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DIN FERIE!
OPDAG NYE SIDER.



Med WEINSBERG bliver hvert eneste øjeblik på din ferie til en oplevelse. Lige fra du starter ud hjemmefra og
til du kommer hjem igen er den din rejseledsager på alle eventyr – perfekt tilpasset til dine behov og ønsker.



CAMPINGVOGNELEDER 

Din ferie!
Opdag nye sider.

Fakta
Grundrids:  11
Sovepladser:  op til 7
Længde: 5,93 m – 7,61 m
Maks. lasteevne: 160 – 300 kg

Dit hjem på ferien.
CaraOne er lavet til en ting: Ferie! Med sin 
geniale rumopdeling, sit omfattende udstyr og 
de gennemtænkte detaljer kan du regne med 
fuld komfort i WEINSBERG-kvalitet. 
Dit hjem på ferien.

www.weinsberg.com/caraone

10
CaraOne

Alle specifikationer er inkl. specialudstyr, som er tilgængelige mod merpris.
Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og børne sovepladser. Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi anbefaler derfor, at du 
får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler om sengemål i vognen, således du kan beslutte, om vognen er egnet til det antal personer (voksen/børn) du ønsker.
llustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garante-
ret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke 
egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

Du har hjemmet med, undervejs 

opdager du nye sider ved dig selv 

og din WEINSBERG. Uanset, om 

du er undervejs med en CaraOne, 

CaraOne [ICE] eller CaraCito: 

Vi deler din lidenskab og ledsager 

dig med gennemtænkte detaljer. 

Og det mærker du hver eneste dag 

i din ferie. 

Bliv en del af 

Sammen skriver vi 
rejsehistorier!

#teamWEINSBERG
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NYHED

Fakta
Grundrids:  2
Sovepladser:  op til 8
Længde:  9,37 m 
Maks. lasteevne:  170 - 560 kg

Vognen til alle fire årstider med 
masser er værdi for pengene.
Klar til alle årstider takket være fremragende 
isolering, vinteroptimering og fleksibelt udstyr.
En ægte helårsvogn. 

www.weinsberg.com/caraone-ice

Med CaraCito er alting enkelt.
Derfor er alt udstyr og klimaanlæg elektrisk. 
Vognen er reduceret til det væsentligste og 
har alt, hvad du behøver til at få en perfekt 
rejseoplevelse. Ung bolig på turen.
Ung bolig til turen.

www.weinsberg.com/caracito

Fakta
Grundrids:  5
Sovepladser:  op til 7
Længde:  5,93 m - 7,19 m
Maks. lasteevne:  220 - 280 kg

CaraView

Lær din personlige
drømmevogn endnu
bedre at kende.

Grundrids- 
finder

Guider dig via målrettede 
spørgsmål til den rette 
vogn.
layoutfinder. 
weinsberg.com

Insiderviden

Detaljerede oplysninger om de 
forskellige områder i din ønskevogn.
weinsberg.com

Med vognkonfiguratoren kan du 
sammensætte din helt individu-
elle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Konfigurator  

30
CaraOne [ICE]

38
CaraCito
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Foto Florian Hopp

Active-Line- 
hyndestof. 
Åndbar, antibakte-
riel, hudvenlig og 
Økotex-certificeret. 

Plejelet og robust.  
Det smudsafvisene lag klarer både 
rødvin, spaghettisauce og meget mere.

Komfort og sundhed.
Hyndestoffer bidrager væsentligt til atmo-
sfæren. Ved WEINSBERG er disse ikke kun 

af høj kvalitet og perfekt behandlet, de har 
også et specielt design.

Florian Hopp, produktchef
43 år, hos WEINSBERG siden 2015 
WEINSBERG-yndlingsdetalje: 

Unikt interiørdesign

EvoPore-HRC-madrasser. 
Fuld sovekomfort takket være ergonomisk 
tilpasning og optimal ventilation. 

COZY HOME-pakker.  
Du føler det, som om du 
er derhjemme. Bekend 
kulør – eller hold den
diskret. – med COZY 
HOME har du et dekora-
tivt valg. >>Side 59

Hvorfor er vores
vogne så speciel-
le? Det er sum-
men af alle detal-
jerne.

