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Tila-auto / Campervan  
Toyota Previa vm. 2002 2,4L 
automaatti ajettu 360tkm.  

Etsi auringonlasku. Voit löytää sateenkaaren. Missä on sinun auringonlasku , missä on sinun sateenkaari? 
Sinä olet johdossa tässä seikkailussa. Sinua auttaa Toyotan camperwan joka vie sinut määränpäähäsi. 
Tänään, huomenna. Auto, joka maksimoi vapautesi. Antaa sinulle vapauden ja seikkailun. Sinä päätät. 
Elämästäsi. Unelmistasi. Ota niistä kiinni! 

You can find sunset. You can find rainbow. Where is your rainbow, where is your sunset? You are leading, 
and your camperwan takes you there. Where ever your destiny is today. Tonight. Next week. Your choice. 
You are in charge. And your camperwagon helps you there. Your dream. It comes true. Catch them! 
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Varusteita: 

 

 2 x akku 55Ah 
 4 x aurinkopaneeli, n.200W 
 kattotelineet 
 suksiboxi 
 sääasema 
 painevesi 
 vesipiste ulkosuihku peseytymiseen 
 vesipiste ruuanlaittooon 
 vesitankki 100L 
 sänky 1 hengelle 
 sohva 1 hengelle 
 päävirtakytkin 12V 
 päävirtakytkin 220V 
 katkaisinpaneeli 
 aurinkosähköjärjestelmä 
 1200W invertteri 
 2-8 Kw diesel lämmitin kaukosäädöllä ja erillisellä ohjainlaitteella 
 kompressorikylmälaukku 20L 
 led valaistus 
 aurinko ja lämpösuojat ikkunoihin 
 kaikissa avattavissa ikkunoissa rain guard suojat, voi pitää ikkunoita raollaan sateellakin 
 kaasugrilli kannettava 
 hiiligrilli kannettava 
 mobiili wc 
 verho matkustamon ja takatilan välillä 
 etumoduuli, jossa säilytystilaa 
 pöytämoduuli johon asennettu kaikki tekniikka, irroitettavissa 
 sänky / sohvamoduuli, irroitettavissa 
 välitilan verhomoduuli, irroitettavissa 
 2 x tuoli ulos 
 120x60 cm pöytä kokoontaitettava pöytä ulos 
 TV + mobiiliantenni vahvistimella 
 gps navigaattori asennettu kojelaudalle ergonomisesti 
 häkähälytin 
 markiisi 

 

 

Kaikki campervarusteet ovat moduulirakenteisia ja ne saa irroitettua ja auto on muutettavissa normaaliksi 6 
paikkaiseksi tila-autoksi. Voit siis käyttää autoa perheautona tila-autona ja sitten muuttaa sen 
retkeilyautoksi tarpeidesi mukaan. Toimii myös pakettiautona kun kaikki penkit on poistettu. Toyotan 
väkivahva ”isolohko” 2.4L bensamoottori vetää myös veneet ja peräkärryt.   
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