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ROZMĚRY

Délka (mm) cca. 5998

Šířka (mm) cca. 2050

Výška (mm) cca. 2580

Rozvor (mm) cca. 4035

Vnitřní výška (mm) cca. 1905

HMOTNOST

Povolená maximální hmotnost (Serie) 3.500

Hmotnost v provozním stavu (cca.)* 2.760

Maximální možnost zatížení 
(doložnost) (cca.)*

740

Zatížení přívěsu nebrzděný / brzděný** 750 / 2.500**

TEGNOLOGIE

Topení Truma Combi 4

Objem kotle (l) 10

Nádrž na čistou vodu (l) ca. 105

Odpadní nádrž (l) ca. 100

Prostor pro plynové lahve (kg) 11 kg a 5 kg

Nabíječka (A) 16

Baterie 12 V / 95 Ah

12V / 230 V-Zásuvka  2 / 2

Lednice (l) (Obsah / Mraznička) ca. 80 / 10 Kompresorová

ZAŘÍZENÍ PLUS:

Základní cena Summit 600 Citroen Jumper  
3,3t, 2.0l BlueHDI 120 KW / 163 PS

40.700,–

Doplatek 3,5t Light 105,–

Kola z lehkých slitin 610,–

Nastavitelná výška sedadla spolujezdce 105,–

Zatemnění kabiny Remis 610,–

Airbag řidiče a spolujezdce 305,–

Manuální klimatizace 1.425,–

Kožený volant 195,–

LED-Denní svícení 305,–

Metalické-barvy* 610,–

Příprava rádia včetně reproduktoru 185,–

Seitz S4 Luxus s žaluziemi (nejsou vzadu) 610,–

Speciální čalounění Captain Chair 205,–

Elektricky nastavitelné a vyhřívané zrcátka 235,–

Tempomat 305,–

Traction+ 105,–

Tříbarevná vnější dvířka 305,–

Schůdky Omnistep 510,–

Standardní celková cena: 47.430,–

SPECIÁLNÍ CENA: 40.700,-

Ušetříte: 6.930,–

TEGNOLOGIE

Výkonný ohřívač Truma Combi 4 s 10 l kotlem

Přívod vody pomocí spolehlivého systému čerpadel

Centrální rozvody vody

Snadno přístupná plynová skříň v garáži 
pro 1x 11kg a 1x 5kg plynové láhve

Vnější připojení CEE pro 230 V s automatickým jističem

Automatická nabíječka 16 A s elektronickým automatickým vypnutím

Snadno použitelný multifunkční panel

LED světla v celém obytném prostoru

OBYTNÝ PROSTOR

Vestavba v dřevěném dekoru z palisandru s tříbarevnými klapkami

Kabimová sedadla jsou zcela integrované s polstrováním lavice

Masivní kovové provedení

Velké vrchní skříně nabízejí dostatek úložného prostoru

Nábytek z kvalitní výroby

Automaticky odnímatelný šatník pod manželskou postelí

KUCHYŇ

Kompresorová chladnička s integrovaným mrazicím prostorem

Kompresorová chladnička s integrovaným mrazicím prostorem

2-plotýnkový plynový vařič s ochranou proti stříkání a krytem pro další úložný prostor

Dřez z ušlechtilé oceli s víkem pro další pracovní plochu

Zásuvky s dojezdem

KABINA ŘIDIČE

Komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce otočné s oboustrannými loketními opěrkami

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Velký úložný prostor nad kabinou

Držák nápojů

*  Hmotnost se standardním vestavěným doplňkem. Hmotnost v pohotovostním stavu a změna 
užitečného zatížení v důsledku instalace speciálního zařízení.

** u těžkých 750/3000 kg

KOUPELNA

Ruční sprcha v chromovém vzhledu

Jednorázová páková baterie s vysoce kvalitním keramickým těsněním

Prostorné řešení vany s otočnou stěnou

Dometic keramické otočné WC

VESTAVBA

Osvětlení nástupního prostoru

Integrované okenní rámy (nikoliv zadní)

Moskytiéra u posuvných dveří

Každé boční okno zatmavené

Optimalizovaná vícevrstvá izolace střechy

Izolace podlahy s pěnou uzavřených buněk (RTM pěna cca 20 mm)

Izolace stěn s flexibilními izolačními rohožemi (PE pěna cca 20 mm)

