
CaraCompact

HIERMEE KRIJG JE
STERALLURES!

MODELLEN

  Met onze [PEPPER]-ster heb je altijd voorrang!

€ 94.196,–VANAF
€ 92.166,–VANAF

VAN klasse, premium rijervaring, exclusief comfort en prijs-kwaliteit winnaar onder de
campers met de ster! Kortom: ons nieuwe actiemodel CaraCompact is een klasse apart.
Deze twee nieuwe EDITION [PEPPER] campers zullen jouw volgende vakantie naar een nieuw
niveau tillen en rij je de sterren van de hemel - voor vakanties tot 4 personen. 

Meer informatie op: www.weinsberg.com/de-nieuwe-pepper-modellen

CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]
CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

Familiecamper met hefbed
Indeling voor 2-3 personen

DE NIEUWE

NIEUW



200 cm

190 cm

130 cm

200 cm

CaraCompact2

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

BROADSTE
VAN DE ITS 
KLASSE.
Er is meer dan genoeg 
ruimte tussen de dinette en 
de keuken om vrij te kunnen 
bewegen tijdens het koken. 
Met een breedte van 212 cm 
wordt een echte feel good 
sfeer gecreëerd.

DE SUITE 
MET STER. 
VOOR VIER  
PERSONEN.
Overdag past het hefbed elegant 
in het ruimteconcept en biedt 
het voldoende plaats om te 
loungen in de dinette. Super 
praktisch: door het hefbed
neer te klappen ontstaat een 
tweede, knusse slaapplaats.
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Met de voertuigconfigurator kan 
je jouw individuele CaraCompact 
EDITION [PEPPER] MB met 
de voertuigconfigurator.
configurator.weinsberg.com

Configurator  

MIJN
INDIVIDUELE
[PEPPER]

 LIVING

• Meer veiligheid en comfort
• Meer rijdynamiek
• Premium kwaliteit
• Betere connectiviteit met MBUX
• MB Sprinter 110 kW / 150 pk standaard
• Bredere wielbasis voor meer rijcomfort
• Breedspooras voor minder slingeren, 

minder gevoeligheid voor zijwind en 
meer rijstabiliteit

• 16-inch MB lichtmetalen velgen incl. 
standaard vierseizoenenbanden

• Hoogwaardig exterieurdesign 
 

• Nieuwe cabinekap in LFI-technologie
• Groot openslaand raam voorin
• Nieuwe doorlopende aluminium schorten
• Nieuwe fenders voor uitstekende 

carrosserie integratie
• 200 cm stahoogte binnen (190 cm 

onder het hefbed)
• 212 cm binnenbreedte, waarmee het de 

breedste VAN in zijn klasse is
• 60 mm extra garagehoogte
• Innovatief zitbankconcept
• Grotere bedden

CHASSIS HIGHLIGHTS OPBOUW HIGHLIGHTS

De 200 cm lange en 82 cm brede eenpersoonsbedden kunnen dankzij
het uittrekbare rolbed ook worden omgetoverd in een tweepersoonsbed.

EENPERSOONSBEDDEN
IN DE LENGTE.

Alles wat je nodig hebt voor verfrissing gecombineerd 
in één ruimte. De ruimtebesparende wastafel kan 
naar behoefte heen en weer worden geschoven.

Compacte en ruime keuken met
inklapbare werkbladverlenging.

GENIALE
BADKAMEROPLOSSING.

HIGHLIGHTS [PEPPER] NIEUW

RUIM
KEUKENBLOK.



* Jouw voordeel t.o.v. de individuele opties.
De vermelde prijzen zijn voorlopige indicatieve prijzen van de fabrikant en kunnen nog 
wijzigen voor aflevering. Over zowel auto, motor als auto-gerelateerde accessoires wordt 
BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Mercedes 
(prijslijst januari 2022) . Indien Mercedes tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan 
zijn wij wettelijk verplicht je het ontstane meer bedrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht 
contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door jouw 
dealer als belasting te worden afgedragen. Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 
21% BTW, BPM, fabrieks afhaalpakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, 
verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage. Indien de consument niet zelf wenst af te halen 
dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader 
van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en 
voordeel voor de klant hebben.
Lees s.v.p. ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel 
over gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties alsmede de informatie over de 
standaarduitrusting en de details van de optionele uitrusting van het actiemodel (incl. 
gewichtsgegevens).
De meegeleverde opties verhogen de massa van het standaard voertuig. Vergelijkingsmodel: 
CaraCompact 640 MEG op basis van Mercedes. Fouten en drukfouten zijn voorbehouden. 
Soortgelijke afbeeldingen. Raadpleeg jouw WEINSBERG dealer voor meer informatie.
** Afhaal pakket fabriek houdt in: het door de consument zelf afhalen van het voertuig 
bij de fabriek (na afspraak), aflevering 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.
*** De consumentenprijzen “af dealer“ zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM, incl. 
transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en 
recyclingsbijdrage.
**** In het voertuig vind je een voucher die ingewisseld kan worden voor de MediKit. De 
Medikit bevat door de apotheek goedgekeurde medicijnen. De voucher kan daarom alleen 
worden ingewisseld bij de MediKit postorderapotheek op www.medikit.shop. Op www.medikit.
shop vind je meer informatie over de MediKit.
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MET 
HEFBED

Geweldige bioscoop: 24" Smart TV 
standaard in het TV pakket.

