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Tekniske data / Sesong 2018
Altea
552 PK

MAL OG VEKTER
Totallengde (mm)
Egenvekt (kg)
Vekt i kjoreklar stand fra (kg)*
Isoleringstykkelse, gulv/vegger/tak (mm)
Chassiset konstruert for (kg)
Teknisk mulig vektøkning (tilvalg MTPLM, kg)
Karosserilengde (mm)
Innvendig lengde (cm)
Bredde (mm)
Innvendig bredde (cm)
Utvendig hoyde (mm)
Stahoyde (cm)
Forteltmal

7610
1161
1246
29/20/25
1500
1700
6159
5512
2296
2170
2580
1950
1009/569

CHASSISUTSTYR
Koblingstype
Chassistype
Standardstotteben
Ekstra kraftige stotteben
Stalfelger
Dekkdimensjon
Stotdempere
Totalvektsheving, 1 300 til 1 500 kg
Isolerte hjulhus
Hjulkapsel
Hjulhusskjerm i plast
Standardaksel

150 V AK 160
AL-KO
X
X
185 R14 C 102
1
X
X
X
X

KAROSSERI
Lasteluke venstre side (mal) (mm)
Flyttbar trapp
Gulvisolering
Utvendige dekordekaler EU
3:e bremselys
Sideskjort av ABS-plast
I-Shape eksteriør
2-delt dor uten vindu
Front av ABS-plast
Myggnett øvre del av døren
Sider av kulehamret metall
Adria apningsbare vinduer
Tonede ruter
Karosseri av glassﬁberarmert plast, hvit
Myggnett ved samtlige vinduer, unntatt baderom
Heki S takvindu (400 x 400)
Endevegg av ABS-plast
Midi Heki takvindu
Tak av glassﬁberarmert plast
Forberedt for Heki II takvindu
Heki II takvindu
Frontvindu
Innebygd gasskasse
Lasteluke - hoyre side (mal) (mm)

105 x 27
X
X
X
X
X
X
X
X
Plus P
X
X
X
X
X
X
X
X
Plus P
X
X
-

INNVENDIG
Antall sengeplasser

7
O

Sengemal, koyeseng (cm)
Sengemal, foran (cm)
Sengemal, midten (cm)
Sengemal, bak (cm)

2x 196x75, 176x65
200x137/95
200x102/95
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Sammenleggbar køye over foreldreseng
4 kuddar
Sengetrekk
Mobelbelegg
Gulvtepper

X
X
X
O

KJOKKEN
Vannkraner (varmt og kaldt) i kjokkenet
Kumdeksel/skjærebrett
Avløp
Kjoleskap
Forberedt for mikrobolgeovn
Mikrobolgeovn
Adrias nye kjokken (3 bluss, glassdeksel, inoxkum)

X
X
X
190 L
X
O
X

VASKEROM
Dusjkar
Separat dusjkabinett / massive dusjdorer
Dusjforheng
Vannblander ved vaskeservanten (modeller uten
dusjkabinett)
Separat dusjmunnstykke
Adria Ergobath type
Toalett / type av skylling
Vridbar toalett med passiv ventilasjon
ADRIA ERGO- BAD

X
X
X
B
X
X

VANN
Truma Therme varmvattenberedare
Sammenkoblede avlop
Ferskvannstank med utvendig pafylling
Spillvannstank (l)

X
X
50
X / 25

ELEKTRISK
Hovedstrombryter
Hovedlysbryter ved inngangsdoren
Takbelysning, LED
Spotlights, halogen
Ekstra spotlights ved sittegruppen
Stemningsbelysning under kommoder
Forteltbelysning
Forberedt for takmontert luftkondisjonering
230 V-uttak
Schaudt elsentral
Schaudt CV 303 + panel ST02 + batteriboks
Batterilader
Tv-uttak med koaxialkabel
13-pols tilhengerkontakt (system Jaeger)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X / 17A
X
X

VARME & VENTILASJON
Trumavent viftesystem
Truma 3002 gassdrevet varmepanne
Forberedt for elektrisk gulvvarme
Forberedt for luftkondisjonering
Truma Ultraheat eltilsats
Forberedt for Truma Ultraheat elsett

X
X
X
X
Plus P
X

GASS
Plass for 2 x 11 kg gass
Flaskeholder
Gassregulatorhjul

X
X
X

AUDIO / VIDEO
LCD Tv-holder

Plus P
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KOLLEKTION
IME
Bakre seng
Koyesenger
Dinette
Kjokkenbenk
Antall sengeplasser
Maksimal lasteevne (kg)

