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Compact Axess
SL

CHASSI
Miljöklass (Euro 5/Euro 6)
Citroen 6 2,0 130 Hp 35L
Citroen 6 2,0 160 Hp 35L

Euro 6
O
O

MÅTT OCH VIKTER
Vikt i körklart skick (kg)
Max tillåten totalvikt - beronde på chassi
Max tillåten släpvagnsvikt (kg) - beronde på chassi
Karosslängd (mm)
Axelavstånd (mm)
Max godkända sittplatser - beroende på chassi.
Bredd (mm)
Utvändig höjd (mm)
Ståhöjd (mm)

2734
3300/3500
2000
6620
3450
4
2120
2780
1980

CHASSIUTRUSTNING
Dimljus fram
Dimbakljus
Chassityp
LED-positionsljus fram
DRLLED-ljus bak
Förstärkta däck avsedda för husbil
Framhjulsdrift
Bränsletank
Manuell växellåda
Traction+ system Citroen
Farthållare
Dragkrok med elanslutning
Stödben
Lättmetallfälgar 15" för L-chassi
Stänkskydd fram
Stänkskydd bak
Reservhjul med hållare
Aktiv däcktrycksövervakning
Navkapslar Citroen
Filbytesvarnings system + Regnsensor
Citroen Luxpaket
ABS + EBD
Fix & go kit (däckreperationsats)
Lackerad främre stötfångare

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

FÖRARHYTT
Mugghållare
Tonade rutor
Plisségardin vid vindrutan
Plisségardiner vid sidorutor
Gardiner vid sidorutorna
Integrerad DAB radio med 5" touchscreen och
rattknappar
Läderklädd ratt och växelspaksknopp
Automatisk luftkonditionering
Citroen komfort paket CCP1
Citroen komfort paket CCP2
Citroen komfort package CCP0
Manuell luftkonditionering
Elektriska fönsterhissar (båda sidor)
Elektriskt invikbara backspeglar
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och längd
Förarhyttens stolar klädda med inredningens tyg
Pilotstolar med dubbla armstöd klädda i Adria textil
www.adria-mobil.com / 20.07.2018 12:22

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

Teknisk data / Säsong 2018
Compact Axess
SL
Vridbara framstolar
Färddator
Krockkudde, förarplats
Krockkudde, passagerarplats
Solskydd (båda sidor)

X
X
X
O
X

KAROSS
Lastlucka vänster sida (mått cm)
Insteg, isolerat
Utvändigt golvskydd av polyester
3:e bromsljus
Comprex konstruktion
Odelad bodelsdörr utan fönster
Entrédörr med fönster, myggnät och papperskorg
Myggdörr vid bodelsdörr
Tonade rutor
Kaross av glasﬁberarmerad plast
Taklucka 400x400 vid sittgruppen
Taklucka 400x400 i sovrummet
Taklucka 400x400 i tvättrummet
Tak av glasﬁberarmerad plast
Sidokjolar av aluminium
Panoramatakfönster (Polyplastic) i förarhytten
Lastlucka - höger sida (mått cm)
Gasolutrymme med plats för 2x11 kg gas
Markis Thule Omnistor

58x105
X
X
X
X
X
O
O
X
white
X
X
X
white
X
O
74x110
X
O

INVÄNDIGT
Antal sovplatser
Bäddmått, dinett (cm)
3:e säng bak
Förberedd med fästen för barnstol
Dubbelgolv under dinett
Sängar med ribbotten och madrasser av specialskum
Bordförlängning
Instegshandtag med lysdiodbelysning
Bäddmått, bak (cm)
Dinettens dynor av 120 mm specialskum
Dekorationskuddar
Överdrag säng
Filt
Figursydda mattor i bodel
Mattor i förarhytt

3
168x100-50
X
O
X
X
X
X
195x80;187x80
X
O
O
O
O
O

KÖK
Vask
Kyl
Adrias nya kök (3-lågig spis, glaslock, rostfri diskho)

X
100 L
X

TVÄTTRUM
Duschkabin
Separat duschkabin / massiva duschdörrar
Separat duschmunstycke
Vridbar toalett med elektisk ventilation

X
X
X
X

VATTEN
Tömningsslang för spillvatten
Dränkbar vattenpump med tryckreglering
Färskvattentank (l)
Spillvattentank (L)
Spillvattentank, isolerad och försedd med justerbar
uppvärmning, 85 l

ELEKTRISKT
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USB uttag vid dinette och sovdel
Huvudströmbrytare, 230 V
Huvudströmbrytare, 12 V
Takbelysning, LED
Spotlights, LED
Stämningsbelysning, LED
Förtältsbelysning
Elektroblock
Förinstallation för parabolantenn
Förberedd för solcellspanel
230 V-uttag
Plats för extra bodelsbatteri
Kontrollpanel
Brandsläckare
12 V-uttag

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

VÄRME & VENTILATION
Truma digital kontrollpanel
Uppvärmt lastutrymme
Elektrisk golvvärme (med Truma värme)
Förberedelse för luftkonditionering
Värmepanna Truma Combi 6E med inbyggd vvberedare och elpatron

X
X
X
X
X

GASOL
SecuMotion reduceringsventil

X

AUDIO / VIDEO
Backkamera
Förberedelse för backkamera
LCD TV-hållare
TV-skåp / plats för TV
TV-förberedelse (230 V, 2 x 12 V, antennuttag)

