
OPTIMA ONTOUR EDITION 
V 65 GF

ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνολικό μήκος

Συνολικό πλάτος

Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα

6.779 χιλιοστά

2.160 χιλιοστά

3.500 κιλά

Συνολικό ποσό: 60.200 €

Σημείωση: Τα οχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα

Ξαπλωμένος χώρος, μετατροπή κρεβατιού στην καμπίνα του οδηγού

(Μήκος x πλάτος)

Πρόσθετες πρίζες, 2 x 12 V 

πρόσθετες πρίζες, 2 x 230 V 

αριθμός αξόνων

Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

μεταξόνιο

μέγεθος τροχού

Γύρος κύκλου

συνολικό μήκος

Συνολικό πλάτος

Συνολικό ύψος

Εσωτερικό ύψος

Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα

Άδειο βάρος

Μάζα σε κατάσταση έτοιμου προς οδήγηση 

Ωφέλιμο φορτίο

Φορτίο ρυμουλκούμενου, φρένο

Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)

Αριθμός ατόμων σε λειτουργία οδήγησης

V65GF

1.600 x 740 χιλιοστά

Ζώνες τριών σημείων

Προαιρετικός αριθμός θέσεων ύπνου / θέσεων ύπνου

Ξαπλωμένος χώρος, κρεβάτι γαλλικού τύπου

(Μήκος x πλάτος)

Ξαπλωμένος χώρος, μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό

(Μήκος x πλάτος)

Δεξαμενή καυσίμων

Δεξαμενή AdBlue

Δεξαμενή λυμάτων

Δεξαμενή γλυκού νερού

Χώρος για μπουκάλια αερίου

Αριθμός  υποδοχών(12 V / 230 V) 

φορτιστής

Διαστάσεις εσωτερικού γκαράζ (μήκος x πλάτος x ύψος)

Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του συνοδηγού (φως

Διάσταση: πλάτος x ύψος)

Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του οδηγού (καθαρή διάσταση:

Πλάτος x Ύψος)

4

2/2

Καθιστικό / γκαράζ

Χώρος ύπνου / γκαράζ

2

2.000 x 1.400 mm

1.940 x 1.200 / 645 mm

3.800 χιλιοστά

225/75 R 16 CP

13,89μ

6.779 χιλιοστά

2.160 χιλιοστά

2,897 χιλιοστά

1,984 χιλιοστά

3.500 κιλά

2.863 κιλά

2.899 κιλά

601 κιλά

2.000 κιλά

42/34 / 34 χιλιοστά

90 λίτρα

20 λίτρα

96 λίτρα

10/100 λίτρα

2 x 11 κιλά

1/4

25Α

860/910 x 2.010 x 1.100mm

4

675 x 1.010 χιλιοστά

750 x 1.010 mm

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γκαράζ / αποθηκευτικοί χώροι: Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του συνοδηγού, πόρτα 

γκαράζ στην πλευρά του οδηγού | Κατασκευή: TULEOMNISTOR πρόσθετο τέντα, πλάτος 

350 cm, βάθος επέκτασης 250 cm, πάτωμα GRP με θερμομόνωση XPS, στέγη GRP για 

βέλτιστη προστασία χαλάζι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, midi-Heki 700 x 500mm, με 

πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων στο σαλόνι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, 

400 x 400mm mini-Heki , με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων στο χώρο ύπνου, 

καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400mm

Κατασκευή: Βήμα εισόδου, ηλεκτρικά επεκτάσιμο, φως εισόδου LED, πτυσσόμενο 

μπουκάλι αερίου, κατάλληλο για φιάλες 2 x 11 kg, ταινίες ποδιάς από αλουμίνιο | Γκαράζ 

/ αποθηκευτικοί χώροι: Χαμηλωμένο πίσω με θερμομόνωση XPS,

Πίσω γκαράζ, μονωμένο και θερμαινόμενο, με στιβαρή επίστρωση δαπέδου, ράγες 

πρόσδεσης και οπές στο γκαράζ | Σαλόνι:

Ντουλάπια τοίχου με άφθονο αποθηκευτικό χώρο, ντουλάπα με εσωτερικό φωτισμό, 

μετάβαση από την καμπίνα του οδηγού στο σαλόνι | Διακόσμηση επίπλων: Cocobolo / 

Piquet Grey |
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Πτυχωτό συσκότιση και προστασία εντόμων στο λουτρό, πόρτα εισόδου, πολύ φαρδύ με 

μονό κλείδωμα, καθαρές διαστάσεις: 605 x 1.740 mm, οθόνη εντόμων για πόρτα 

εισόδου, λαβή εισόδου |

Κουζίνα: Ψυγείο (AES) DOMETIC, 133 λίτρα, με διπλό στοπ, τεχνολογία απορροφητή | ΠΟΛΥΜΕΣΑ: 

Συνδυασμός SAT / TV συστήματος SAT TELECO, επίπεδη οθόνη LED 22 "με δέκτη / δέκτη 

