
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 toege-
voegde opties en het karakteristieke design is dit de ongeslagen kampioen in  
prijs-prestatieverhouding.

Meer informatie vindt je hier: www.weinsberg.com/edition-pepper

BESPAAR NU TOT

€ 18.083,-*

EN DAT ALLES VOOR

€ 57.314,–*

IN UW LEVEN

HAAL EEN

De meest geliefde camper van België. CaraCompact

*Actievoordeel t.o.v. alle losse opties. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.



600 MEG 600 MF

SPECIAL EDITION 
CaraCompact

* Uw voordeel t.o.v. de individuele opties.
De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De 
vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende 
wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en, 
indien van toepassing, andere wettelijk voorgeschreven 
berekeningsfactoren of belastingen, die ook afzonderlijk kunnen 
worden vermeld. De prijzen zijn (afhankelijk van het land) 
exclusief de kosten voor registratiedocumenten, levering en 
transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
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 600MF/MEG op 
basis van Fiat. Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.  
Overeenkomstig de afbeeldingen. Raadpleeg uw WEINSBERG 
dealer voor meer informatie.

** 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 MediKit-
postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer 
informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

600 MEG 600 MEG

600 MEG

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

Fiat Ducato 3500 kg; 2,3 l 140 Multijet (103 kW / 140 pk) - Euro 6d-Temp
200501 Airbag passagier
200488 Buitenspiegel elektrisch verstel- en verwarmbaar
200633 Stoel passagier, draaibaar
201952 Stoel passagier, in hoogte verstelbaar
200176 Airconditioning cabine, handbediend incl. pollenfilter en buitentemperatuurweergave
200975 Cabinestoelen
202133 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 
200567 Tempomat - Cruise Control
450740 Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd
100602 Insectenhordeur
100750 Dakraam (hef-kiep) 70cm x 50cm met insectenhor en verduistering
250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 
201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt

252143
Radio DAB+, All in one navigatiesysteem met campingsoftware, zonder CD / DVD speler, 
incl. DAB+ / FM  antenne, met 3 jaar kaartupdates

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
252715 Headup display 
201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden 
202132 16" banden  
201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
202478 Stuur met radiobediening
101721 Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin
100526 Extra garagedeur/klep of opbergkleppen
551796 Beduitbreiding naar groot ligvlak
352059 Truma CP-Plus digitaal bedieningspaneel
352380 Truma iNET systeem (alleen mogelijk i.c.m. optie 352059)
552189 Ambiënteverlichting (LED-lichtband onder bovenkasten voorzijde, achterzijde en keuken)
251949 USB stopcontact achterin (1 stuk)
252405 TV-houder
501333 Luifel 405 cm x 250 cm, wit

550610 Verduistering voor- en zijramen cabine

252575 Oyster 80 Premium Twin incl. LED-TV 24" (onder voorbehoud genoeg plaats op dak)
Bekleding met gestikt logo en speciaal stickerdesign

452718 Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“
252729 230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk)
202712 Brandstoftank 90 liter 

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

MMER INFORMATIE
VINDT JE IN DE

CATAOGUS 
2020 / 2021

B-Verkoopprijs incl. 21% BTW CaraCompact EDITION [PEPPER] 57.314 €
Besparing 600 MEG 18.083 €

Besparing 600 MF 17.227 €
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