
              8/21/2042در تاریخ  لیست آپشن های سفارشی کاروان پارس

 اجرت نصب

 به تومان

به  قیمت محل نصب و اجرا

 تومان

 # اپشننام 

 2 لیتری گالوانیزه 244مخزن آب یا فاضالب   4444840 ساخت شاسی مخزن و نصب زیر شاسی  4444424

 1 لیتری پالستیکی 244مخزن آب یا فاضالب   1444443 شاسیساخت شاسی مخزن و نصب زیر   4444424

 3 لیتری فاببر گالس 244مخزن آب یا فاضالب   1444443 ساخت شاسی مخزن و نصب زیر شاسی  4444424

 0 بگرمکن ژاپنی استوک وارداتی با اتصاالت و لوله کشیآ  4444493 نصب در باالی کابین حمام  2444444

 5 ولت ویژه کمپر و کاروان 21فوت ایستکول  5یخچال   0044444 سینک اشپزخانه طبق طرح سه بعدی نصب در زیر رایگان

 0 ولت 114فوت ایستکول  5خچال ی  4444490 نصب در زیر سینک اشپزخانه طبق طرح سه بعدی رایگان

4444440 54تا  25 نصب در باالی سقف کنار باربند   0 متر با کیت کنترل شارژ و باطری ویژه 2در  1 پنل خورشیدی 

4444440  8 خرد کن برقی با لوله کشی و اتصاالتTMC  والت فرنگی ت 29444444 نصب در کابین حمام طبق طرح سه بعدی 

4444440  9 خرد کن برقی با لوله کشی و اتصاالتSeaflo والت فرنگی  ت 19500000 نصب در کابین حمام طبق طرح سه بعدی 

4444440  24 خرد کن برقی با لوله کشی و اتصاالت TMCغیر اصل  توالت فرنگی 22544444 نصب در کابین حمام طبق طرح سه بعدی 

4444440 423944 نصب در کابین حمام طبق طرح سه بعدی   22 با لوله کشی و اتصاالت TMCوالت فرنگی خرد کن دستی ت 00

4444440 944402 بعدی نصب در کابین حمام طبق طرح سه   21 خرد کن دستی با لوله کشی و اتصاالتSeaflo والت فرنگی  ت 00

 23 باکس حمام شامل کابینت زیر روشویی و اِینه و جا حوله ای و غیره ...  5444444 نصب در کابین حمام  2444444

4444441 444394 نصب در پشت کاروان   20 با اتصاالت وربین دنده عقب رنگی ساده بدون مانیتورد 

4444434 5444441 نصب در پشت کاروان   25 دوربین دنده عقب رنگی با مانیتور آینه ای با اتصاالت 

4444434  20 دوربین دنده عقب رنگی با مانیتور آینه ای با اتصاالت و ضبط فیلم 3944444 نصب در پشت کاروان 



4444443 4444409 نصب در پشت کاروان   20 اینچ  با اتصاالت  0رنگی با مانیتور وربین دنده عقب د 

4444443 9444440 نصب در پشت کاروان   28 اینچ  با اتصاالت 22دوربین دنده عقب رنگی با مانیتور  

 29 ولت با اتصاالت 114و  21پرتابل ویژه کمپر با برق  کولر درجا 10444444 نصب در کمد کنار کابینت اشپزخانه طبق طرح سه بعدی 2444444

4444441 4444482 نصب در کمد کنار کابینت اشپزخانه طبق طرح سه بعدی   14 ولت با اتصاالت نو 114ولر گازی سرمایشی گرمایشی ایوولی پرتابل برق ک 

4444441 24تا  5 نصب در کمد کنار کابینت اشپزخانه طبق طرح سه بعدی   12 استوکولت با اتصاالت  114کولر گازی سرمایشی گرمایشی پرتابل برق  

20تا  8 نصب در بهترین موقعیت کابین 1444444  11 بخاری درجا با سوخت گازویل و نفت سفید ویژه کامیون و تریلر با اتصاالت 

4444443 4444994 نصب در بهترین موقعیت کابین   13 ویژه کمپر و کاروان با اتصاالت LPGخاری درجا با سوخت گاز ب 