WEINSBERG DNA. Det lyder 

godt, og det er det også. Med 

vores medarbejderes lidens-

kab og erfaring (hvoraf man-

ge selv er ivrige campister), 

ved vi, hvad der er vigtigt 

„derude“. Derfor indeholder 

WEINSBERG campingvogne 

kompetence lige fra den 

mindste skrue til det store 

opbevaringsrum. Camping-

vogn-kompetence er ikke 

altid synlig. Men det kan 

mærkes på rejsen.

Siddegruppe indbyder til afslapning. Under 
sengen, garagen i bag eller i dinetten – der gemmer 
sig ekstra plads til bagage og anden bagage overalt.

BEMÆRK
Alle

stoffer er
Oeko-Tex 

100
certificeret

Mehr Informationen 
entdecken unter:
weinsberg.com/ 
caravan-competence

CaraView
Insiderviden

6 Campingvogn-kompetencer



Foto Florian Hopp

Her passer det 
hele sammen.

Som fuldblods-snedker gør det mig 
stolt, at vi hos WEINSBERG arbejder 
med udførlig solid fuldkonstruktion 

og skræddersyet dyvelteknik.
Præcist tilpasset.  
Præcis dyvelteknologi sikrer en særlig 
stabil møbelkonstruktion.

Hel-metal greb med vippelås. 
Ser både godt ud og er meget holdbare.

Lamelbund af høj kvalitet. 
For bedste kvalitet og ventilation.

Michal Flöring, snedker
38 år, hos WEINSBERG siden 2016 

WEINSBERG-yndlingsdetalje: 
Langtidsholdbar fuldkonstruktion 

Opbygning og kvalitet. Fuldkorpusopbygning 
inkl. bagvægge. I hver eneste WEINSBERG er der 
et altoverskyggende kriterie: håndværk, holdbar-
hed og glæde.

Bag-ventilerede møbler.
Afgørende for et behageligt og
sundt indeklima. 
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GFK-tag. Taget af glasfiber, som
er modstandsdygtig over for hagl
og trodser alt slags vejr.

Modstandsdygtige overflader. 
Designet til mere intensiv brug. 

Martin Moutelik, produktionsmedarbejder 
31 år, hos WEINSBERG siden 2017 
WEINSBERG-yndlingsdetalje:  

GFK-tag

WEINSBERG samarbejder kun med de bedste 
leverandører. Specielt ved campingvogne er køre-
komforten vigtig. Derfor anvender vi blandt andet 
AL-KO chassis, som har de bedste køreegenskaber 

(grundridsafhængig).

Isolering med XPS skum. Dermed er vores camping- 
vogne beskyttet mod vejr og vind. (CaraOne [ICE])

Alle campingvogne, autocampere, og CUV‘er fra WEINSBERG lever-
es med en 10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års 
reklamationsret fra din mærkeforhandler.

Perfekt opbygning og
lang holdbarhed.

Vi bygger på sikkerhed. De fremtidige 
ejere skal altid føle sig sikre og godt 

tilpas i vores rejsevogne. Og det i 
mange år.

8 Campingvogn-kompetencer



Truma-iNet-System. 
Du kan styre opvarmningen via en app, uanset hvor 
du befinder sig, eller som ekstra feature kontrollere 
gasbeholdningen (valgfrit). >>Side 60

USB-stik. 
Praktisk ladestation til 
smartphone, kamera og 
andre enheder.

BWT-vandfilter. Sørger for hygiejnisk 
rent vand uden kemi. Du finder yderli-
gere informationer på >>Side 60.

Varmesystemer

Gasforsyning

Velocate GPS-tracker. 
Hjælper med til at spore 
campingvognen i tilfælde af, 
at den bliver stjålet.

Michael Gründinger, 
produktudvikler 

35 år, hos WEINSBERG siden 2016 
WEINSBERG-yndlingsdetalje: 

Brugerkomfort takket være centralt 
placeret LED-betjeningsenhed.

