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Coral Axess
600 SL

A. PODWOZIE
Norma emisji spalin
Homologacja zwiększająca DMC z 3,5 t na 3,8 t (rama
light)
Homologacja redukująca DMC z 4,0 t, 4,3 t i 4,4 t na
3,5 t (rama heavy)
Citroen 6 2,0 130 Hp 35L
Citroen 6 2,0 130 Hp 40H
Citroen 6 2,0 160 Hp 35L
Citroen 6 2,0 160 Hp 40H

Euro 6
O
O
X
O
O
O

B. WYMIARY I MASY
Masa w gotowości do jazdy (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
Maksymalna masa całkowita przyczepy (kg)
Ładowność (kg)
Długość (mm)
Rozstaw osi (mm)
Liczba miejsc do jazdy
Szerokość całkowita (mm)
Wysokość całkowita (mm)
Wysokość wewnątrz (mm)

2990
3500
2000
510
7087
4035
5
2320
2850
2030/1930

C. WYPOSAÅ»ENIE PODWOZIA
Przednie światła przeciwmgielne Citroen
Tylne światła przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej LED Citroen
Światła do jazdy dziennej halogenowe
Tylne światła pozycyjne w technologii LED
Opony wzmocnione
Typ ramy
Przedni napęd
Zbiornik paliwa
Manualna skrzynia biegów
System Tracion + Citroen
ESP Citroen
Tempomat z ogranicznikiem prędkości Citroen
Hak holowniczy z wiązką
Zawieszenie pneumatyczne wspomagające (tył)
Koła stalowe 16'' dla wersji 35 L CITROEN
Felgi aluminiowe 16'' dla wersji "H'' CITROEN
Podpory narożne
Felgi aluminiowe 16'' dla wersji "L" CITROEN
Fartuchy przeciwbłotne przednie Citroen
Fartuchy przeciwbłotne tylne
Koło zapasowe Citroen
Uchwyt na koło zapasowe
System monitorowania ciśnienia w oponach Citroen
Kołpaki Citroen
Pakiet SMPR + HBA + czujnik deszczu i zmierzchu
Pakiet Lux CLP1 (zawiera:
VH04+KL10+PR01+FE01+PE01/PE03)
ABS + EBD
Fix & go kit (zamiast koła zapasowego) Citroen
Przedni zderzak lakierowany w kolorze białym

O
X
O
X
O
X
special
X
90
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
X
X

D. WYPOSAÅ»ENIE SZOFERKI
Szyba czołowa z roletą zaciemniającą
Szyba czołowa z roletą zaciemniającą dla LDW&HBR
SEITZ
Boczne okna szoferki z roletą zaciemniającą
Boczne okna szoferki z kurtyną zaciemniającą
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Radio DAB CD z ekranem dotykowym oraz
sterowaniem w kierownicy
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów CITROEN
Klimatyzacja automatyczna Citroen
Komfort pakiet CITROEN CCP1 (zawiera
RE01+NN01+RG03)
Komfort pakiet CCP2 (zawiera RE07+NN01+RG03)
Komfort pakiet CCP0 (radio preinst. z głośnikami,
antena w lusterku, osłony foteli)
Klimatyzacja manualna Citroen
Elektryczne szyby (lewa, prawa)
Fotele szoferki regulowane na wysokość
Fotele szoferki Citroen lotnicze z dwoma
podłokietnikami, tapicerowane materiałem Adria
Fotele szoferki obrotowe
Komputer pokładowy
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera Citroen
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera
Centralny uchwyt na napoje Citroen
Rolety zaciemniające szoferki

O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X

E. NADWOZIE
Drzwi garażowe po lewej stronie (wymiary w świetle,
cm)
Stopień wejściowy elektryczny
Stopień wejściowy z izolacją i oświetleniem
Zabezpieczenie zewnętrzne podłogi z poliestru
Trzecie światło stop
Konstrukcja nadwozia COMPREX
Podwójna podłoga
Drzwi wejściowe z oknem, moskitierą, koszem na
śmieci, centralnym zamkiem, szerokość 600 mm
Drzwi wejściowe jednoczęściowe bez okna, szerokość
600 mm
Moskitiera drzwi wejściowych bez okna, szerokość
600mm
Okna przyciemnione
Boczne ściany z poliestru
Okno dachowe 400 x 400 mm w sypialni
Okno dachowe 400 x 400 mm w toalecie
Nadwozie z poliestru
Ściany boczne pokryte aluminium
Okno panoramiczne Polyplastic z przodu
Okno panoramiczne 900 x 1100 nad jadalnią w
oświetleniem ambientowym LED
Skrzynka na butlę gazową, zintegrowana 1x11 kg
Drzwi garażowe po prawej stronie (wymiary w świetle,
cm)
Skrzynka na butle gazowe, zintegrowana 2x 11 kg
Relingi dachowe z drabinką
Markiza