και DVD player, εκχύλισμα τηλεόρασης | Φωτισμός LED: Φωτιστικά οροφής στους χώρους 

καθιστικού και ύπνου, φωτισμός στο γκαράζ | Υπνος: Σύστημα πλαισίου GOODSIDE®, 

συμπεριλαμβανομένων στρώματος (-ων) ψυχρού αφρού | Καμπίνα οδηγού: Περιστρεφόμενο κάθισμα 

οδηγού και συνοδηγού, κάτοχος κυπέλλου, φεγγίτης, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, 

κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με μπράτσα "καρέκλα καπετάνιου", ρυθμιζόμενο ύψος, 

κάθισμα οδηγού και συνοδηγού που καλύπτεται με ύφασμα καθιστικού, στρώμα δαπέδου 

στην καμπίνα οδηγού, περιβάλλοντα ράφι, σύστημα σκουριάς REMIS μπροστά και πίσω 

Πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα |

Μηχανή: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d,

2.179 cc, 88 kW / 120 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής |

Σασί: CITROËN χαμηλό πλαίσιο πλαισίου, 3.500 kg |

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου 16 ", αυθεντικές CITROËN |

Βασικό όχημα: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 

θερμαινόμενοι, εξωτερικοί καθρέπτες, εκτεταμένος, ενσωματωμένος υπολογιστής, ρεζερβουάρ ντίζελ, 90 λίτρα, 

δεξαμενή AdBlue, 20 λίτρα, ESP με ASR, στήριγμα λόφου και HDC, αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, 

ανυψωτήρες παραθύρων, ηλεκτρικός, κλιματισμός, χειροκίνητο με Φίλτρο γύρης στην καμπίνα του οδηγού, 

ενσωματωμένη κεραία ραδιοφώνου στην οροφή, προετοιμασία ραδιοφώνου με μεγάφωνα, σύστημα 

παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, κιτ επισκευής ελαστικών, χειροκίνητο κιβώτιο, χειροκίνητο 6 ταχυτήτων, 

πτερύγια λάσπης, μπροστινός, μπροστινός προφυλακτήρας και λαβές πορτών καμπίνας βαμμένες σε χρώμα 

οχήματος, cruise control

, Προειδοποιητικό τρίγωνο και κιτ πρώτων βοηθειών, σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρονικό, κεντρικό 

κλείδωμα με τηλεχειριστήριο |

Παραλλαγές σχεδίασης: Μονάδα βαφής λευκό, γκριλ καλοριφέρ, μαύρο κάλυμμα 

προβολέων, μαύρο διακοσμητικό | Παράθυρο:

Κουρτίνες, μεντεσέδες, διπλά τζάμια και απόχρωση, συνδυασμένες κασέτες με 

συσκότιση και προστασία εντόμων, για όλα τα παράθυρα |

Συνδυασμοί ταπετσαριών: Τάιγκα | Κουζίνα: Κουζίνα από ανοξείδωτο ατσάλι με 3 

καυστήρες, ηλεκτρική ανάφλεξη και γυάλινο κάλυμμα, νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι 

με γυάλινο κάλυμμα, μονάδα κουζίνας με συρτάρι άνετου μεγέθους, πλήρης επέκταση και 

μαλακές και μεγάλες μονάδες βάσης, ανάλογα με το μοντέλο

Επέκταση πάγκου, ράφια μπαχαρικών

Ντουλάπι τοίχου κουζίνας, ένθετο μαχαιροπίρουνα, πρίζα κουζίνας |

Υπνος: Γαλλικό κρεβάτι, στρογγυλά ντουλάπια πάνω από το κρεβάτι, κλινοσκεπάσματα κάτω 

από το κρεβάτι, διακόπτης φωτός στο χώρο ύπνου |

Λούτρο: Συμπαγής τουαλέτα με ενσωματωμένο ντους, διαμέρισμα ντους, στήλη ντους με εξαρτήματα 

ντουζιέρας και αποθήκευσης, περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, ντουλάπι καθρέπτη, άπλωμα, 

πτυσσόμενο | Φωτισμός LED: Σημεία ανάγνωσης στο χώρο ύπνου, σημεία ανάγνωσης στο καθιστικό, 

φωτισμός επιφάνειας εργασίας στην κουζίνα | Θέρμανση / κλιματισμός: Θέρμανση TRUMACombi 6, 

συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας ζεστού νερού 10 λίτρων και βαλβίδα παρακολούθησης παγετού, 

πίνακας ελέγχου TRUMACombi CP Plus LCD, παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα και μπάνιο, χειμερινός 

εξαερισμός για καθιστικό, ντουλάπια αποθήκευσης και κρεβάτια, προετοιμασία κλιματισμού οροφής | Νερό 

/ αέριο / ηλεκτρικά: Δεξαμενή λυμάτων, 96 λίτρα, μονωμένη και θερμαινόμενη, δεξαμενή γλυκού νερού, 

