
SPRINTER MATKAILUAUTO





SPRINTER EDUT MATKAILUAUTONA

 Kaksi jatko-ohjaamon pituusvaihtoehtoa
 Vuodesyvennys ja toimiva vuodepaikka
 Suuri tavaratila
 Hiljainen
 Vakiovarusteena kompressorijääkaappi ja mikrouuni
 ISOFIX kiinnikkeet saatavana lisäistuimiin
 Kokonaisedullinen kokonaisuus
 Korkea ja avara sisätila
 Vakiovarusteena tummennetut lämpölasielementit
 Jatko-ohjaamon eristys vakiovarusteena
 Laadukas Lectica-sisustus

SPRINTER MATKAILUAUTO

AUTOVEROVAPAA HENKILÖAUTO

▪ Rakennetaan verovapaasta pakettiautoalustasta
▪ Autoverovapaa
▪ Saa ajaa B-kortilla
▪ Ei elektronista nopeudenrajoitinta 
▪ Alv. vähennyskelpoisuus varauksin (mm. autovuokraamot)



SPRINTER MATKAILUAUTO

VAKIONA PÖYTÄKALUSTEESEEN 
INTEGROITU KOMPRESSORI-
JÄÄKAAPPI JA MIKROUUNI



SPRINTER MATKAILUAUTO

LECTICA MM150 | VAKIOVARUSTEET

▪ 3 lisäistuinta
▪ Jatko-ohjaamon pituus noin 150cm
▪ Maasähköjärjestelmä 230V
▪ 12V kompressori jääkaappi
▪ Mikrouuni 230V
▪ Pöytäkaluste säilytystilalla
▪ Tehtaan alkuperäisverhoilu istuimissa
▪ Jatko-ohjaamon eristys
▪ Tavaratilan lattia- ja seinävanerointi

VAKIO 150



SPRINTER MATKAILUAUTO

LECTICA MM200 | VAKIOVARUSTEET

▪ 4 lisäistuinta
▪ Jatko-ohjaamon pituus noin 200cm
▪ Maasähköjärjestelmä 230V
▪ 12V kompressori jääkaappi
▪ Mikrouuni 230V
▪ Pöytäkaluste säilytystilalla 
▪ Tehtaan alkuperäisverhoilu istuimissa
▪ Jatko-ohjaamon eristys
▪ Tavaratilan lattia- ja seinävanerointi

LISÄVARUSTEENA

▪ Jopa 6 lisäistuinta

VAKIO 200



LAADUKAS KUMPPANI TYÖHÖN JA AKTIIVISEEN ELÄMÄNTAPAAN

 Auton sisätilat on suunniteltu aktiivisen ihmisen ja perheen jokapäiväistä elämää varten tarjoten 
samalla ruhtinaalliset tavarankuljetusmahdollisuudet.

 Laadukkaat materiaalit, värit ja suunnitteluyksityiskohdat luovat yhdessä persoonallisen ja toimivan 
kokonaisuuden.

 Matkustusmukavuutta voidaan lisätä esimerkiksi viihde-elektroniikalla ja muilla erilaisilla 
lisävarusteilla.

 Retkeilyauto sopii useisiin käyttötarkoituksiin. Sprinterin tilava kori mahdollistaa todella väljät 
työskentelytilat ja leveä pyöräkoteloiden väli helpon lastauksen suuremmillekin tavaroille.

 Tavaratila voidaan varustella liikkuvaksi työtilaksi ja matkustamotila toimistoksi. Korin korkeus 
mahdollistaa täyden seisomakorkeuden, jolloin työskentely on miellyttävää.

HELPPOKÄYTTÖINEN JA MONIPUOLINEN

 Matkailuautomallimme kätkevät sisäänsä toimivat tilaratkaisut niin työkäyttöön kuin vapaa-
aikaankin. Malliversiosta riippuen matkustajapaikkoja löytyy jopa 1+8 hengelle, unohtamatta 
tavaratilan suurta kuljetuskapasiteettia. 

 Malliversiosta riippuen mukaan mahtuu työporukan tai perheen lisäksi mönkijä, moottorikelkka, sekä 
kaikki varusteet ja matkatavarat. 