74x110
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
white
X
X
white
X
X
X
X
74x110
O
O
O

F. WYPOSAÅ»ENIE WNÄTRZA
Liczba miejsc do spania
Elektrycznie podnoszona szafa z oświetleniem pod
łóżkiem
Łóżko w jadalni (cm)
Trzecie łóżko z tyłu
Kanapa w kształcie litery L
Dodatkowe miejsce siedzące z pasem bezpieczeństwa
na soﬁe
System mocowania fotelików Isoﬁx

3+1
O
210x110-60
X
O
X
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Stelaż łóżka z listwami i specjalną pianką
Powiększenie stolika
Uchwyt przy wejściu
Szafki podwieszane - kolor
Sypialnia, łóżko tylne (dł x szer, cm)
Poduszki w jadalni wykonane ze spacjalnej pianki 120 mm
poduszki dekoracyjne 4 szt.
Narzuta na łóżko
Koc
Dywaniki w części mieszkalnej
Dywaniki w szoferce
Dywaniki w części mieszkalnej dla kanapy w kształcie
litery "L"

X
X
X
wood decor
203x85;190x85+157x40
X
O
O
O
O
O
O

G. WYPOSAÅ»ENIE KUCHNI
Kuchenka 3-palnikowa z iskrownikiem i pokrywą
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
Ociekacz
Pochłaniacz
Lodówka

X
X
O
142 L

H. WYPOSAÅ»ENIE ÅAZIENKI
Brodzik prysznicowy
Odseparowana kabina prysznicowa
Osobna słuchawka prysznicowa
Toaleta chemiczna, obracana, pasywna wentylacja

X
X
X
X

I. INSTALACJA WODNA
Przedłużenie odpływu wody brudnej
Pompa wody ciśnieniowa
Zbiornik wody czystej z regulacją stopnia napełnienia
(l)
Zbiornik wody szarej (l)
Zbiornik wody szarej izolowany i ogrzewany 85l

O
X
20/140
85
O

J. ELEKTRYKA
Akumulator mieszkalny 100Ah, AGM; k=10
Gniazdo USB w jadalni i sypialni
Główny wyłącznik bezpieczeństwa dla 230V
Główny wyłącznik dla 12V
Oświetlenie suﬁtowe LED
Oświetlenie punktowe LED
Oświetlenie ambientowe LED
Oświetlenie przedsionkowe
Electro block
Preinstalacja pod antenę satelitarną
Preinstalacja pod panele solarne
Miejsce na dodatkowy akumulator
Gniazda 230 V
Pnael sterowania
Gaśnica
Gniazda 12V

O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X

K. OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA
Cyfrowy panel sterowania Truma
Ogrzewany garaż
Elektrycznie ogrzewana podłoga
Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4 z bojlerem
Preinstalacja pod klimatyzację postojową
Ogrzewanie gazoweTruma Combi 6 z bojlerem
Ogrzewanie gazowo elektryczne Truma Combi 4E z
bojlerem
Ogrzewanie gazowo elektryczne Truma Combi 6E z
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bojlerem

L. Gaz
Reduktor Truma MonoControl CS 30 mbar

X

M. AUDIO/VIDEO
Kamera cofania
Preinstalacja pod kamerę cofania
Alarm
Uchwyt na TV
Szafka na TV / miejsce na TV
System kamer 360 z monitorem (4 kamery i 7''
monitor)
Preinstalacja pod TV (230V, 2x 12V, gniazdo
antenowe)

O
X
O
O
X
O
X

O. KOLEKCJA
Nazwa
pół-jadalnia
Kanapa w kształcie litery L w jadalni
Blat kuchenny w kształcie litery L
Liczb miejsc siedzących
Liczba miejsc do spania
Garaż
Łóżka pojedyncze

CORAL AXESS 600 SL
X
O
X
5
4
X
X
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Informacje
Informacje zawarte na tej stronie dostarczane są na zasadzie "tak jak jest", bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym (ale nie wyłącznie) wszelkich domniemanych
gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. O ile informacje dostarczone są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub
nieścisłości. W żadnym wypadku Adria Mobil nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie lub wtórne związane z tym
materiałem, chyba że spowodowane będą rażącym zaniedbaniem lub zamierzonym uchybieniem. Niniejsza strona internetowa ma cel wyłącznie poglądowy. Strona może zawierać zdjęcia,
które mogą zawierać niektóre elementy nie należące do standardowego wyposażenia lub przedstawiać produkty, które mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Produkty mogą ulec
zmianie pod względem specyﬁkacji technicznej i handlowej oraz w odniesieniu do konkretnych przepisów. Przed dokonaniem zakupu zalecamy skontaktować się z wybranym dealerem
ﬁrmy Adria w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Adria Mobil i jej podmioty zależne oraz autoryzowani dystrybutorzy regularnie monitorują, ale nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Właściciele stron
internetowych, do których następuje przekierowanie, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron.