10/100 λίτρα, προστατευμένη από τον παγετό, ενσωματωμένη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah, 

προστατευμένες από τον παγετό εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα δαπέδου, ρυθμιστής αερίου με 

προστασία από υπερπίεση (DINEN12

864) και σωλήνα, διανομέας αερίου στη μονάδα κουζίνας, πίνακας ελέγχου HobbyStandard, 

τροφοδοτικό, 12 V / 230 V, διαδοχική υποβρύχια αντλία, ανιχνευτής καπνού, προετοιμασία για 

κάμερα οπισθοπορείας | ΠΟΛΥΜΕΣΑ: Σύστημα πλοήγησης με DAB +, με CD / DVD player, κάμερα 

οπισθοπορείας και βάση δεδομένων χώρου στάθμευσης, προετοιμασία για δορυφορικό σύστημα, 

σύνδεση τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων 12 V / 230 V και υποδοχή κεραίας |

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπνος

Μετατροπή κρεβατιού για καμπίνα οδηγού, 

συμπεριλαμβανομένων ταπετσαριών Μαξιλάρια για μετατροπή κρεβατιού του καθιστικού

10 κιλά

2 κιλά

Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Πρόσθετες πρίζες, εξωτερική ντουζιέρα 2 x 12 V / 2 x 

230 V, κρύο νερό

Εξωτερική πρίζα 12 V / 230 V, συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης SAT / TV, εξωτερική 

πρίζα αερίου

Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMAMonoControl, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα σύγκρουσης

Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMADuoControl με αυτόματη εναλλαγή, αισθητήρα σύγκρουσης και Eis-Ex

2 κιλά

0,5 κιλά

0,4 κιλά

1,5 κιλό

1 κιλό

2 κιλά
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Φίλτρο αερίου TRUMA για Mono- ή DuoControl Απομακρυσμένη οθόνη για 

TRUMADuoControl ρυθμιστή πίεσης αερίου

Ασύρματο σύστημα συναγερμού με συναγερμό αερίου για αναισθητικά αέρια, πρίζα διπλού φορτίου USB 

προπανίου και βουτανίου, 1x το καθένα για χώρους διαβίωσης και ύπνου, προετοιμασία για ηλιακά συστήματα

Πρόσθετη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah

0,4 κιλά

0,6 κιλά

1 κιλό

0,1 κιλά

1 κιλό

28 κιλά

παράθυρο

Παράθυρο πλαισίου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του οδηγού στην περιοχή ύπνου, κουρτίνα 840 x 260mm, μεντεσέ, 

διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του οδηγού στην περιοχή ύπνου, παράθυρο πλαισίου 840 x 260mm, μεντεσέ, διπλά τζάμια και 

απόχρωση, για τυπικά παράθυρα

2,3 κιλά

2,5 κιλά

8 κιλά

Εξυπνο σπίτι

HOBBYCONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής HOBBYCONNECT +, 

τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής

0,5 κιλά

0,6 κιλά

Μηχανή

CITROËN Jumper 2.2 l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, with start / stop technology CITRO stopN Jumper 2.2 l - 

BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS , με τεχνολογία έναρξης / διακοπής 4 κιλά

Φορτίο

Αύξηση φορτίου στα 3.650 kg, χωρίς τεχνική αλλαγή

Βασικό όχημα

Αυτόματος κλιματισμός

Φώτα ομίχλης

Κοτσαδόρος SAWIKO, αποσπώμενο

Κοτσαδόρος SAWIKO, σταθερός

2 κιλά

29 κιλά

29 κιλά

Καμπίνα οδηγού

Θερμικές κουρτίνες συμπεριλαμβανομένης μόνωσης ποδιών 4,5 κιλά

κατασκευή

Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, με πλισέ συσκότιση και περσίδες προστασίας εντόμων στο χώρο ύπνου

Πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με διπλό κλείδωμα, παράθυρο, κάδο απορριμμάτων και αποθηκευτικούς χώρους, καθαρές διαστάσεις: 605 x 1.740 mm 1 κιλό

Μεταφορέας ποδηλάτων ΟΛΟΥΣ για 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg 8 κιλά

ΟΛΙΚΗ σχάρα ποδηλάτου για 3 ποδήλατα, χωρητικότητα 60 kg 11 κιλά

Ράφι ποδηλάτων ΜΟΝΟ για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg 14 κιλά

Ράφι ποδηλάτου SAWIKOMikro για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 120 κιλών 30 κιλά

Πίσω στηρίγματα 6 κιλά

4,5 κιλά
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Σαλόνι

Χαλί στο σαλόνι, αφαιρούμενο 10 κιλά

κουζίνα

Φούρνος με ηλεκτρική ανάφλεξη και φωτισμό απορροφητήρα 

DOMETIC

16 κιλά

3 κιλά

Θέρμανση / κλιματισμός

Σύστημα κλιματισμού οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, θέρμανση 2,2 KW TRUMACombi 

6 E, αντί για Combi 6

32 κιλά

1,1 κιλά
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