Koea ossa

YÌäpuolella on kaksi hYltYllistä suurta kaaPPia. AlaPuolella
on iso kaappi, jossa on kaksi

hyllyä, Iusikkalaatikko ja sen
alla vielä hyllykaaPPi, jonka
ovessa on roskalaatikko. Koeajoautossa

oli suuri jääkaaPPi

lisävarusteena, joka kannattaa
ehdottomasti ottaa. Sen Ylä- la
alapuolella ovat Pienet säilYtyskaapit ja vieressä vielä suuri henkarikaaPPi'
Valoa keittiössä on riittävästi. Sitä antavat kaaPPien alIa olevat led-valot. ePäsuoran
valaistuksen valolista, katto-

Iuukku, sekä keittiön ikkuna
ja ulko-oven kohdalla oleva
kattovalaisin. Keittiön ainoan
23o11r2 Vln pistorasian Paikka
työtason alla oikeassa teunassa ei ole toimiva. Esimerkiksi
kahvinkeittimen joutuu laittamaan turvaÌlisuussYistä altaan
kannen päälle, jotta johto Ylet-

tyy pistorasiaan.

Liikkumatila keittiön kohdalla on erityisen leveä, mikä
on hyvä asia lapsiPerheelle.

Basic-pakettiin kuuluvat

naulakot ovat ulko-ovessa ja
wc:n oven vieressä. Naulakon
paikka ulko-ovessa ei ole kui-

tenkaan paras mahdollinen
käytännössä.

Wc-suihkutila on auton kokoon nähden Pieni, mutta riittävä. Tilan korkeus on vain 180
cm. Keittiöstä wc-tilaan nous-

yli 10 cm:n kynnYksen Yli'
Syy tähän ratkaisuun ei selvin-

taan

nyt. Wc-suihkutilassa on kaaPpisäilytystilaa niukasti' Altaan

alla ja sivuseinällä on ovellinen pieni kaappi. Seinällä olevan avohyllykön voisi korvata
kaapilla.

Basic-pakettiin sisältYvät
suihkutilan muoviseinät ovat
heìposti vedettävissä käYttöön.
Sen sijaan samaan Pakettiin

kuuluva suihkutilan Puinen
lattiaritilä narisi ikävästi, kun
sille astui.
lstuimia riittää monelle

Auton keskiosassa oikealla
puolella olevaan istuinrYhmään mahtuu istumaan neljä
ja vasemmalle puolelle kaksi. Pöydissá ei ole jatkoPaloja,

mutta tässä Pohjaratkaisussa
niitä ei tarvita. Vuoteentekomahdollisuus kahdelle istuin42

ryhmästä on vakiona kaikissa
alkovimaìleissa.
Verhoilumateriaaleja on valittavissa kaksi: Coconout ja

Sunflower. Kalusteiden Puumateriaalina on aina vaaleasävyinen Tiny Wood, jossa on
kermanvärinen Yläosa' PöYtätasot ovat valkoiset. Koeaioautossa oleva Coconout-tekstiili
ja siihen mukautetut vaaleat
verhot tekivät autosta varsin
tyylikkään. RuskeasävYinen
verhoilumateriaali tuntuu hYvältä lapsiperhettä ajatellen,
Kankaassa eivät tahrat näY hel-

posti ia istuinten reunaf ovat

keinonahkaa. Myös ohjaamon
istuimet on PäällYstettY samaÌla kankaalla.
Molemmin Puolin autoa
ovat suuret, hyllYlliset YIäkaapit. Kaappien alla ovat sPottivalot sekä epäsuoran vaÌon valolista, Lisävaloa tuovat suuret ikkunat ja Midi Heki -kattoluukku. Valoa on riittävästi
myös pimeällä. KaaPPien alla
oleva epäsuora valaistus on
hienosti tehty.
Moni perhe ottaa varmasti mukaan television. Sen ainoa paikka on seinä, iossa on
lämmityksen ohjausPaneeli'
Isommassa istuinrYhmässä on
yksi pistorasia, ioka ei riitä nYkymaailman laPsiPerheen tar-

Yleisvaikutelma sisällä on avara ja valoisa,
Kalusteiden peruslinjat ovat suorat, Alkovin
vuoteen saa nostettua päiväksi ylös, jolloin
avaruus vain lisääntyy. Portaat eivät häiritse
istuinryhmässã istuvia. Lisävarusteeksi (730
e) kannattaa ottda 167/27 litran jääkaappi/
pakastinyhdistelmä. Vieressä on tilava
henkarikaappi.

Wc-tilassa kaappitilaa on
melko vähän auton kokoon

nähden. Avohyllykön
käyttökelpoisuus liikkuville
perheille on kyseenalainen.

æÐ

peisiin.
Kuljettajan Puoleisten sohvien alla on säilYtYstilaa. Suurempien sohvien alÌa ovat raikasvesisäiliö ia kaasuPullokotelo.
Tässä pohjaratkaisussa etuistuimet eivät ole kääntYviä.
Toisaalta etuistuimia ei tarvita,
koska istuinrYhmän tilat ovat
riittävät. KäYnti ohiaamoon on
riittävän leveä. Ohjaamossa on
valoverho.
Pienten lasten

suosikk¡paikka
Lapset valtaavat varmasti itselleen peuhupaikaksi ohjaamon
päällä olevan makuutilan. Vuoteen koko on 210 x 160 ja istumakorkeus n. 55 cm. Nämä mi-

tat riittävät hYvin PidemPäänkin oleskeluun ja leikkimiseen'
Aikuiseen makuu Patja on
melko kova, joten PetausPatjan
hankinta voi oÌla edessä. Vuoteen ikkunattomassa Päässä on

Vas. Syy wc-suihkutilan

-

mataluuteen (180 cm)
on se, että wc-tila on yli
l0 cm muuta asuinosaa
korkeammalla.

pussi kirialte ja silmälaseille

pieni valaisin.

JalkoPää.s-

sekä
sä on ikkuna' Tilassa on myos

Ia. Hyvän ilmalämmityksen
konseptiin kuuluvat riittävän
voimakas lämmitin ja oikeisiin paikkoihin vedetyt ilmasuulakkeet.
Koeajoautossa lämmittimen

käynti ohjaamoon helPottuu'
Lämpötilaeroja
on
Kaikissa Sunlight-malleissa

Trumatic Combi 6 -lämmitin'
Lisävarusteena lämmittimeen

*"

,aftto"uttukset 520 eurol-

Kerrosvuoteet auton takaosassa ovat taatusti
lasten mieleen. lstuinryhmä on todella tilava
ja mahdollistaa koko perheen yhdessäolon.

koko on riittävä ja suulakkeet
melko hyvillä paikoilla: istuinryhmässä molemmin puolin,
keittiössä yksi, wc-tilassa yksi,
alkovissa yksi ja kuljettajan selän takana yksi. Lattialämmitys
käytävän kohdalle ja eristetty
harmaavesisäiliö ovat lisäva-
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Vas. Perheen tavaroiden sijoittelussa

auttavat

istuinryhmän suuret, hyllylliset kaapit.

-

Alemman kerrosvuoteen jalkopäästä on
yhteys takatalliin. Koko vuoteen voi nostaa
ylös, jolloin takatalliin mahtuvat jopa

.

polkupyörät.

.
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Koeajoaika 8.-10 1 1 .20,l3
Koeajomatka 154 km
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