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”Adorable” Adria årets
campingvogn i 2011
Ikke alene er den Adria’s mest solgte campingvogn eller for den
sags skyld dén mest solgte model i Danmark. Nu er den også kåret
til Årets Campingvogn af B.T. – Adria Adora 472 LU.

Den har været danskernes ”darling” igennem mange år – Adria Adora 472 LU. Siden
vognen kom på markedet er der blevet solgt flere eksemplarer af netop denne model
og indretning, en af noget andet mærke i Danmark.
Og danskernes begejstring for denne vogn skyldes i høj grad den høje funktionalitet og
udstyrsniveau – man får rigtigt meget vogn for pengene.
Adria fik top‐point
Fra Adrias modelprogram havde B.T. valgt at nominere Adora 472 LU i konkurrencen
om den ærefulde pris som ”Årets Campingvogn”. Juryen ‐ der var sammensat af B.T. og
som repræsenterede den brede befolkning ‐ havde herefter hele lørdagen til at
gennemgå de nominerede vogne og give dem point ud fra en af B.T. fastlagt skala.
Lørdag kl. 17.00 kunne B.T. afsløre juryens voteringer og importøren af Adria måtte
på scenen for at modtage hædersbevisningen.
‐ Vi havde på ingen måde forventet at komme med i opløbet da Adora’en ikke er en af
vore nyheder, så vi var meget overraskede, fortæller en synlig stolt direktør for Adria i
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Danmark, Helmer Schmidt og fortsætter. ‐ I de seneste 4 år er vil endt på en 2. plads,
så det gjorde naturligvis godt at komme helt i mål.
Kunderne er vilde med ”onsdags udtræk”
Hans bud på hvorfor Adria Adora 472 LU endte på førstepladsen er, at vognen på
trods af sin størrelse er rigtigt godt indrettet, standardudstyret er omfattende, og
funktionaliteten er stor.
‐ Blandt funktionerne som vi kan høre at kunderne er glade for, er lamelbunden som
man kan trække ud mellem de to enkeltsenge. Det forvandler vognens forende til en
stor kingsize seng, forklarer Helmer Schmidt og fortsætter.
‐ En gæst var synligt begejstret for denne funktion under fremvisning af vognen, og
med et glimt i øjet fik hun hurtigt omdøbt systemet til ”onsdags udtrækket”, griner
Helmer Schmidt.
Som noget nyt kommer Adora 472 LU også i en ”Supreme” model der har fået nyt
interiør og er udstyret med Alde centralvarme. Priserne på de to modeller er knap
127.980 kr. for den prisvindede Adora 472 LU, og 146.980 kr. for Adora Supreme 472
LU.
Se den prisvindende Adora 472 LU hos din nærmeste forhandler, eller oplev den
på www.adria.dk.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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