ALTEA 552 PK
X
X
X
X
7
1500
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Merknad
Informasjonen på dette nettstedet er oppgitt "som den er", og uten noen form for garanti, uttrykt eller implisert, inkludert (men ikke begrenset til) noen impliserte salgbarhetsgarantier,
skikkethet til en spesiell bruk, eller ukrenkelighet av tredjeparts rettigheter. Selv om vi mener at den oppgitte informasjonen er korrekt, kan den inneholde feil eller unøyaktigheter. Adria
Mobil er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for noen person for noen spesielle, indirekte eller konsekvensielle skader relatert til dette materialet, dersom det ikke er forårsaket av
grov uaktsomhet, eller ment feilinformasjon. Hensikten med denne nettsiden er illustrativ. Nettsiden kan vise bilder som kan inneholde elementer som ikke tilhører standardutstyret, eller
portrettprodukter som kanskje ikke er tilgjengelige på alle markeder. Produkter kan endres med hensyn til tekniske spesiﬁkasjoner, og kommersielle detaljer, og i forbindelse med
spesielle bestemmelser. Du rådes til alltid å kontakte din utvalgte Adria-forhandler, for å innhente all detaljert informasjon, før innkjøpet.
Adria Mobil og dets datterselskaper og autoriserte distributører overvåker regelmessig, men er ikke være ansvarlig for, innholdet på eksterne linker. Nettstedsoperatører som vi linker til
har eneansvaret for innholdet på deres sider.

Copyright
Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2015-16. Alle rettigheter forbeholdt. Tekst, bilder, graﬁkk, lydﬁler, animasjonsﬁler, videoﬁler og anordningen av disse på nettstedet
for Adria Mobil, er alle underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Disse objektene skal ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og de skal heller ikke modiﬁseres
eller overføres til andre nettsteder. Enkelte av nettsidene for Adria Mobil kan inneholde bilder med en tredjeparts opphavsrett.

Varemerker
Med mindre annet er oppgitt, er alle varemerker på disse nettsidene underlagt varemerkerettigheter for Adria Mobil. Dette gjelder spesielt for merker, modellnavn, ﬁrmalogoer og
emblemer.

Ingen lisenser
Adria Mobil har til hensikt å tilby et innovativt og informativt nettsted. Vi håper at du vil være like entusiastisk som oss med hensyn til denne kreative innsatsen. Du bør imidlertid være
innforstått med at Adria Mobil må beskytte sine immaterielle rettigheter, herunder patenter, varemerker og opphavsrett. Følgelig gjøres du herved oppmerksom på at verken dette
nettstedet, eller noe av materialet heri, på noen måte skal gi lisens til, eller bli regnet for å gi lisens til, Adria Mobils immaterielle eiendom.

Databeskyttelse
Datavern og datasikkerhet er viktig for oss. Dataene dine samles inn i samsvar med relevante juridiske krav. Når du bruker våre tjenester kan du bli bedt om å oppgi personlige data. Det
er frivillig om du vil oppgi denne informasjonen. Dine personlige data blir brukt i samsvar med personvernlovgivningen. Personlige data på nettsidene for Adria Mobil brukes som en del av
kontraktsprosedyren, og for å behandle dine forespørsler. Behandling og bruk av dine personlige data for konsultasjon, reklame og markedsundersøkelser, vil kun skje med ditt
uttrykkelige samtykke. Hvis du, når du gir ditt samtykke til formålene som beskrevet ovenfor, samtidig gir din tillatelse til at dataene også kan brukes av andre datterselskaper i Adria
Mobil eller andre navngitte tredjeparter, kan dataene også overleveres til disse partene. Hvis du ikke gir et slikt samtykke, vil dataene dine ikke bli overlevert til andre parter. Du kan når
som helst trekke tilbake ditt samtykke for fremtidig bruk.

Brukerinformasjon
Når du besøker nettsidene våre, vil din IP-adresse, nettsiden som videresendte deg til oss og detaljer om nettsidene du besøker på vårt nettsted, bli automatisk lagret sammen med dato
og varigheten av besøket, for statistikkformål. Disse dataene inneholder ikke noen personlig tilknytning. En statistisk evaluering av dataene utføres kun i et anonymt format.

Bruk av informasjonskapsler
Data innhentes og lagres av markedsførings- og optimaliseringsårsaker på dette nettstedet. Informasjonskapsler kan bli brukt til dette. Informasjonskapsler er små tekstﬁler som lagres
lokalt i hurtigminnet til besøkerens nettleser. Informasjonskapslene gjør at nettleseren lett identiﬁseres. Innhentet informasjon brukes ikke til å identiﬁsere den besøkende personlig, uten
at disse på forhånd har gitt tillatelse til dette, og vil ikke legges til den personlige informasjonen som relaterer personen til pseudonymet henviser til. Du kan når som helst trekke tilbake
din tillatelse til at informasjon innhentes og lagres.
Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra din webbläsares inställningar därefter.

Rett til informasjon
I samsvar med gjeldende lovgivning, kan du be om informasjon om hvorvidt dine data er lagret, og hvis så er tilfellet, hvilke data som er tilknyttet deg personlig eller pseudonymet ditt,
når som helst og uten omkostninger.

Sletting og retting av informasjon
Vil vil på anmodning umiddelbart slette eller korrigere eventuelle data som vi har om deg, i samsvar med relevante juridiske krav.

Overfør
Vi tilbyr foreløpig ikke noen form for kryptert dataoverføring. Dette betyr at dataene du legger inn, potensielt kan leses av uvedkommende. Hvis du ikke ønsker å bruke Internett, kan du
også sende forespørsler du måtte ha på faks eller via postgang til Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenia.

www.adria-mobil.com / 22.07.2018 10:35