Duurzaam: De exclusieve Active-Line 
bekledingsstof MALBAR in kunstleder/stof-
combinatie en speciale decoratieve bestikking.
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16" lichtmetalen velgen 
met all-season banden.

Indeling voor 4 personenIndeling voor 2-3 personen
640 MEGSuite (MB) 640 MEG (MB)

Standaarduitvoering inclusief onderstaande opties:
Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW/150pk (MU3, TDI , EuroVI, voorwielaandrijving, handgeschakelde 6 traps versnellingsbak, standaard. 
Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW/150pk (MU3), TDI , EuroVI, voorwielaandrijving, 9 traps Tronic automatische versnellingsbak, optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar

Mercedes Sprinter (317CDI), 125kW/170pk (MU5), TDI , EuroVI, voorwielaandrijving, 9 traps Tronic automatische versnellingsbak, optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar

243621 Radiator grille frame in chassis kleur 179,00 €
243620 Bumper en opbouwdelen gespoten in wagenkleur 732,00 €
243664 16" Lichtmetalen velgen voor standaard banden 1.535,00 €
243665 All season banden camper 442,00 €
243622 Airconditioning cabine halfautomatisch TEMPMATIC 3.277,00 €
243668 Stoel passagier, in hoogte verstelbaar 139,00 €
243669 Armleuningen (2-zijdig) bestuurders- en bijrijdersstoel 466,00 €
243637 Multifunctioneel stuurwiel 201,00 €
243639 Stuurwiel en knop vernellingspook in leder 385,00 €
243931 Stoel passagier, draaibaar 519,00 €
553674 Verduistering voor- en zijramen cabine 905,00 €
243675 Cruise Control 505,00 €
243640 Buitenspiegel elektrisch verstel- en verwarmbaar 471,00 €
243643 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 412,00 €

252143 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoftware, 
zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates 1.683,00 €

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 707,00 €
100602 Hordeur 420,00 €
100526-15 Garagedeur 80 x 115 cm, rechts 442,00 €

100750-01 Dakluik (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor)
(alleen bij CaraCompactSuite 640 MEG MB EDITION [PEPPER]) 452,00 €

101721 Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin 651,00 €
103551-05 Speciale sticker folie EDITION [PEPPER] 0,00 €
551796 Beduitbreiding naar groot ligvlak 485,00 €
552335-14 Bekledingsstof keuze: MALABAR 0,00 €

550660-08 COZY HOME EDITION [PEPPER] pakket bestaande uit 2 deco kussens,  
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper 202,00 €

353743 TRUMA iNetX MASTER 739,00 €
450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 315,00 €
452718-01 Waterfiltersysteem "bluuwater" 384,00 €
251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) 58,00 €
252729 230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk) 92,00 €

552189-02 Ambiënteverlichting (LED-lichtband bij opbergkast voorin, 
opbergkast achterin, opbergkast keuken) 363,00 €

252575-01 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 24" SMART TV 4.220,00 €
252405 TV-houder 365,00 €
501333 Luifel 405 x 250 cm, wit 1.164,00 €

952823
MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO-set (inclusief 
wondspray, desinfecterende spray en diverse bij de apotheek  
verkrijgbare medicijnen)****

101,00 €

953757 silwyREADY 90,00 €

Hot [PEPPER]-pakket 

Alleen verkrijgbaar voor de CaraCompact MB 640 MEG EDITION 
[PEPPER] en de CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

243631 Actieve afstandsassistent 
DISTRONIC 1.401,00 €

243635 Elektrische handrem 405,00 €

243696

MBUX multimediasysteem met 26 cm 
(10,25 inch) touchscreen, met digitale 
radio DAB+, 3 jaar gratis kaartupdate 
en combi-apparaat met kleurendisplay 
incl. achteruitrijcamera

2.941,00 €

243628 Verkeersborden assistent 518,00 €

Totaalprijs individuele opties 5.265,00 €

Pakketprijs 4.650,00 €

Besparing* 615,00 €

Actieprijs af fabriek** 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER]   92.166 €
Actieprijs af dealer*** 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER]    92.976 €
Besparing*        21.628 €

Actieprijs af fabriek** 640 MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER] 94.196 €
Actieprijs af dealer*** 640 MEGSuite  (MB) EDITION [PEPPER] 95.007 €
Besparing*         21.176 €


