CaraCompact

HAAL EEN
IN JE LEVEN
BESPAAR NU TOT

€ 18.892,–*

EN DAT ALLES VANAF

€ 76.656,–
De meest geliefde camper van Nederland. CaraCompact

De meest gevraagde camper nu nog scherper. Geen wonder, dit voertuig is
niet alleen erg pittig maar ook nog eens enorm gewild. Dankzij de vele toegevoegde opties en het karakteristieke design is dit de ongeslagen kampioen in
prijs-prestatieverhouding.
Meer informatie vind je hier: www.weinsberg.com/edition-pepper
*Actievoordeel t.o.v. alle losse opties. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en BPM

SPECIAL EDITION

CaraCompact

CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG/MF standaarduitvoering inclusief onderstaande opties

252143

Radio DAB+, All in one navigatiesysteem met campingsoftware, zonder CD / DVD speler,
incl. DAB+ / FM antenne, met 3 jaar kaartupdates

251793
252715
201815
202132
201519
202478
101721
100526
551796
352380
552189
251949
252405
501333

Achteruitrijcamera incl. bekabeling
Headup display
Lichtmetalen velgen voor standaard banden
16" banden
Stuur en versnellingspook met leder bekleed
Stuur met bediening voor radio
Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin
Garagedeur 80 x 110 cm, links
Beduitbreiding naar groot ligvlak
TRUMA iNetX
Ambiënteverlichting (LED-lichtband onder bovenkasten voorzijde, achterzijde en keuken)
USB stopcontact achterin (1 stuk)
TV-houder
Luifel 405 cm x 250 cm, wit

550610

Verduistering voor- en zijramen cabine

600 MEG

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 600MF/MEG op
basis van Fiat. Drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden.
Overeenkomstig de afbeeldingen. Raadpleeg jouw WEINSBERG
dealer voor meer informatie.

Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 24" Smart-TV
Speciale sticker folie EDITION [PEPPER]
Bekledingsstof keuze: Malabar
Waterfiltersysteem "bluuwater"
230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk)
Brandstoftank 90 liter
MediKit voucher:**** voucher voor een exclusieve EHBO-set (inclusief wondspray, desinfecterende
952823
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen)
550660 COZY HOME EDITION [PEPPER] pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper
953757 silwyREADY

76.656 €
77.467 €

Besparing 600 MEG

18.892 €

Besparing 600 MF

18.112 €

600 MEG

600 MF

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

252439
103551
552335
452718
252729
202712

Actieprijs af fabriek**
Actieprijs af dealer***

R08117581-N-NL-NL

200488
200633
201952
200975
202133
551234
450740
100602
100750
250233
201788

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System incl. slimme dynamo (220 A);
voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk)
600 MEG
Buitenspiegel elektrisch verstel- en verwarmbaar
Stoel passagier, draaibaar
Stoel passagier, in hoogte verstelbaar
Originele FIAT captainchair stoelen met armsteunen
Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen
MMER INFORMATIE
Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen
VIND JE IN DE
Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
CATALOGUS
Insectenhordeur
2021 / 2022
Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor)
Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers
Voorbumper voertuig kleur gelakt

In de zomer van 2021 zal het FIAT-basisvoertuig wijzigen van de
DUCATO versie 7 naar de DUCATO versie 8. Een afbeelding van
de Ducato versie 8 is om organisatorische redenen helaas nog
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige
illustraties van de DUCATO niet overeenkomen met de huidige
(nieuwe) versie.
****Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig
gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die alleen bij
een apotheek kunnen worden gekocht. De voucher kan dus
alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKitpostorderapotheek op www.medikit.shop. Je kunt ook meer
informatie over jouw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

** 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
*** Voor de consument die niet zelf wenst af te halen is er een
extra consumentenprijs „af dealer“ op dit prijsblad vermeld.

600 MEG