Indlysende argumenter.
Når man camperer skal det være hyggeligt. Derfor er vi opmærksomme på 
både de små og store detaljer, som gør camperlivet så meget sjovere. LED 

belysning i garagen og over hoveddøren er blot et eksempel.

9



CaraOne
Familiecampingvognen 
med 11 grundrids.

Med sin geniale rumopdeling, sit omfattende udstyr og
de gennemtænkte detaljer kan du regne med fuld komfort

i WEINSBERG-kvalitet. Dit hjem på ferien.



Bygge sandslotte, boldspil på campingpladsen, svømme, snorkle 
og spændende udflugter. Det er sådan jeg husker min familieferier 
fra min barndom. Vi ønsker at skabe de samme oplevelser for Livia 
og Marlene. Derfor købte vi en CaraOne der er skræddersyet til fa-
milieferier. Den er også en godt bevis på, at attraktiv pris sagtens 

kan rime på godt. Afsted det går mod Istrien!

  IS OG HAV  
  TID TIL SOL,  



  DET KAN JEG LIDE  
  FERIE MED PÅHÆNG  

Selv rejsen er vidunderligt afslappende. CaraOne er nem at manøv-
rere på vejene. Jeg ved, at det bliver en god ferie. Fuld af oplevelser, 

og med hele familien. Godt ankommet, og tid til snacks.

CaraOne12



450 FU

Altid passende takket 
være forskellige længder 

og bredder.

CaraOne er den absolutte bestseller blandt WEINSBERG’s camping-
vogne. Med sit fleksible udstyr passer den til alle rejsegrupper. De 11 
grundrids er helt forskellige, men har alle det til fælles, at de er meget 
hyggelige og udstyret med detaljer af høj kvalitet.

De tre vigtigste detaljer:
• 11 grundrids til enhver campingtype
• Fleksible bad- og sengeløsninger
• Maksimal plads og opbevaringsplads

op til 7 sovepladser 11 grundrids under 1.500 kg

13



390 QD

AL-KO chassis og aksel 
(standard)

Den nye TREND
indgangsdør fås i
en bredde på 60

eller 70 cm.

Som familiefar sætter jeg stor pris på sikkerheden. Den 
nemme håndtering af CaraOne når vi kommer frem 
til campingpladsen, gør at jeg hurtigt kan læne mig 

tilbage og nyde ferien.

390 PUH – panoramavindue til 
skønne udsigter og blik til himlen.

  FRA FØRSTE ØJEBLIK  
  FERIEFØLELSE  

  Opdag

14 CaraOne



450 FU

Kugletryksmåler hjælper 
med at laste rigtigt.

De stilfulde baglygter er et ægte blikfang.

450 FU – kombinationen af det store vindue i bag og baglygteholderen giver et markant udseende.

Du finder flere  
informationer på:
weinsberg.com/caraone

CaraView
Insiderviden

15



450 FU – rundsiddegruppen er ikke kun et visuelt højdepunkt – den kan rumme 
hele familien, og i en håndevending laves den om til en stor dobbeltseng.

  SNAPSHOT!  
  EN, TO, TRE…  

Rundsiddegruppen 
kan nemt laves om til 
en komfortabel dob-

beltseng.

  Bo

16 CaraOne



Vores „stue“ fungerer. Alt har sin plads, hyn-
destof i ekstrem høj kvalitet og hurtig at rydde 
op til aften. I dinetten føler pigerne sig hjemme 
og er altid i gang med nogle fjollerier. Det hilser 

vi velkommen, og vi deltager også.

Slidstærke kvalitetshynder sørger 
for en behagelig atmosfære.

Hylderne er både praktiske 
og elegante på samme.

480 QDK – masser af plads. Dinetten kan også bruges som en ekstra soveplads med en længde på 183 cm.

390 PUH – kompakt grundrids. Unikt rum med hyggelig rundsiddegruppe. 17



480 QDK – det homogene møbeldesign giver et godt indtryk.
Kombineret med de eksklusive WEINSBERG-møbelgreb fås et flot opholdsrum.