Prawo autorskie
Chronione prawem autorskim © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Słowenia 2015-16. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, graﬁka, pliki dźwiękowe, pliki animacyjne, pliki wideo i ich
ułożenie na stronach internetowych Adria Mobil podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych lub
dystrybucji, ani też nie mogą być modyﬁkowane lub ponownie publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Adria Mobil mogą zawierać zdjęcia, których
prawa autorskie można przypisać osobom trzecim.

Znaki towarowe
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych Adria Mobil podlegają ochronie zgodnie z prawem o znakach ﬁrmowych Adria Mobil,
dotyczy to zwłaszcza znaków towarowych, nazw modeli, logo ﬁrmy i emblematów.

Brak licencji
Adria Mobil pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Mamy nadzieję, że nasze twórcze wysiłki obudzą w Państwu taki sam entuzjazm jak w nas. Należy jednak
pamiętać, że Adria Mobil musi chronić swoją Własność Intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym informujemy, że ani niniejsza strona
internetowa, ani jakikolwiek materiał na niej zawarty, w jakikolwiek sposób nie przyznaje, ani nie będzie przyznawała, jakiejkolwiek osobie licencji na Własność Intelektualną Adria Mobil.

Ochrona danych
Ochrona danych i bezpieczeństwo danych są dla nas niezmiernie ważne. Twoje dane są gromadzone zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Podczas korzystania z naszych usług
możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Twoje dane osobowe są używane w ścisłej zgodności z przepisami o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe dostarczane na stronach internetowych Adria Mobil są wykorzystywane w ramach procedury zawierania umów oraz w celu przetwarzania Twoich pytań.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych do celów konsultacyjnych, reklamowych i badań rynku odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na
powyższe cele, wyraża również zgodę na wykorzystywanie danych przez inne podmioty zależne Adria Mobil lub dodatkowe osoby trzecie. Twoje dane mogą być przekazywane tym
podmiotom. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, jego dane nie będą przekazywane innym stronom. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych.

Dane użytkownika
Podczas odwiedzania naszych stron internetowych adres IP, strona, z której nastąpiło przekierowanie do nas i szczegóły stron internetowych, które odwiedzasz w naszej witrynie, zostaną
automatycznie zapisane, wraz z datą i czasem trwania wizyty, wyłącznie w celach statystycznych. Nie zostaną nawiązane prywatne połączenia z tymi danymi. Statystyczna ocena danych
jest przeprowadzana wyłącznie w formie anonimowej.

Korzystanie z plików cookie
Na tej stronie internetowej dane są gromadzone oraz zapisywane wyłącznie dla potrzeb marketingowych i optymalizacji. Do tego celu są stosowane pliki tekstowe cookies, przechowywane
w pamięci przeglądarki. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Pliki cookie umożliwiają ponowne
zidentyﬁkowanie przeglądarki internetowej. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do identyﬁkacji osoby odwiedzającej stronę internetową bez jej uprzedniej zgody i nie będą łączone z
danymi osobowymi dotyczącymi osoby, której dotyczy pseudonim. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych w przyszłości.
Jeśli nie zezwalasz na zapisywanie plików cookie, zmień odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Prawo do uzyskania informacji
Zgodnie z obowiązującym prawem w dowolnym momencie i bezpłatnie można poprosić o informacje, czy Państwa dane są przechowywane, a jeśli tak, jakie są to dane osobowe.

Usuwanie i korygowanie danych
Na żądanie będziemy oczywiście usuwać lub poprawiać wszelkie dane, którymi dysponujemy, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.

Transmisja danych
Obecnie nie oferujemy zaszyfrowanych transmisji danych. Oznacza to, że wprowadzone dane mogą być odczytywane przez osoby nieupoważnione. Jeśli nie chcesz korzystać z Internetu,
możesz również wysłać swoje prośby do nas faksem lub na adres Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Słowenia.

www.adria-mobil.com / 20.10.2018 11:06