4444414 4444495 موقعیت کابیننصب در بهترین    10 ولت ویژه کمپر و کاروان با اتصاالت 21خاری درجا برقی ب 

444445 4444419 نصب در بهترین موقعیت کابین   15 بخاری گازی نیک کاال معمولی با دودکش سایز کوچک با اتصاالت 

8تا  3 نصب در بهترین موقعیت کابین 544444  10 کمپر و کاروان با اتصاالت استوکخاری گازی بدون دودکش ژاپنی ویژه ب 

 10 اطری مخصوص پنل خورشیدیب  15تا  0 نصب در بهترین موقعیت کابین 144444

4444440 4444449 کاروان نصب بر روی سقف   18 با برش لیزری و رنگ متر جنس فوالد و آهن 2متر در  1باربند در سایز  

4444445 4444492 نصب در لبه سقف سمت چپ و عقب کاروان   19 درجه با پرده و جک مخصوص و شاسی 284متری خفاشی  0ایه بان س 

4444440 4444449 نصب در لبه سقف سمت چپ یا عقب کاروان   34 متری بقل با پرده و جک مخصوص و جک و شاسی مخصوص 1سایه بان  

4444443 4444440 نصب در لبه سقف سمت چپ یا عقب کاروان   32 پرده و پایه لوله ای بصورت آویز حلقه ای متری بقل با 1سایه بان  

4444449 نصب بصورت لوله ای و روی قاب پنجره های داخل 5000000  31 پنجره کناری و جلو و اشپزخانه 1پرده برای پنجره درب ورودی و  

444449 نصب داخل کابین بر روی کنترل پنل برق کاروان 1444444  33 با اتصاالت و سیم کشی آب و فاضالب معمولی مخزن نمایشگر سطح 

4444448 نصب داخل کابین بر روی کنترل پنل برق کاروان 1444444  30 نمایشگر سطح مخزن آب و فاضالب حرفه ای با اتصاالت و سیم کشی 

 USB 35 شارژر موبایل حرفه ای 544444 نصب داخل کابین بر روی کنترل پنل برق کاروان 144444

4444434 44444204 نصب بر روی لبه سقف جلو باالی شیشه پاناروما    30 و شاسی فوالدی با ریموت کنترل از راه دور آفرودی پرژکتور گرد سقف 0 

5444440 نصب بر روی لبه سقف جلو باالی شیشه پاناروما  3044444  30 سقف با ریموت کنترل از راه دور و شاسی فوالدی  LEDپرژکتور  



 38 برد خنثی کننده صدای توالت 3444444 نصب در کابین حمام و سرویس بهداشتی 144444

 39 طرح چوب یا سنگ مرغوب کف پوش ضد خشمتر  0 5544444 نصب در تمام کف کاروان به جز  فضای کابین حمام 1444444

 04 با شاسی مخصوصپله تاشو با جنس فوالد و اهن و الومینیوم تک پلکان  3994444 نصب در زیر درب ورودی کاروان 1444444

 02 پله تاشو با جنس فوالد و اهن و الومینیوم دو پلکان با شاسی مخصوص 7994444 نصب در زیر درب ورودی کاروان 1444444

 01 اتوماتیک ایرانیسوکت برق ورودی کاروان با رله و فیوز  1444444 در بهترین موقعیت کابین 2444444

 03 سوکت برق ورودی کاروان با رله و فیوز اتوماتیک خارجی 0444444 در بهترین موقعیت کابین 2444444

 00 تخت خواب داخل کابین درکنار دوچرخهو شاسی مخصوص مالبند  4444444 در سمت چپ تخت خواب 3444444

944 - 544 قرار گرفتن در کابینت ها  رایگان  45 ویژه کمپر برای چهار نفرو میوه ت ظروف سرو غذا س 

144تا  244 قرار گرفتن در کابینت ها  رایگان  00 ویژه کمپر برای چهار نفرو پذیرایی ست ظروف پالستیکی سرو غذا  

1 چپ و راست و اشپزخانه 3000000 51  00 ا قفل ب کشویی شیشه سکوریت دودی نیم گرد گوشه الومینیومیقاب پنجره  3 00000

