode 20l/50l

O

ELEKTRO OPREMA
El. vtičnice 230 V

X

Vtičnica 12 V, TV vtičnica s koak. kablom

X

Signal D+ predpriprava

X

USB vtičnica

X
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Glavno varnostno stikalo za vklop 230 V

X

Zimsko stikalo

X

Glavno stikalo za izklop luči pri vhodnih vratih

X

Centralno upravljanje razsvetljave preko komandne plošče

X

Stropne luči LED

X

Reflektorji LED

X

Reflektorji nad sedežno skupino

X

Ambientalna LED svetloba nad visečimi omaricami

X

Ambientalna LED svetloba pod visečimi omaricami

X

Ambientalna LED svetloba v zg. vogalnih elementih

X

Ambientalna LED svetloba pod kuhinjskim blokom

X

Luč v garažnem prostoru

X

Predšotorska svetilka LED

X

Predinstalacija strešne klime

X

Komandna plošča

X

Polnilec za akumulator z ohišjem in zunanjo kombinirano vtičnico

X

Zunanji 13-polni vtič Jaeger

X

OGREVANJE / KLIMA
Toplovodni ogrevalni sistem Alde Compact 3000

X

Toplovodno talno ogrevanje Alde

X

Predinstalacija za klima napravo

X

Strešna klimatska naprava Truma Aventa Comfort

O

PLINSKA OPREMA
Prostor za plinsko jeklenko 2 x 11 kg

X

Nosilec za plinsko jeklenko

X

Plinski ventil

X

AVDIO / VIDEO OPREMA
Bluetooth preusmernik

X

Zvočniki s predinstalacijo za bluetooth preusmernik

X
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Pravno obvestilo
Obvestila
Informacije na tej spletni strani so na voljo "v stanju, kakršnem so" in brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali
posrednega, kar brez omejitev vključuje predpisana jamstva o primernosti za prodajo, ustreznosti za določen
namen ali pravicah za zaščito pred kršitvami tretje osebe. Čeprav si prizadevamo za točnost in popolnost
podanih informacij, lahko te vsebujejo napake in nepravilnosti. Adria v nobenem primeru nikomur ne odgovarja
za kakršno koli posebno, posredno ali posledično škodo, ki se nanaša na pričujoče gradivo, razen v primeru hude
malomarnosti ali namernega neustreznega ravnanja. Namen te spletne strani je ilustrativne narave. Fotografije
na spletni strani lahko vključujejo določene elemente, ki niso del standardne opreme, oziroma prikazujejo
izdelke, ki niso na voljo na vseh trgih. Izdelki se lahko spreminjajo v smislu tehničnih specifikacij ter
komercialnih podrobnosti in v zvezi s posebnimi predpisi. Priporočamo vam, da se za podrobnejše informacije
pred nakupom vedno obrnete na izbranega Adrijinega zastopnika.
Podjetje Adria Mobil, njegove podružnice in pooblaščeni dobavitelji spletno mesto sicer redno nadzirajo, vendar
ne odgovarjajo za vsebino zunanjih povezav. Za vsebino na teh straneh so odgovorni izključno operaterji
spletnih strani, do katerih vodijo povezave na naših spletnih straneh.
Avtorske pravice
Avtorske pravice © Adria Mobil d.o.o., Novo mesto, Slovenija 2015-16. Vse pravice pridržane. Besedilo, slike,
grafike, zvočne datoteke, datoteke z animacijami, video datoteke in njihova razporeditev na spletnih straneh
podjetja Adria Mobil so predmet avtorskih pravic in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Razmnoževanje
in distribucija teh gradiv v komercialne namene ter njihovo spreminjanje ali objavljanje na drugih spletnih
straneh nista dovoljena. Nekatere spletne strani podjetja lahko vsebujejo slike, katerih avtorske pravice
pripadajo tretjim osebam.
Blagovne znamke
Če ni navedeno drugače, so vse znamke, prikazane na teh spletnih straneh, predmet zaščitene blagovne
znamke družbe Adria Mobil, kar velja zlasti za znamke, imena modelov, logotipe in simbole.
Brez licenc
Družba Adria Mobil je želela oblikovati inovativno in informativno spletno stran. Upamo, da boste nad našim
ustvarjalnim trudom navdušeni tudi vi. Vendar pa vas prosimo, da upoštevate dejstvo, da mora Adria Mobil
zaščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. S tem ste
torej obveščeni o tem, da ne to spletno mesto ne kakršna koli vsebina na njem nikomur na noben način ne
podeljuje oziroma zagotavlja licence za intelektualno lastnino družbe Adria Mobil.
Varstvo podatkov
Varstvo in zaščita podatkov nam veliko pomenita. Vaše podatke zbiramo v skladu z ustreznimi zakonskimi
zahtevami. Pri uporabi naših storitev vas bomo morda prosili, da nam posredujete osebne podatke. Vaše
razkritje tovrstnih informacij je prostovoljno. Vaše osebne podatke uporabljamo v skladu z zakoni o varstvu
podatkov. Osebni podatki na teh spletnih straneh se uporabljajo kot del sklepanja pogodbe in za obdelavo vaših
zahtev. Vaše podatke zbiramo in uporabljamo za namene svetovanja, oglaševanja ter tržnih raziskav in samo z
vašim izrecnim soglasjem. Če se strinjate, da vaše podatke uporabimo v zgoraj navedene namene, hkrati
soglašate, da lahko podatke uporabijo tudi podružnice podjetja Adria Mobil ali imenovane tretje osebe. Vaše
podatke tako lahko posredujemo tretjim osebam. V nasprotnem primeru vaših podatkov ne bomo posredovali
tretjim osebam. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete za prihodnje dejavnosti.
Podrobnejše informacije so na voljo na obrazcu za soglasje, ki se pokaže ob prijavljanju na naše marketinške
storitve.
Pravica do obveščenosti
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V skladu z zakonodajo lahko kadar koli brezplačno zaprosite za informacije o tem, ali se podatki shranjujejo, in
če je odgovor da, tudi za informacije o tem, kateri podatki, povezani z vami osebno ali vašim psevdonimom, se
shranjujejo.
Brisanje in popravljanje podatkov
Na zahtevo bomo vse podatke, ki jih imamo o vas, v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi seveda takoj
izbrisali ali popravili. V takem primeru nam, prosimo, pišite na elektronski naslov info@adria-mobil.si
Uporabniški podatki
Ko obiščete naše spletne strani, se vaš IP-naslov, spletna stran, ki vas je napotila k nam, in podrobnosti o
spletnih straneh, ki ste jih obiskali na našem spletnem mestu, samodejno shranijo skupaj z datumom in
trajanjem vašega obiska, in sicer zgolj za namene pridobivanja statističnih podatkov. S temi podatki nimamo
dostopa do vaših osebnih podatkov. Statistično ovrednotenje teh podatkov se izvaja le v anonimni obliki.
Uporaba piškotkov
Podatke zbiramo in hranimo za trženje in optimizacijo na tej spletni strani. Pri tem se lahko uporabljajo piškotki.
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so lokalno shranjene v predpomnilniku spletnega mesta na
obiskovalčevem spletnem brskalniku. Piškotki omogočajo ponovno identifikacijo internetnega brskalnika. Zbrani
podatki ne bodo uporabljeni za identifikacijo obiskovalca spletne strani brez njegovega predhodnega soglasja, in
se ne bo združili z osebnimi podatki, ki so povezani z osebo, na katero se psevdonim nanaša. Svoje soglasje za
zbiranje in shranjevanje podatkov v prihodnje lahko kadar koli prekličete.
Piškotki, ki jih uporabljamo:
Ime: _ga, _gid
Vrsta: Lasten, trajen
Namen: Za razlikovanje uporabnikov in omogočanje analitike
Ime: XSFR-TOKEN
Vrsta: Lasten, trajen
Namen: Uporaba za zaščito uporabnikov pred CSRF napadi
Ime: Viewed_cookie_policy
Vrsta: Lasten, trajen
Namen: Upporaba za prepoznavanj euporabnikov, ki so si ogledali politiko piškotkov

Z uporabo te spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov. Če ne želite dovoliti uporabe piškotkov,
prosimo, spremenite nastavitve v vašem brskalniku.

Adria Mobil, d.o.o.
Straška cesta 50,
8000 Novo mesto
(07) 39 37 100
info@adria-mobil.si
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