BESPAAR NU TOT
13.680 EURO!
CaraCompact

Technische gegevens – CaraCompact EDITION [PEPPER]
Totale lengte (cm)
Breedte in cm (buiten/binnen)
Hoogte in cm (buiten/binnen)
FIAT 2,0 l Multijet – light
Leeggewicht (kg)*
Rijklaargewicht (kg)*
Totaal toegestaan gewicht (kg)*
Maximaal laadvermogen (kg) (verschil tussen “totaal toegestaan gewicht“
en „rijklaargewicht“) *
Maximaal trekgewicht (kg)
Wielbasis
Bandenmaat
Velgenmaat
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden
Slaapplaatsen
Bedafmetingen voorin (cm)
Bedafmetingen midden (cm)
Bedafmetingen in dakverhoging (cm)
Achtergarage (cm): B x H (uitsnijmaat)
Serviceluik voor Easy Travel Box, links voor (cm) (B x H)
Koelkast (volume in ltr / optioneel
Verswatertank (in ltr.)
Vuilwatertank (in ltr.)
Trumatic C-gasverwarming met geïntegreerde 12 ltr. boiler incl., incl.
ringverwarming in woonruimte

600 MEG

600 MG

674
220 / 205
276 / 200

674
220 / 205
276 / 200

2.515
2.680
3.500

2.515
2.680
3.500

820

820

2.000
380
215 / 70 R 16 CP
6J x 16
4
2
196 x 80 ; 192 x 80
80 x 110 (75 x 104,5)
70 x 40,5
145/10**/110***
95

2.000
380
215 / 70 R 16 CP
6J x 16
4
3
198 x 108/60
199 x 146
80 x 110 (75 x 104,5)
70 x 40,5
145/10**/110***
95

Combi 6

Combi 6

* Houd er rekening mee, dat de uitvoering van het actiemodel het in deze flyer gepubliceerde standaardgewicht van het voertuig verhoogt.
Verdere uitleg en algemene toelichting kunt u vinden op de actuele WEINSBERG Kampeerauto prijslijst 2018.
** Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 ltr. (aanbevolen tijdens het rijden, volgens i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012).
*** Bij gesloten overloopventiel bedraagt de capaciteit van de verswatertank: 110 ltr.)
1
Leest u de instructies over gas- en verswatervoorraad in de algemene WEINSBERG Kampeerauto prijslijst 2018.
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Special Edition
CaraCompact
Standaarduitvoering CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG/MG:
CHASSIS/CABINE
Peugeot 2.0l/130 pk (96kW) light
Bestuurdersairbag
ABS
ESP incl. Hill Holder
Achter-/voorasstabilisator
Schijfremmen
Toerenteller
Stuurbekrachtiging
In hoogte verstelbare koplampen
Startblokkering
Systeem met driepunts veiligheidsgordels
Aanbouwdelen chassis gecoat
Centrale deurvergrendeling cabine met afstandsbediening
Elektrisch bedienbare zijramen cabine
Pechset
BOVENBOUW
GFK-dak voor reducering schade als gevolg van hagelinslag
Wanddikte (31mm)
Vloerdikte (40mm)
Dak en zijwanden in sandwichstructuur
Gladde buitenbeplating in wit
Achterbumper met heldere lampen
Openslaande ramen type C6 in donkere tint, geïsoleerd,
compleet met verduisteringsrolgordijn en insectenhor
Dakraam met insectenhor en verduisteringsrolgordijn
Toegangsdeur eendelig
Chassisverlaging achter
Garage achter (modelafhankelijk)
Dichtheidsgarantie 10 jaar
KEUKEN
Grote, edelstalen spoelbak, 3-pits gaskooktoestel met
glazen afdekplaat
Bedieningselementen v.h. gas centraal geplaatst
Besteklade op rollengeleiding
230V-contactdoos
Warmwatervoorziening met eenhendelmengkraan