Elegant vask i rustfrit stål Med 3 gasblus

  TIL MINE KÆRE.  
  KUN DET BEDSTE  

  Madlavning

18 CaraOne



Køleskab:
med 106 eller 133 l (inkl. 
AES) afhængig af grundrids.

Masser af plads og et flot udseende: Loftskabe med 
masser af opbevaringsplads, og i et smart design.

480 QDK – køkkenet overbeviser 
med flere gennemtænkte detaljer.

550 QDK – stort køkkenområde med 3 gasblus, håndvask i 
rustfrit stål og multifunktionsvæg med ekstra opbevaringsplads.

  TIL MINE KÆRE.  
  KUN DET BEDSTE  

  INDOOR SOM OUTDOOR  
I det store køkken kan vi 

næsten lave mad som der-
hjemme. Det nyder vi rigtig 

meget. Selvfølgelig har 
vi også altid en grill med. 
Vi forbereder koteletter, 
pølser, kartofler og salat 

indenfor, og så er det bare 
at tænde op udenfor.

19



VORES HIGHLIGHT
Panoramakøkken i 390 PUH – 

masser af plads, og en 
fantastisk udsigt.

390 PUH – ud over en fantastisk udsigt giver panoramakøkkenet også en generøs 
følelse af plads. Takket være panoramavinduet er der også altid mulighed for frisk luft.

  Madlavning / panoramakøkken

20 CaraOne



390 PUH420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK

540 EUH

Højkvalitets gasblus gør det sjovt at tilberede
maden, og med deres placering er der også rigeligt
af bordplads.

Smarte løsninger udnytter enhver millimeter og 
byder på masser af opbevaringsplads.

Takket være skufferne med WEINSBERG- 
greb, kan alt opbevares overskueligt.

Panoramavindue op,
feriefølelse ind.

CaraOne
Alsidigt køkken:

Hver kok, sin opskrift
– hvert grundrids sit

køkken.

Du finder flere informationer om vores køkkenvarianter på side 56 eller på: 
weinsberg.com/caravan-variants.

21



450 FU – den bekvemme franske seng … 450 FU – … med rigelig opbevaringsplads nedenunder.

540 EUH – hyggelige enkeltsenge overbeviser med bedste sovekomfort takket være Evo-Pore-HRC-madrasser som standard.

En passende seng til alle
– takket være de mange

muligheder.

  Sove / klassiske senge

22 CaraOne



Bord væk,
madras 

frem!

480 QDK – dinetten kan omdannes 
til en ekstra soveplads.

480 QDK – bekvem tværgående dobbeltseng.

  BARE HYGGELIGT  
  OVENOVER SOM NEDENUNDER:  

Livia hygger i den øverste køje. 
Og Marlene hopper rundt i den 

nederste køje. Livia kigger ned på 
hende og griner: „Kan vi så få noget 
ro!“ Og straks kravler Malene op til 

Livia, og så fniser de igen.

550 QDK – plads til hele familien. Køjesengen 
kan også fås i en udgave med 3 senge (tilvalg). 23



540 EUH – hejseseng (standard) er tilpasset elegant til rumkonceptet.
Når sengen er kørt op, indbyder rundsiddegruppen til hygge og afslapning.

540 EUH – yderst fleksibel: Når hejsesengen er kørt ned, 
fås en bekvem soveplads til 2 personer.

  Sove / hejsesenge

24 CaraOne



Alle grundrids med hejsesenge 
har en indvendig højde på 2,09 m 

i opholdsrummet – hele 13 cm 
ekstra ståhøjde!

390 PUH – flot ambiente også i området ved hejsesengen. 
Som tilvalg med et 24" LED-TV til hyggelige fjernsynsaftener.

CaraOne senge:
Her kan alle finde

en soveplads.

Du finder flere informationer om vores sengevarianter på side 54 eller på: weinsberg.com/caravan-variants.

Tværvendt dob-
beltseng

2 køjer 3 køjer Fransk seng Enkeltsenge Hejseseng

190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

25



En fin middag på en god restaurant er en del 
af familietraditionen. I det rumlige bade-

værelse har pigerne og jeg alt, hvad der skal 
til for at gøre os klar til det.