Mini- a Midi-Hekis s GFK- pro optimální těsnost

Dodatečný úložný prostor v podlaze u prostoru pro posezení

Možnost upevnění v zadní garáži

Obzvláště široká zadní garáž s šířkou 105 cm

Lavička s ergonomickým tvarováním

Sedadlo s 3bodovými bezpečnostními pásy s vodítkem z vnější strany dovnitř 
pro větší bezpečnost

ZÁKLADNÍ VOZIDLO

Citroen Jumper / Peugeot Boxer standardní 3,5 t Light (opt. 3,5 t Maxi Chassis)

4-válcový turbodiesel, Euro 6, filtr pevných částic

BlueHDI Technologie 

Palivová nádrž 90l

Airbag řidiče

Elektronický imobilizér, centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Senzor tlaku v pneumatikách

Kotoučové brzdy vpředu a vzadu, posilovač řízení, otáčkoměr

Výškově nastavitelné světlomety

3-bodové bezpečnostní pásy

Pneumatiky 215 / 70R15C, bei Maxi 225 / 75R16C

Elektricky ovládaná okna

Vnitřní osvětlení

Světlo pro denní svícení integrované v hlavním světlometu

Náhradní kolo

* Vozidla jsou k dispozici také ve standardních barvách - bez snížení ceny. Zvláštní barvy za příplatek.

INTERIÉR

Integrované izolační okno v rámu (roleta) 5 (2 x v zadu)

Střešní okna se zatemňovací roletou 3

Sedadla / tříbodové pásy 4  / 4

Počet lůžek 2 (+1 volitelný)

Zadní lůžko mm (ca.) 1.960 x 1.600 / 1.470

Lůžko u posuvných dveří 1.960 x 700

SUMMIT 6OO PLUS

To nejlepší z Globecar, Citroën a Peugeot jako speciální model.

Bez technických změn a chyb. Upozorňujeme, že ilustrace této brožury mohou obsahovat dekorace, alternativní návrhy nebo volitelné doplňky, které nejsou zahrnuty v dodávce nebo za dodatečné náklady. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech, není-li uvedeno jinak. Barevné odchylky se mohou vyskytnout. Verze č.1 10/2018 - verze 1, společnost Rinen s.r.o. 
si nárokuje veškerá práva na českou verzi tohoto ceníku.

*Podle směrnic EU 97/27 EC a EN 1645-2 prázdná hmotnost vozidla * Celkový „pohotovostní hmotnost“ zahrnuje - včetně řidiče (75 kg) a naplněné palivové nádrže, jakož i následující základní funkce: nádrž na vodu se sníženým objemem (20 l) , naplněné plynové lahve (15 kg) a kabelový buben (4 kg). Technicky přípustná maximální hmotnost nesmí být překročena 
osobním zařízením, osobami, které s vámi cestují, a jakýmikoli speciálními zařízeními. Instalace speciálního příslušenství snižuje užitečné zatížení a přípustný počet osob může být snížen. Informace o rozsahu dodávky, vzhledu, výkonu, rozměrech a hmotnosti vozidel odpovídají současným znalostem v době tisku s evropskými homologačními předpisům. Mohou se 
měnit, dokud nebude vozidlo zakoupeno nebo dodáno. Odchylky v rozsahu výrobních tolerancí (+/- 5% max.) Je možné a přípustné. 

SPECIÁLNÍ VÝBAVA - VESTAVBA + KG CENA

Rozkládací střecha v barvě vozidla 127 5.100,–

Rozkládací střecha v bílé barvě 127 4.100,–

Přistýlka u jídelního koutu (vč. přídavného stolku) 9 355,–

Druhá nástavbová baterie 95 Ah (doporučeno pro 
kompresorovou chladničku)

30 370,–

Střešní lišta stříbrná (není uprostřed střechy) 17 1.020,–

Koberec v kabině - 60,–

Regulace plynu Duo Control CS 1 335,–

Dřevěný dekor dub - Kupfer Bora - 305,–

Isofix pro lavici 4 205,–

Izolační opona vzadu 3 195,–

Reproduktor ve vestavbě 2 225,–

Sanitární souprava (držák toaletního papíru, háček na 
oblečení, osvětlené zrcadlo)

1 205,–

Dovírání bočních dveří 4 715,–

Příprava soláru 1 165,–

Stůl s rotující částí 15 305,–

Ovládací panel Truma CP Plus - 105,–

Truma Combi 6 (pouze s ovládacím panelem Truma CP Plus) - 205,–

Truma Combi 6E (pouze s ovládacím panelem Truma CP Plus) 1 610,–

TV & Sat Příprava  
(230V / 12V, USB a TV Připojení)