SPRINTER MATKAILUAUTO



SPRINTER EDUT KEVYT KUORMA-AUTONA

 Kolme jatko-ohjaamon pituusvaihtoehtoa
 Kotimaiset Lectica-istuimet
 Tilava ja muunneltava tavaratila
 Hiljainen
 Korkea ja avara jatko-ohjaamon sisätila
 Jopa 1+8 paikkaa
 Jatko-ohjaamon eristys vakiovarusteena
 Laadukas Lectica-sisustus

SPRINTER KEVYT KUORMA-AUTO

AUTOVEROVAPAA KUORMA-AUTO

▪ Autoverovapaa
▪ Saa ajaa C-kortilla
▪ Alv. vähennyskelpoisuus
▪ Ei ajopäiväkirjaa
▪ Ei autoetua



SPRINTER KEVYT KUORMA-AUTO

TILAVA SÄILYTYSLAATIKKO 
SOHVAISTUIMEN ALLA



SPRINTER KEVYT KUORMA-AUTO
VAKIOVARUSTEET

▪ 4-6 lisäistuinta
▪ Sohvaistuimen alla iso säilytystila
▪ Jatko-ohjaamon pituus noin 110cm | 150cm | 200cm mallista riippuen
▪ Tehtaan alkuperäisverhoilu istuimissa
▪ Jatko-ohjaamon eristys
▪ Laadukas Lectica-sisustus

110      150   200 200



SPRINTER KEVYT KUORMA-AUTO
KÄYTÖNNÖLLINEN JA TYYLIKÄS

 Sprinter-monikäyttömallimme kätkevät sisäänsä toimivat tilaratkaisut niin työkäyttöön kuin vapaa-
aikaankin. Matkustuspaikkoja löytyy jopa 1+8, unohtamatta tavaratilan uskomatonta 
kuljetuskapasiteettia. Mukaan mahtuu työporukan tai perheen lisäksi mönkijä, moottorikelkka, sekä 
kaikki varusteet ja matkatavarat.

 Meillä on laaja valikoima sisustusmateriaaleja ja valmiita sisustuspaketteja, jotta löytäisit helposti 
juuri sinua miellyttävän kokonaisuuden. Lisää vaihtoehtoja, lisää mahdollisuuksia yksilöidä autosi.

 Suosittu säilytyslaatikollinen 4-istuttava sohvaistuin on kokenut uudistuksia ja on 
entistäkin mukavampi ja tyylikkäämpi.

 Tavaratila on erikseen muokattavissa eri käyttötarkoituksiin parhaiten soveltuvaksi. Esimerkiksi 
huoltoautokalusteet voidaan suunnitella vastaamaan täydellisesti asiakkaan vaatimuksia.

 Myös korin ulkopuolelle löytyy laaja valikoima varusteita, joilla auton persoonallisuutta voidaan 
korostaa. Kaikkiin korimalleihin on saatavana istuinverhoilut myös automallin alkuperäiskankailla

YKSILÖLLINEN

 Yhä useampi ajoneuvo yksilöidään asiakkaan toiveita ja tottumuksia vastaaviksi ja 
perusvarustetasojen lisäksi on tarjolla todella kattava lisävarustevalikoima. Ominaista Lectica-
malleille on matkustamon miellyttävä ja tyylikäs tunnelma, sekä hiljaisuus. 

 Malliversiosta riippumatta vakiovarusteena lämpöeristelasit, sekä jatko-ohjaamon eristys.



TAKUU

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yli 65-vuotiaalle 
kotimaisen ajoneuvoverhoilun perheyritykselle, 

Hakalan Verhoomo Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista

▪ Kaikissa Lectica-malleissa on 
kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta

▪ Takuu kattaa työn ja materiaalit
▪ Muissa tuotteissa takuu valmistajan takuuehtojen mukaisesti

▪ Meille on kunnia-asia huolehtia asiakkaistamme myös takuuajan jälkeen

▪ Pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme nopean ja joustavan huoltopalvelun, 
kaikki autot sarjanumeroidaan.

▪ Tämän numeron takaa löytyvät tarkat tiedot varustelusta, sekä mahdollinen 
takuuhuoltohistoria



YHTEYSTIEDOT

MYYNTI

Sanna Rautaharkko Mika Maro 
050 4533 509  0400 616 272 

sanna.rautaharkko@lectica.fi mika.maro@lectica.fi

Hakalan Verhoomo Oy
Aunankorvenkatu 8

33840 Tampere

www.lectica.fi
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Vaihde 010 3214 790