9444443 نصب در انبار جلو کاروان رایگان  08 وات 844بنزینی  TG950DC یج یسوپر ت گریتاموتور برق  

0444440 نصب در انبار جلو کاروان رایگان  09  وات 2414 بنزینی یاستنل لنتیسا برقموتور  

21444443 نصب در انبار جلو کاروان رایگان  54 وات 844 کسیرونسایلنت موتور برق  

4444441 8444440 نصب در زیر کابینت های اشپزخانه   52 با اتصاالت مرحله ای 5دستگاه آب تصفیه کن  

4444441 5444441 نصب کنار کنترل پنل برق کاروان   51 وات با کنترل 844رادیو و باند  –بلوتوث  -  USB -سیستم صوتی حرفه ای   

4444440 به بیرون کاروان نصب کنار کابینت و قابل حمل رایگان  53 وات پرتابل  844رادیو و باند  –بلوتوث  -  USB -سیستم صوتی شارژی   

4444441 4444453 در باالی کابینت ها   50 با کنترل و اپلیکیشن اندروید LED  ن مولتی کالربیسیستم روشنایی کامتر  22 

5444440 در بیرون کاروان رایگان  55 تکه 5صندلی تاشو بصورت  0بیرون با میز غذا خوری تاشو  

5444443 در بیرون کاروان رایگان  50 صندلی تاشو بصورت یک تکه 0میز غذا خوری تاشو بیرون با  

4444441 5444440 نصب در بهترین مکان کابین   50 ردیاب ماهواره ای در نقشه برای ردیابی کاروان در موقع سرقت و مسافرت 

4444441 5444443 بهترین مکان کابیننصب در    58 برای ردیابی کاروان در موقع سرقت و مسافرت GPSردیاب ماهواره پیامکی  



444443 نصب بر روی رینگ های کاروان رایگان  59 قفل ضد سرقت رینگ کاروان برای جلوگیری از سرقت رینگ های کاروان 

 04 چرخ کاروان برای جلوگیری از تردد و سرقت کاروانقفل ضد سرقت  1544444 نصب بر روی رینگ های کاروان رایگان

4444452 844440 نصب در بهترین مکان کابین   02 دزدگیر معمولی خودرویی چیتا 

5444442 4444443 نصب در بهترین مکان کابین   01 دزدگیر تصویری خودرویی چیتا 

4444414 5444440 نصب در بهترین مکان کابین   03 خودرو و باطری کاروانکیت کنترل شارژ باطری  

4444443 5444440 نصب در بهترین مکان کابین   00 کیت کنترل شارژ باطری خودرو و باطری کاروان و پنل خورشیدی 

5444445 استفاده بر روی تخت خواب و نگهداری در زیر تخت خواب رایگان  05 پتو 0 -ملحفه بزرگ تخت   –بالش  0نفر شامل  0لوازم خواب برای  

444499 کاروان نصب بیرون کاروان و نگهداری در انبار جلو رایگان  00 حمام و توالت صحراییجمع شونده ادر چ 

544440 نصب در انبار جلو کاروان رایگان  00 با رگالتور ویژه کمپر  LPGکیلیویی  5کپسول گاز  

444449 نصب در بهترین مکان کابین 244444  08 وات 544ولت  114به  21بدل برق م 

4444482 نصب در بهترین مکان کابین 244444  09 وات 2444ولت  114به  21بدل برق م 

4444415 نصب در بهترین مکان کابین 244444  04 وات 2544ولت  114به  21مبدل برق  

0444440 نصب در بهترین مکان کابین 244444  02 وات 1444ولت  114به  21مبدل برق  

8444440 مکان کابین نصب در بهترین 244444  01 وات 3444ولت  114به  21مبدل برق  

44444402 نصب در بهترین مکان کابین 244444  03 وات سینوسی کامل 344ولت  114به  21بدل برق م 

844440 محل نگهداری در کابینت های اشپزخانه رایگان  00 فالکس چای ویژه کمپر 

 05 پنجره چپ و راست و اشپزخانه  1توری پنجره ها برای  2444444 کابیننصب بر روی قاب پنجره ها از داخل  044444

