
CaraCompact

Her får man en velutstyrt halvintegrert bobil med det man kan ønske seg 
av utstyr - som standard! En bobil som har blitt en stor suksess i Norge 
siden den ble lansert i 2018! Folket elsker Pepper‘n!

For mer informasjon, se: www.weinsberg.com/edition-pepper

NÅ OGSÅ TILGJENGELIG MED

AUTOMATGIR!

BLI EN DEL AV LIVET DITT!

LA EN

Skaff deg en CaraCompact som HOT Spesialmodell. CaraCompact



600 MEG 600 MF

KAMPANJEMODELL 
CaraCompact

* Besparelser sammenlignet med individuelle kjøp.
De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. 
De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften 
(og eventuelt andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, 
som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) 
eksklusive kostnadene for registreringsdokumenter, levering og 
transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt.
 
Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter 
kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i 
katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. 

Vær også oppmerksom på informasjonen i gjeldende WEINSBERG-
pris liste 2021, spesielt angående vekter, lastemuligheter 
og toleranser, samt informasjon om standardutstyr og 
informasjonen om tilleggsutstyret som finnes tilgjengelig til 
denne spesialmodellen.. Sammenligningsmodell: CaraCompact 
600 MF/MEG. Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen 
i denne prislisten uten forvarsel. Lignende illustrasjoner. Kontakt 
WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.

Ekstrautstyr øker vekten av en standard utstyrt modell.

** Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn 
medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. 
Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek 
på www.medikit.shop
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600 MEG 600 MEG

600 MEG

MØBELSTOFF: MALABAR

Standardutstyr
Fiat Ducato 3500 kg; 2,3 l 140 Multijet (103 kW / 140 HK) - Euro 6d-Temp

200501 Airbag på passasjerside
200488 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)
200633 Svingbare stoler i førerhus
201952 Høydejusterbart passasjersete
200176 Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. pollenfilter og visning av utetemperatur
200975 Fører- og passasjersete
202133 Kledning på sittekasse
200567 Tempomat – Cruise Control
450740 Avløpstank isolert og oppvarmet
100602 Dør med myggnetting
100750 Takluke (heve/kipp) 70 cm x 50 cm med myggnett og blending
250233 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus
201788 Støtfanger front, lakkert i bilens farge

252143 Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års  
oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.

251793 Ryggekamera inkl. kabling
252715 Headup Display
201815 Aluminiumsfelger med standarddekk
202132 16" felger
201519 Skinnratt med girkule i skinn
202478 Multifunksjonsratt
101721 Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front
100526 Ekstra garasjedør/-luke (førerside)
551796 Ekstra bredde på seng
352059 TRUMA CP-Plus kontrollpanel
352380 Truma iNet system
552189 Ambiente belysning
251949 USB kontakt bak (1 stk.)
252405 TV holder
501333 Markise 405 x 250 cm - hvit

550610 Skjerming for front- og sideruter i førerhus

Møbelstoff: Malabar med PEPPER dekor
452718 Vannfilter "BWT - Best Camp mini"
252729 230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)
202712 Drivstofftank 90 l.

952823 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett (inkluderer sårspray,  
desinfeksjonsspray og forskjellige medisiner som bare er apotek)


