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OPTIMA ONTOUR
T70 E

ROZLOŽENÍ

Celková délka 7 0426 mm

Celková šířka 2 330 mm

Technicky přípustná celková hmotnost 3 500 kg

Poznámka: Vyobrazená vozidla jsou příklady modelů. Obrázky se mohou lišit
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Cena:                                      od 60 794 EUR



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KOMPLETNÍ HOBBY VÝBAVA
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Motor: CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d-
FINAL, 2 179 ccm, 88 kW / 120 k, s technologií start/stop |
Podvozek: CITROËN Low-Frame Chassis Light, 3 500 kg |
Ráfky: ocelové ráfky 16", originál CITROËN | Základní
vozidlo: ABS antilock brzdový systém, vnější zrcátka,
elektricky nastavitelná a vyhřívané, vnější zrcátka,
prodloužená, palubní počítač, nádrž na naftu 90 litrů,
nádrž na AdBlue, 20 litrů, ESP včetně ASR, asistent
rozjezdu do kopce a inteligentní kontrola trakce, airbag
řidiče spolujezdce, el. okna, přístrojová deska s
chromovanými kroužky, klimatizace manuální s pylovým
filtrem v kabině, rádiová anténa integrovaná v oblasti
střechy, rádio s reproduktory,  monitorovací systém tlaku v
pneumatikách, sada na opravu pneumatik, posilovač
nabíjení 25 A, 6-ti stupňová manuální převodovka, přední
lapače nečistot, přední nárazník a kliky dveří kabiny
lakované v barvě karoserie, tempomat, výstražný
trojúhelník a lékárnička, imobilizér, centrální zamykání

Garáže a skříňky: úložné prostory - zateplené, vytápěné, s
robustní podlahovou krytinou| Obytná plocha: nástěnné
skříňky s dostatkem úložného prostoru, šatní skříň s
vnitřním osvětlením, hladký přechod z kabiny do obytného
prostoru| Povrchová úprava nábytku: Cocobolo / Piquet
Grey | Kombinace čalounění: Arras | Kuchyň: lednička
(AES) DOMETIC 133 litrů, oboustranně otevíratelná,
absorpční technologie, nerezová 3 plotýnková varná deska,
elektrické zapalování a skleněný kryt, nerezový dřez,
kuchyň s velkoryse dimenzovanými plně výsuvnými
zásuvkami s měkkým dovíráním, kuchyňská linka, nástavec
na pracovní desku, přihrádka na kořenky, příborová vložka,
elektrická zásuvka v kuchyni | Spací plocha: jednolůžka,
lamelový rošt GOODSIDE®, nástěnné skříňky, spínač světla
v prostoru pro spaní | 

Model                                                                    T70 E

Počet náprav                                                               2

Pohon předních kol

Rozvor                                                           4 035 mm

Rozměr pneu                                       225/75 R 16 CP

Průměr otáčení                                                14,43 m

Celková délka                                               7 246 mm

Celková šířka                                                2 330 mm

Celková výška                                               2 872 mm

Vnitřní výška stání                                       2 054 mm

Technicky přípustná celková hmotnost        3 500 kg

Prázdná hmotnost                                          2 956 kg

Pohotovostní hmotnost                                 2 992 kg

Užitečná nosnost                                               508 kg

Nosnost přívěsu, brzděný                              2 000 kg

Tloušťka podlahy / střechy / stěn         42/34/34 mm

Počet osob v jízdním režimu                                     4

Tříbodové pásy                                                           4

Počet lůžek / Místa na spaní (volitelně)              2 / 2

Lůžko - přestavba

sedacího prostoru                  2 120 x 1 000/ 990 mm 

Jednolůžka (patrová)                  810 x 2 000; 1 965x 810 mm

Lůžko - přestavba kabiny řidiče                     1 600 x 740 mm

Palivová nádrž                                                                     90 l

Nádrž na AdBlue                                                                 20 l

Nádrž na odpadní vodu                                                      96 l

Nádrž na čerstvou vodu                                            10 / 100 l

Venkovní sprcha                                                       na straně řidiče

Vnější zásuvka                                               na straně spolujezdce

Střešní klimatizační jednotka                                             ve středu

TV držák                                                                      u vchodu vlevo

Nádrž na čistou vodu                                               lavice/opěradlo