444440 نصب در بهترین مکان کابین 244444  00 ولت ویژه کمپر 21پنکه  

444449 نصب در بهترین مکان کابین 244444  00 ولت دو قلو ویژه کمپر 21پنکه  

4444440 44444042 لوله کشی و نصب و تنظیم ترمز روی شاسی کاروان   08 یستم ترمز هیدرولیک اتوماتیک با لوازم پمپ ترمز و لنت ها و اتصاالتس 

4444441  09 سیستم ترمز دستی کاروان با لوازم  544444  کاروان تنظیم بر روی شاسی و بخش مالبند جلونصب و  



5444440 نصب و تنظیم بر روی شاسی و بخش مالبند جلو کاروان 2444444  84 ترمز داررخ سوم جلو چ 

4444424 8444445 نصب در مکان کابینت های اشپزخانه   82 کیلویی ویژه کمپر 20ماکروفر  

4444424  81 تو کار  گازفر 0844444 نصب در مکان کابینت های اشپزخانه 

 83 کیلویی کمپر 2 ولت تاشو 21 لباسشویی 2944444 نصب در کابین حمام و نگهداری در زیر کمد لباسی رایگان

8444440 نصب در کابین حمام و نگهداری در زیر کمد لباسی رایگان  80 کیلویی کمپر 1ولت تاشو  21لباسشویی  

0444445 نصب در کابین حمام و نگهداری در زیر کمد لباسی رایگان  85 کیلویی کمپر 1ولت تاشو  21لباسشویی و خشک کن  

 80 طرف کاروان برای پارک و استفاده از کاروان 0عدد جد برقی  0 21444444 طرف شاسی کاروان 0نصب و تنظیم بر روی  1444444

 80 شیر آب و شیلنگ بیرون پرتابل با اتصاالت و درب مخصوص قفل دار 844444 نصب در کنار دریچه شیر تخلیه فاضالب 344444

4444402 نصب در انبار زیر مبلمان رایگان  88 امپر 54ولت اتمی  21اطری ب 

4444482 نصب در انبار زیر مبلمان رایگان  89 امپر 05ولت اتمی  21اطری ب 

4444411 نصب در انبار زیر مبلمان رایگان  94 امپر 05ولت اتمی  21اطری ب 

4444480 نصب در انبار زیر مبلمان رایگان  92 امپر 05مناسب کمپر   UPSاطری ب 

4444480 نصب در زیر شاسی رایگان  91 20اسپرت سایز عدد رینگ  1 

 93 لیتری 14توالت فرنگی پرتابل با مخزن مستقل  8344444 نصب در کابین حمام رایگان

4444441 044440 دماغه جلو کاروانزیر نصب در    90 با اتصاالت کاروان جلودماغه  گرد پرژکتوردو عدد  

4444441 444488 دماغه جلو کاروانزیر نصب در    95 با اتصاالت کاروان جلودماغه  اسپرت نیم گرد پرژکتوردو عدد  

     

     

     

     

 



 نکات مهم:

  تعالم شودروز از تاریخ سربرگ آن میباشد و پس از آن باید مجددا اس 24با توجه به افزایش قیمت ارز و شرایط تورم بازار اعتبار این لیست تنها. 

 در صورت نصب مخزن آب در بخش انبار زیر مبلمان سمت راست هزینه ساخت شاسی و نصب مخزن آب حذف میشود. 

  برند های مختلف می باشد.در در خصوص پنل خورشیدی و کیت شارژ و باطری این موضوع بستگی به قدرت خروجی و اندازه و نوع باطری 

  میشوند.برخی وارد که قیمت متغییر دارند بعد ا انتخاب مدل در روز انعقاد قرار داد مجددا استعالم قیمت میشوند و قیمت آنها در قرار داد ذکر 

  تفاوت برخی موارد که در امکانات پایه تحویل میشود از قیمت اپشن ها کسر میشود.ما به 

  .هزینه نصب اپشنها در صورتی که در امکانات پایه وجود داشته باشد و طریقه نصب آنها شبیه به هم باشد حذف خواهد شد 

 

 

 www.ParsCampers.ir                   ادرس سایت گروه تولیدی پارس کمپر : 
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