
TREND I6757 DBM 
ZFA25000002S42915

Equipamento de serie:

CHASSIS:
• Pré-instalação de rádio com  Soundpaket
• Retrovisores exteriores tipo autobús elétricos aquecidos de baixa 
vibração

• Tempomat
• Para-brisas panorâmico de cristal

HABITÁCULO:
• Assentos desportivos Dethleffs com capas iguais ao habitáculo com 
suporte de braços e com ajuste de altura e inclinação

• Teto exterior e chão em resistente GFK para uma excelente proteção
• Plásticos de proteção nas rodas traseiras
• Claraboia translúcida Mini-Heki com mosquiteira e escurecedor
• Claraboia panorâmica 70x105 com mosquiteira e escurecedor
• Chão de 43mm, paredes de 30mm e teto de 34mm
• Precianas de cabine para uma maior intimidade e melhor isolamento
• Apoios de cabeça na zona de sala tipo automóvel com regulação de 
altura

INSTALAÇÕES TÉCNICAS:
• Aquecimento central de alto rendimento com boiler de 10L integrado
• Bateria AGM de alto rendimento de 95 Ah
• Dispositivo de separação para bateria do motor, bateria do habitáculo 
e frigorífico

• Iluminação de roupeiro com luz LED
• Iluminação LED em todo o veículo
• Iluminação indireta
• Interruptor para bomba de água
• 1 portas USB no quarto
• Tomada exterior CEE para 230v
• Bomba de água submersível de alto rendimento
• Painel de controlo analógico
• Painel de controlo digital para aquecimento central
• Cofre para duas garrafas de gás de 11kg
• Sensor de colisão e instalação de gás

Equipamento opcional:
Extras 

•ESP Traction + Fiat 521€

•Jantes 16” 469€

•Pintura Metalizada Titansilber 1.519€

•Motorização de 160cv 1.894€

Chassis Paket

•Airbag passageiro
•Cruise Control – Tempomat Fiat
•Ar condicionado de cabine
•Retrovisores elétricos
•Pré instalação de rádio
•Ajuste de altura do banco do passageiro
•Antena e espelho retrovisor Fiat

DADOS TÉCNICOS : 

Motor Fiat 2,3 160cv Multijet

Chassis Fiat Ducato

Comprimento Total 694 cm

Largura total 233 cm

Altura total / interior 294/213 cm

Lugares de Viagem 4

Lugares de Dormida 4

Cama Traseira 190x150 cm

Cama Basculante 190x150 cm

PVP Veículo exposto      94.492€

PVP base 94.492 €

-4.403€

Consumo de combustível 
combinado – ciclo WLTP (l/100 km)

11,60

Emissões de CO2 combinado – ciclo 
WLTP (g/km)

305


