
 
TABELA DE PREÇOS CLEVER VANS 2023 

 
Equipamento DE SERIE incluído no modelos, Tour, Celebration, Vario Kids, Runner y Flex 

636: Motor PSP 2.2 HDI Start&Stop, airbag piloto e condutor, janelas elétricas, fecho 

centralizado com comando à distância, ABS, ESP, depósito Diesel 90l, águas limpas 100l, 

águas sujas 90l, janelas Seitz S4 escurecidas com rede de mosquiteira e escurecedor 

(incluindo WC), extensão de mesa, painel digital Truma CP+, isolamento reforçado 20mm, 2 

baterias (1 bateria de arranque e 1 bateria serviço de Lítio), WC impermeável revestido em 

CPL branco, aquecimento e água quente TRUMA C4 a gás, cozinha Dometic com fogão de 2 

bocas + lava loiça, frigorífico a compressor 12V, cor do mobiliário Haya em contraplacado de 

15mm, bancada da cozinha em HPL, claraboia traseira Dometic Mini Heki, Jantes em alumínio 

16”, pré instalação de rádio, assentos tipo Chairman, degrau de entrada elétrico, estores de 

cabine Remis, porta mosquiteira de correr, porta de correr com fecho semi assistido, pré 

instalação de câmara de recuo, claraboia frontal Dometic Midi Heki, móveis superiores com 

acabamento branco em CPL, iluminação LED, controlo de velocidade (Cruise Control), sistema 

de auxilio em descidas (Descent Hill) ar condicionado de cabine manual, espelhos retrovisores 

elétricos e aquecidos, luzes diurnas LED, volante em pele, chassi homologado a 3500kg, 

comandos rádio no volante, saída USB na consola central, embelezadores cromados no painel 

de instrumentos, antena DAB no retrovisor.  

 

Edição 11/2022 Preços indicados com IVA à taxa legal em vigor 

Albicampo Caravanas, Lda não será responsável por quaisquer erros contidos nesta lista de 

preços. Não dispensa consulta. 

 

Albicampo, LDA  Geral@albicampo.pt 

Rua Cova da Raposa S/N  234 914 135 / 986 

3850-416 Angeja  962 783 836 

CITROEN JUMPER  2.2 HDI 140 CV 2.2 HDI 165 CV 

Tour 540 3,5t 65.968,00 € 67.008,00 € 

Celebration 600 3,5t 67.008,00 € 68.068,00 € 

Vario Kids 600 3,5t 68.593,00 € 69.633,00 € 

Runner 636 3,5t 69.068,00 € 70.108,00 € 

Flex 636 Heavy 3,5t 72.111,00 € 73.111,00 € 
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