CaraCompact

GET THE
INTO YOUR LIFE

OCH ALLT FÖR ENDAST

SEK 699 000,–*
Den mest kryddstarka husbilen under Solen. CaraCompact

Den hetaste husbilen på marknaden blir nu ännu hetare. Inte konstigt att detta
fordon är eftertraktat: med den omfattande utrustningen och en design med
karaktär,den rullar fram till dig med ett oslagbart pris-prestanda förhållande.
Läs mer på: www.weinsberg.se

SPECIAL MODELL

CaraCompact

Ytterligare standard utrustning

KLÄDSELALTERNATIV: MALABAR

R08116979-SE-SE
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600 MEG

Fiat Ducato 3,5T 130HK HD
Airbag för passagerare
Backspegel, eluppvärmda och elektriskt justerbara
Svängbara stolar förarplats
Höjdjustering av passagerarsäte
Luftkonditionering manuellt inklusive partikelfilter och utetemperaturvisning
Förarhusstolar
Plastkåpor under stolar i förarhus
Farthållare
Isolerad avloppstank, möjlig att ha uppvärmningsbar
Insektsdörr
Taklucka 70 cm x 50 cm med insektsnät och mörkläggning
Radioförberedning inkl. 2 högtalare
Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg

252143

Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor
med 3 års uppdatering

251793
252715
201815
202132
201519
202478
101721
100526
551796
352059
352380
552189
251949
252405
501333

Backkamera
Heads-up display
Aluminiumfälgar med standarddäck
16" fälgar
Ratt och växelspaksknopp i läder
Ratt med radiokontroll
Takfönster i förarhytt
Garagedörr förarsida
Konvertering enkelsäng till dubbelsäng
Truma CP-Plus kontrollpanel
Truma iNet system
Stämningsbelysning
USB-uttag i bak (1 st)
Tv-hållare
Markis 405 cm x 250 cm, vit

550610

Mörkläggningsgardin fram- och sidofönster

452718
252729

Vattenreningssystem BWT Best Camp Mini
230V uttag extra garage (1st)
TÜV + Registreringsbevis
90 liters bränsletank
MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv medicinska uppsättning (inkluderar sårspray,
desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner)
Kassettgarin i köksfönster
Vintertäckning Kylskåpsluckor
Truma Combi E

202712
952823
103583
102036
351274

LÄS MER I VÅR
KATALOG
2020 / 2021

600 MEG

600 MF

* Illustrationer liknande.
De angivna priserna är rekommenderade priser för tillverkaren.
De angivna priserna inkluderar tillämplig lagstadgad
omsättningsskatt och andra lagstadgade beräkningsfaktorer
eller skatter, som också kan visas separat. Priserna är (beroende
på land) exklusive kostnaderna för registreringspapper, leverans
och transport om inte annat uttryckligen anges.
Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i
konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge
som det kan anses vara rimligt för kunden.

Kampanjpris inklusive utrustning*

SEK 699 000,–

600 MEG

Observera också informationen i den aktuella WEINSBERGprislistan 2021, särskilt vad gäller vikter, lastmöjligheter
och toleranser, liksom information om standardutrustning
och om tillbehör som finns i special modellen (inklusive
viktspecifikationer).
Den medföljande extrautrustningen ökar vikten på
standardfordonet. Jämförelsemodell: CaraCompact 600 MF / MEG.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Illustrationer liknande.
Kontakta din WEINSBERG återförsäljare för mer information.
** En kupong för att lösa in läkemedelsuppsättningen bifogas
fordonet. Läkemedelsuppsättningen innehåller läkemedel som
måste köpas från ett apotek. Kupongen kan därför endast
lösas in på det ansvariga MediKit-postorderapoteket på www.
medikit.shop. Du kan också få mer information om din MediKit på
www.medikit.shop.

600 MEG