O
X
X
X
X

KOLLEKTION
Modell
Semi-dinett
Blockkök
Max antal sittplatser (beroende av totalvikten)
Antal bäddar
Garage
Enkelsängar

COMPACT AXESS SL
X
X
4
3
X
X
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Meddelande
The information on this website is provided "as is" and without warranty of any kind, expressed or implied, including (but not limited to) any implied warranties of merchantability, ﬁtness
for any particular purpose, or non-infringement of third party rights. While the information provided is believed to be accurate, it may include errors or inaccuracies. In no event shall Adria
Mobil be liable to any person for any special, indirect or consequential damages relating to this material, unless caused by gross negligence or intentional misconduct. The purpose of this
website is illustrative. The website may show photographs which may include some elements not belonging to the standard equipment or portray products which may not be available in
all markets. Products may change in terms of technical speciﬁcation and commercial details and in relation to speciﬁc regulations. You are advised to always contact your selected Adria
dealer to obtain all detailed information prior to purchasing.
Adria Mobil and its Subsidiaries and Authorized Distributors regularly monitor but shall not be liable for the content of any external links. The operators of the websites that we link to have
sole responsibility for the content of these pages.

Upphovsrätt
Upphovsrätt © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2015-16. Alla rättigheter reserverade. Texten, bilder, graﬁsk formgivning, ljudﬁler, animerade ﬁler, videoﬁler och deras
utformning på Adria Mobils hemsidor omfattas av upphovsrätten och annat internationellt skydd för intellektuell egendom. Dessa objekt skall ej kopieras för kommersiell användning eller
distribution samt modiﬁeras eller återpubliceras på andra hemsidor. Vissa av Adria Mobils hemsidor kan innehålla bilder som tillhör en tredje part.

Varumärken
Om inte annat anges så omfattas alla varumärken som visas på Adria Mobils hemsidor av Adria Mobils varumärkesrättigheter. Detta gäller framför allt för dess varumärken, modellnamn,
företagslogotyper och emblem.

Inga licenser
Adria Mobil har strävat efter att åstadkomma en innovativ och informativ hemsida. Vi hoppas att du kommer att vara lika entusiastisk som vi över denna kreativa strävan. Men du måste
även förstå att Adria Mobil måste skydda sin intellektuella egendom, inklusive sina patent, varumärken och upphovsrätter. Följaktligen informeras du härmed om att varken denna
hemsida eller något material däri under några som helst omständigheter skall tolkas som att någon person ges tillgång till Adria Mobils intellektuella egendom.

Datasäkerhet
Dataskydd och datasäkerhet är mycket viktiga för oss. Data samlas in från dig i överenstämmelse med det relevanta juridiska regelverket. När du använder dig av våra tjänster kan det
hända att du får en förfrågan om att tillhandahålla personlig data. Att ge ifrån sig denna information är frivilligt. Data används i strikt överenstämmelse med gällande
dataskyddslagstiftning. Personlig data som samlas in på Adria Mobils hemsida används som en del av anställningsförfarandet och för att göra det möjligt att behandla dina önskemål.
Bearbetning och användning av data för konsultering, marknadsföring och marknadsundersökningar sker endast efter ditt uttryckliga medgivande. Om du i samband med samtycke till de
ovannämnda syftena för dataanvändning även ger klartecken till att data används av Adria Mobils dotterbolag eller annan tredje part så kan data även föras över till dessa parter. Om
detta inte är fallet kommer data ej att föras över till andra parter. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke vid ett senare tillfälle i samband med andra åtgärder/handlingar.

Användaruppgifter
När du besöker vår hemsida kommer din IP-adress, den hemsida som hänvisade dig till oss och detaljer om de sidor på vår hemsida som du besöker, att sparas automatiskt tillsammans
med datum och den tid du besökte hemsidan. Detta sker endast för att utgöra basis för statistisk analys. Ingen personlig koppling görs med denna data. Statistisk utvärdering av data sker
endast på basis av anonymitet.

Användning av cookies
Data samlas och sparas för marknadsföring och optimeringssyften på denna webbsida. Cookies kan användas till detta. Cookies är små textﬁler som sparas lokalt i sidobesökarens
webbläsares cache. Cookies tillåter webbläsaren att återidentiﬁeras. Samlad data kommer inte att användas för att identiﬁera besökaren personligt utan deras samtycke i förhand och
kommer inte att sammanfogas med personlig data relaterat till den personen pseudonymen syftar på. Du kan när som helst upphäva samtycket till samlande och sparande av data.

Rätt till information
I överenstämmelse med gällande juridiskt regelverk kan du begära information om huruvida data lagras, och om så är fallet vilken data relaterad till dig personligen eller din pseudonym
som lagras. En sådan begäran är kostnadsfri.

Raderande och korrigering av data
På uppmaning kommer vi naturligtvis omedelbart avlägsna eller korrigera data relaterad till dig, som vi har lagrat i överenstämmelse med gällande lagar och förordningar.

Överföring
För närvarande erbjuder vi inte krypterad dataöverföring. Detta betyder att data du tillhandahåller potentiellt kan läsas av icke auktoriserade personer. Om du inte vill använda dig av
internet så kan du även skicka din förfrågan till oss via fax eller till vår postadress Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenia.
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