Mogelijkheid om werkblad te vergroten/verlengen
Keukenwandbekleding laminaat
WOONRUIMTE
Meubeldecor Oregon Esche
Bekleding: SZECHUAN
Schuimstofmatrassen met houten lattenbodem bij vaste bedden
Verlengde tafel (modelafhankelijk)
Ombouwmogelijkheid tot bed
Geventileerde bergkasten en -kisten
Delen profiellijsten van echt hout
Garderobe (modelafhankelijk)
ELEKTRISCH SYSTEEM
Schakelbare automatische contactverbreker voor starten woonaccu
Elektr. laadautomaat voor start- en woonaccu
Externe CEE-aansluiting voor 230 V met automatische
FI-veiligheidsschakelaar
Boord-controlepaneel met vermelding van alle belangrijke
functies
Voortentverlichting
Hoofdzakelijk LED-verlichting in de woonruimte
230V-stopcontactdozen
USB-aansluiting
GAS/WATER
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg
Warmwatervoorziening met eenhendelmengkraan
Waterleiding aangelegd in isolatiemateriaal
Dompelpomp water
BADRUIMTE
Toiletruimte in hout- en kunststofoptiek
Keramisch Dometic-cassettetoilet met elektrische
pomp
Douche met vaste douchedeur
Wand-/plafondhouder voor douchekop
Spiegelkast
Ingebouwde halogeenverlichting
Doucheruimte de Luxe met kunststofbekleding en douchedeur

CaraCompact EDITION (PEPPER) 600 MEG/MG Inclusief onderstaande opties:
Buitenspiegel elek. verstel- en verwarmbaar
Cabinestoelen draaibaar
In hoogte verstelbare passagiersstoel
Stuur en versnellingspook met leder bekleed
Airconditioning cabine, automatisch
Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele armleuning en hoofdsteun
Zitkast bekleding
Tempomaat - Cruise Control
Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd
Insectenhordeur
MIDI-HEKI i.p.v. dakluik voorzijde
Radiovoorbereiding
Voorbumper, gespoten in cabinekleur
Antenne DAB/DAB+

Multimediaspeler met DAB+, CD, All-in-one Navigatie met
touchscreen incl. 3 jaar kaartupdates
Achteruitrijcamera
Lichtmetalen velgen met standaard banden
Uitzetraam in dak cabine
Ombouwmogelijkheid van éénpersoons- naar
tweepersoonsbed
Garagedeur, links
CP-Plus Bediening
Truma iNet-System
Ambiente sfeerverlichting
2 x USB aansluiting (bij zitgroep en in slaapgedeelte)
TV-houder
Compleet antennesysteem Oyster 85 Premium Twin, incl.
21,5" LED-TV *
Luifel (modelafhankelijk)

ACTIEPRIJS AF FABRIEK*
ACTIEPRIJS AF DEALER*
Besparing 600 MG in vergelijk met een CaraCompact op Fiat basis
Besparing 600 MEG in vergelijk met een CaraCompact op Fiat basis

63.116,00 €
63.977,00 €
13.201,00 €
13.680,00 €

Houdt u er rekening me, dat door de extra uitrusting het leeggewicht van het voertuig omhoog gaat. Verklaringen en toelichting vindt u in de actuele WEINSBERG prijslijst
Kampeerauto‘s 2018. (Vergelijkingsmodellen WEINSBERG CaraCompact 600 MG/MEG). Wij adviseren u zich uitgebreid te laten adviseren door uw dealer. Technische wijzigingen in
constructie, kleur en uitvoering zijn voorbehouden. Stand juli 2017.

Eventuele optioneel mogelijk:
Consumentenprijs incl. 21% BTW en BPM
Peugeot 2.0 l/160 pk
1.423,00 €
(118 kW) light*
*De consumentenprijzen „af fabriek“ zijn in EURO incl. 21%
BTW en BPM, incl. fabrieks afhaal pakket*, kenteken (&leges),
kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.
*De consumentenprijzen „af dealer“ zijn in EURO incl. 21% BTW
en BPM, incl. transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat,
verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.
Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig
bij de fabriek (na afspraak)
* Afl evering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch
* Een klein presentje van de fabriek
Voor de consument die niet zelf wenst af te halen is er
een extra consumentenprijs „af dealer“ op dit prijsblad
vermeld.

R08115860-NL-NL

Airbag passagier