Venkovní plynová zásuvka                           na straně spolujezdce

Přídavné zásuvky, 2 x 12 V                           sedací prostor / garáž

Přídavné zásuvky, 2 x 230 V                   prostor pro spaní / garáž

Prostor a upevnění pro plynové láhve                              2 x 11 kg

Počet zásuvek (12 V / 230 V)                                                       1 / 5

Nabíječka                                                                                        25A 

Zesilovač nabíjení                                                                          25A

Zamykací dvířka                               1 000 x 510 x 1 000 x 510 mm



Motorizace
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2 179 ccm, 103 kW / 140 k, s technologií start/stop

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2 179 ccm, 121 kW / 165 k, s technologií start/stop                                 4 kg

Zatížení

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg, bez jakýchkoliv technických úprav

Ráfky kol
Hliníkové ráfky 16", originál CITROËN                                                                                                                                                    10 kg

Základní vozidlo
LED denní svícení                                                                                                                                                                                      0,2 kg

Volant a řadící páka v koženém provedení                                                                                                                                           0,5 kg

Klimatizace, automatická

Mlhovky                                                                                                                                                                                                          2 kg

Tažné zařízení SAWIKO, odnímatelné                                                                                                                                                     29 kg

Tažné zařízení SAWIKO, pevné                                                                                                                                                                 29 kg
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s dálkovým ovládáním | Varianty provedení: Přední část
laku bílá, maska   chladiče černá, lišty světlometů stříbrné,
dekor černý | Kabina: držák nápojů, držák tabletu a USB
nabíjení zásuvka, střešní větrací otvor, otevírací, tónované
s dvojsklem, řidičovo a sedadla pro cestující s područkami
„Captain’s Chair“ - výškově nastavitelné, sedadlo řidiče a
spolujezdce potaženo originálním čalouněním CITROËN,
celoobvodové police, zatemňovací systém pro přední a
boční okna kabiny | Okna: tónovaná otevíratelné okna z
dvojskla, kombinovaná kazeta s plisovanou roletou a síť
proti hmyzu na všech oknech | Korpus: GRP podlaha s
XPS heat izolací, GRP střecha pro optimální ochranu proti
krupobití, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x
400 mm, s plisovanou roletou a síť proti hmyzu v obytném
prostoru, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x
400 mm, s plisovanou roletou a sítí proti hmyzu v prostoru
pro spaní, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x
400 mm, s plisovanou roletou a síť proti hmyzu v
umývárně, vchodové dveře, extra široké s jednobodovým
zamykáním, rozměry: 605 x 1 740 mm, síť proti hmyzu pro
vchodové dveře, madlo, elektricky ovladatelný nástupní
schůdek,  LED vstupní světlo, výsuvná police na plynovou
láhev, určená pro 2 x 11 kg lahve, zástěry z hliníku, zimní
větrací otvory pro posezení, skříňky a postele |

Koupelna: zadní umývárna s odděleným sprchovým
koutem, sprchová zástěna, sprchový sloup s přihrádkami,
otočná toaleta THETFORD, šňůra na prádlo výsuvná,
zrcadlová skříňka | Voda / plyn / elektřina: nádrž na
odpadní vodu, 96 litrů, izolovaná a vyhřívaná, čerstvá nádrž
na vodu 10 / 100 litrů, mrazuvzdorná, palubní AGM baterie,
12 V / 95 Ah, mrazuvzdorná instalace do podlahy
podstavec, regulátor plynu s ochranou proti přetlaku (DIN
EN 12 864) a hadicové vedení, rozdělovač plynu v
kuchyňské lince, napájení 12 V / 230 V, dvojité ponorné
čerpadlo, detektor kouře, příprava pro zadní kameru,
příprava pro solární systém | LED osvětlení: světla na čtení
v prostoru na spaní, světla na čtení v sedacím prostoru,
stropní světlo v obývacím a spacím prostoru, osvětlení
pracovní plochy v kuchyni, garážové osvětlení | Smart
home: HOBBY CONNECT, ovládání palubní techniky
pomocí ovládacího panelu Hobby a Bluetooth pomocí
aplikace | Topení / klimatizace: topení TRUMA Combi 6
včetně 10 l přípravy teplé vody a ventilu pro sledování
námrazy, ovládací panel TRUMA CP Classic, ohřev teplé
vody v kuchyni a v koupelně| Multimédia:  připraveno pro
zapojení satelitního systému, TV přípojka včetně 12 V / 230
V a anténní zásuvky |



