
Cennik CAVEMAN Everyday camper

Daniszyn 79 Kontakt:
Zabudowa: 63-410 Daniszyn tel. 48 509 453 133

ROCK ONE
tel. 48 883 666 083

Firma i właścicel marki Caveman: email: kontakt@caveman.pl
Michał Owczarek Remi Sport, NIP: 6222545163 www: caveman.pl

Baza zabudowy: Renault Trafic/Opel Vivaro/Fiat Talento w wersji L2H1.

Koszt każdego z pakietów ustalany jest indywidualnie po wcześniejszym kontakcie

PAKIET BRONZE
1 Kompleksowa izolacja i wygłuszenie przestrzeni zabudowy
2 Wykończenie tapicerskie ścian
3 Ławka homologowana 2-osobowa z funkcją spania

4 Wykończenie podłogi wykładziną (wzór do ustalenia)
5 Zabudowa meblowa wykonana z lekkiej, wodoodpornej sklejki liściastej (kolorystyka do ustalenia)
6 Oświetlenie części mieszkalnej z regulacją natężenia światła
7 Obrotowe przednie fotele 
8 Zbiornik na wodę szarą (20L)
9 Zbiornik na wodę świeżą (20L)

10 Panel solarny elastyczny o mocy 150W
11 Regulator mppt z funkcją Bluetooth Victron
12 Akumulator Deep Cycle 110Ah PAKIET SILVER 
13 Przetwornica 12/230V 500W Victron 1 Zawiera podstawowe elementy wersji BRONZE
14 Lodówka kompresorowa 51L Vitrifrigo 2 Dach podnoszony z łóżkiem 130 x 190cm
15 Ogrzewanie postojowe 3 Kuchenka gazowa ze zlewozmywakiem  
16 Samozasysająca pompa wody 4 Gniazdko USB obok łóżka dachowego
17 Zewnętrzne gniazdo ładowania 5 Zewnętrzna słuchawka prysznicowa
18 Prostownik automatyczny 15A 6 Przetwornica 900W Victron
19 Zlewozmywak 33 x 38 cm z baterią 7 Prostownik automatyczny Victron 15A
20 Toaleta przenośna 8 Kontroler ładowania z alternatora Orion Tr- Smart 18A
21 Zasłonki w każdym z okien 9 Instalacja gazowa
22 Markiza Fiamma F35 pro

PAKIET GOLD
1 Zawiera podstawowe elementy wersji SILVER
2 Homologowana podłoga z demontowalnymi fotelami
3 Ogrzewanie postojowe 
4 Instalacja gazowa
5 Inteligenty bocznik akumulatorowy z monitorem Victron
6 Namiot dachowy z funkcją Open Sky
7 Rozkładane łóżko dolne z materacem 120 x 200cm
8 Tapicerka przednich foteli i nowe obszycie kierownicy
9

Dodatkowe informacje:
Czas realizacji

Wykonanie zabudowy wynosi od 20 do 40 dni roboczych od dnia przyjęcia samochodu, zależnie od rodzaju zabudowy oraz kolejki zamówień.
Czas oczekiwania na materiały do adaptacji specjalnych może wydłużyć podany termin realizacji o dodatkowe dni robocze zależnie od określonego terminu produkcji elementów zabudowy lub ograniczonej dostępności urządzeń dostarczanych przez dostawców 
zewnętrznych.

Gwarancja

1. Wszystkie zabudowy firma Michał Owczarek Remi Sport realizuje zgodnie z zaleceniami producentów, dostawców elementów zabudów i wymogami technicznymi mając na uwadze jakość, trwałość i ergonomię adaptacji oraz bezpieczeństwo użytkowników pojazdów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Zabudowa meblowa jest objęta roczną gwarancją. Gwarancja dotyczy elementów oraz usługi wykonania adaptacji. Potwierdzeniem gwarancji dla Klienta jest druk Protokół wydania pojazdu lub faktura VAT.                                                                                                                                                            
3. W szczególnych przypadkach gwaracja może zostać anulowana, skrócona lub wydłużona i dotyczy osobnych elementów zabudowy, które pochodzą od dostawców zewnętrznych, gwarancja lub jej brak jest określona indywidualnie i anuluje gwarancję firmy Michał 
Owczarek Remi Sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Urządzenia elektroniczne, lodówki, małe AGD, urządzenia grzewcze, przetwornice prądu - podlegają jedynie gwarancji producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Serwis oraz gwarancja elementów zabudowy realizowana jest w siedzibie firmy Michał Owczarek Remi Sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Gwarancja nie dotyczy elementów eksploatacyjnych, elektronicznych, uszkodzeń mechanicznych adaptacji oraz w przypadku użytkowania zabudowy niezgodnie z przeznaczeniem. 

http://caveman.pl/