2 165,–

Systém uchycení v garáži 5 205,–

Systém uchycení v garáži (vč. Softlock) 8 1.325,–

Zimní balíček* 6 410,–

Obytný prostor Mindoro - 305,–

Dodatečná sada zásuvek 230V / 12V 1 225,–

Dodatečná zásuvka USB -posezení 1 50,–

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ -  VOZIDLO + KG CENA

Kola z lehké slitiny 16 „světla (příplatek k balíku Plus) - 105,–

Palubní deska s hliníkovými aplikacemi - 155,–

Doplatek 3,5 t Heavy 16“ 40 715,–

DAB anténa na střeše a reproduktory - 275,–

Dvojitá pružinová zadní náprava 17 135,–

Parkovací senzory vzadu 1 355,–

Držák pro Smartphone nebo tablet na středové konzoli - s 
uzamykatelnou přihrádkou místo držáku nápojů

- 60,–

Automatická klimatizace (Doplatek k Plus Paket)  18 410,–

Mlhové světla (nelze pokud je lakovaný nárazník) 2 185,–

Zachytávač nečistot vpředu a vzadu 3 105,–

Přední nárazník lakovaný: 
Bílá, Stříbrná Met., Zlatobílá, Světle modrá, Červená Met., 
(Ne pro těžký podvozek a mlhové světla). 

1 255,–

Ohřívač Webasto (motor) 6 1.220,–

* Zimní balíček: vyhřívaná nádrž na odpadní vodu,
Horkovzdušné vodovodní potrubí v. Kotel na kuchyň, zadní dveře Thermomatten

SUMMIT 6OO PLUS

Rádi Vám pomůžeme ve 14 zemích!
A samozřejmě také na adrese www.globecar.de

Na Facebooku: facebook.com/globecarreisemobile
Na Google+: google.com/+globecar

S jídlem roste chuť

NABÍDKA ALL-INCLUSIVE  
 JIŽ OD 40.700,– E

SUMMIT  
6OO PLUS

CZ
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Vznešená atmosféra   dekorovaného dřeva se dobře mísí s vysoce kvalitními a zakřivenými třemi barvami.

Summit 600 Plus září se všemi atributy, které nabízí společnost 
Globecar pouze pro své klasické H-Line. Tyto komplexní vlastnosti a 
výhody prémiového segmentu kombinují Summit 600 Plus s 
bezkonkurenční cenou.

Vysoce kvalitní materiály a velmi detailní řešení, jako je automatická 
skříň a sofistikovaný otočný sprchový kout jsou již zahrnuty v základní 
ceně.

Automatická šatní skříň    
Vyjíždí sama a nabízí také dostatek prostoru!

S jídlem roste chuť

SUMMIT 6OO PLUS

Spánek jako doma    V největší manželské posteli ve své třídě (1 960 mm x 1.600 / 1.470 mm). Mimořádně velký nábytek    s ergonomickým tvarem sedáku.

Prostorná kuchyň 

skříňky a zásuvky poskytují prostor pro všechno nádobí.

Velkorysý otočný sprchový kout v 
koupelně 
Naše špičkové koupelnové řešení luxusní třídy.

ABS ESP
ASR

Celý program: Summit 600 Plus je vozidlo z 
vysoce kvalitního programu H-Line v továrně 
Globecar - pro zákazníky, kteří milují něco 
zvláštního. Díky všestranným vlastnostem a 
mnoha výhodám PLUS Citroënu a Peugeotu 
nenechává nic náhodě.

Máte na výběr: luxus, pohodlí a kvalitní podvo-
zek na Citroën Jumper neboPeugeot Boxer.
Summit 600 Plus.

*Vozidlo je také k dispozici ve standardních barvách - bez snížení ceny. Zvláštní barvy za příplatek.

KLIMATIZACE V KABINĚ

ZATEMNĚNÍ KABINY ŘIDIČE

EXTRÉMNĚ ŠIROKÝ ZADNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR 
(105 CM)

SILNÁ MOTORIZACE
2,0 l BlueHDI · 120 kW / 163 k · 3,5 t

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ PRO JÍZDU ESP, 
ABS, ASR, ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR, 
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, 
HILLHOLDER

KOŽENÝ VOLANT

METALICKÝ LAK*

TEMPOMAT

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ A TOPNÉ

TRAKCE + SEITZ S4 OKNO S PREMIUM ROLETOU  
(NENÍ V ZADNÍ ČÁSTI)

ALU KOLA + SNÍMAČE TLAKULED DENNÍ SVÍCENÍ