                                                                                         

Kabina
Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným čalouněním jako obytná plocha                                                                           3 kg

Koberec v kabině                                                                                                                                                                                      1,5 kg

Zatemňovací systém REMIS pro přední a boční okna kabiny                                                                                                           3,5 kg

Tepelné závěsy včetně izolace prostoru nohou                                                                                                                                  4,5 kg

Okna
Rámová okna, otevírací, dvojskla, tónovaná, pro standardní okna                                                                                                    8 kg

Rámové okno, otevíratelné, dvojsklo, tónované, na straně řidiče v prostoru pro spaní, 740 x 360 mm                                  2,3 kg

Výklopné okno, otevíratelné, dvojsklo, tónované, na straně řidiče v prostoru pro spaní, 740 x 360 mm                                2,5 kg

Tělo
Střešní světlík DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou roletou a sítí proti hmyzu v obytné části                  4,5 kg

Střešní světlík DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou roletou a sítí proti hmyzu ve spací části                   4,5 kg

Markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm, hloubka výsuvu 250 cm                                                                                                30 kg

Vchodové dveře extra široké s dvojitým zámkem, okno, odpadkový koš a přihrádky, 

vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm                                                                                                                                                              1 kg

Nosič kol THULE pro 2 jízdní kola, nosnost 60 kg                                                                                                                                  8 kg

Nosič kol THULE pro 3 jízdní kola, nosnost 60 kg                                                                                                                                11 kg

Nosič kol THULE pro 4 jízdní kola, nosnost 60 kg                                                                                                                                14 kg

Zadní podpěry                                                                                                                                                                                             6 kg

Obytná plocha
Koberec v obytné části, snímatelný                                                                                                                                                       10 kg

Kombinace čalounění
Kos

Kuchyně
Digestoř DOMETIC                                                                                                                                                                                      3 kg

Trouba s elektrickým zapalováním a osvětlením                                                                                                                                 16 kg

Prostor na spaní
Přestavba lůžka v sedacím prostoru vč. polštář                                                                                                                                     2 kg

Přestavba lůžka v kabině řidiče vč. polštáře                                                                                                                                         10 kg

OPTIMA ONTOUR T70 E, 11.01.2022

4/5 © AZ SERVIS, a.s.



Voda / plyn / elektřina

Venkovní sprcha, studená voda                                                                                                                                                              0,5 kg

Externí zásuvka 12 V / 230 V včetně připojení satelitu / TV                                                                                                                0,4 kg

Externí plynová zásuvka                                                                                                                                                                           1,5 kg 

Smart Trailer System (vyrovnání vozidla a indikátor hladiny paliva prostřednictvím aplikace E-Trailer)                                    0,8 kg

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl včetně automatického přepínání, nárazový senzor, 

odmrazovací systém EisEx a plynový filtr                                                                                                                                              2,4 kg

Dálkový displej pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl                                                                                                          0,6 kg

Bezdrátový poplašný systém s plynovým varovným systémem pro omamné plyny, propan a butan                                          1 kg

Duální USB nabíjecí zásuvka, 1 na obytnou a spací část                                                                                                                     0,1 kg

Přídavná obytná baterie AGM, 12 V / 95 Ah                                                                                                                                           28 kg

Přídavné elektrické zásuvky, 2 x 12 V / 2 x 230 V                                                                                                                                     2 kg

Chytrý domov

HOBBY-CONNECT+, dálkové ovládání pro palubní technologii přes mobilní aplikaci                                                                   0,6 kg

Topení/klimatizace

LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus                                                                                                                                           0,2 kg

Střešní klimatizační jednotka DOMETIC FreshJet včetně CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2,2 kW                                     32 kg

Příprava střešní klimatizace                                                                                                                                                                     1,5 kg

Topný systém TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6                                                                                                                                1,1 kg

Multimédia

Navigační systém a Wi-Fi mediální centrum PIONEER s dotykovou obrazovkou, couvací kamerou, 

databází rozteče, Apple CarPlay a Android Auto                                                                                                                                  4,7 kg

Kombinace satelit/TV sestávající ze satelitního systému TELECO, 22" LED TV s plochou obrazovkou 

včetně tuneru/přijímače a DVD přehrávač, výsuvný držák na TV                                                                                                   15,4 kg                              
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