480 QDK – rumligt og moderne design 
med masser af opbevaringsplads.

480 QDK – funktionel. Gennemtænkt. Stilfuld.

  FLOT SOM STJERNERNE.  
  REN BADELUKSUS.  

Badeværelse 400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

  Bad

26 CaraOne
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390 QD – masser af bevægelsesfrihed 
og mange opbevaringsmuligheder.

450 FU – bruserum og vask adskilt.

1. Som tilvalg bruseforhæng, 
som takket være intelligent te-
knik ikke klæber sig til kroppen.

2. Dometic keramisk 
kassettetoilet 

3. Firkantet vask

Badeværelse  
450 FU / 500 FDK

Badeværelse i 
390 QD

27
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1. Køleskab med AES-funktion.  
Vælger altid den perfekte strømkilde 
til køleskabet.

2. Indgangsdør TREND. Fås i bredder på 
60 cm og 70 cm afhængig af grundrids.

3. Ambientebelysning. Takket være LED 
stråler din campingvogn nu endnu mere. 

4. Flot interiørdesign.  
Uforglemmelig komfort i hele vognen.

5. Hejseseng som standard. Med den 
praktiske hejseseng skabes ekstra so-
vepladser i grundrids 390 PUH og 540 EU.

6. Evo-Pore-HRC-madrasser. For optimal sovekomfort.

7. 13 cm mere ståhøjde i vognen. Selv meget høje mennesker 
kan uden problemer stå i CaraOne. (390 PUH / 540 EUH).

8. 17" WEINSBERG alufælge. Flot udseende i lakeret antracit 
eller sortglanspoleret.

  VI KOMMER IGEN  
  NÆSTE ÅR!  

  Highlights

Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser 
i ett paket kan variera beroende på planlösningen.

OVERBEVISER
med gennemtænkte detaljer.

28 CaraOne



390 QD 400 LK 450 FU 480 EU390 PUH 420 QD

500 FDK480 QDK 550 QDK550 UK540 EUH

Alsidighed  

FOREST

STONE WATER* BLOOM* DUSK*

*F
ås

 m
od

 m
er

pr
is

Konfigurér CaraOne på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

TILPASSET
til dine behov.

HYNDESTOFFER
alt efter din smag.

Standrad
HÆVESENG

Standrad
HÆVESENG

29



CaraOne [ICE]  
Klar til alle årstider takket være fremragende 
isolering, vinteroptimering og fleksibelt udstyr.

En ægte helårsvogn.

ICECaraOne
VOGNEN TIL ALLE FIRE ÅRSTIDER

MED MASSER ER VÆRDI FOR 
PENGENE



TANDEM AKSEL & 
HEL ÅRSCA MPINGVOGN 

klar til fire årstider
Opvarmning eller køling – her er du altid 

garanteret en behagelig følelse. Med det 

omfattende standardudstyr er CaraOne [ICE] 

en klar vinder inden for sit segment, når det 

gælder kvalitet for pengene.



Synlig: Elegante glatte sider. Mærkbart: XPS isoleringen sørger for det bedste indeklima.

CaraOne [ICE] set fra fronten.

Optimeret gaskasse for
nem håndtering.

  Opdag

32 CaraOne [ICE]



Vinterteltetpakke som tilvalg udvider boligarealet i vinterperioden.

Perfekt indpakket i den 
bedste isolering.

Hvor godt vores vintertelt er isoleret mærker man 
allerede ved opsætningen. På ingen tid har vi et ekstra 

opvarmet opholdsrum. Så allerede ved morgenkaffen kan 
vi være et med naturen uden tænderklapren. På de lange 

vandreture knaser rimfrosten under vores fødder, alt 
synes at stå stille i den frosne natur.  HJEM I KULDEN  

  VORES HYGGELIGE  

33 



RELAX-AFDELING FOR TO
740 UWF – afslappet komfort med dobbelt- 
sofa, TV bord med integreret 49" smart TV 

og elektrisk kamin.

FAMILIERUM 
MED MASSER AF PLADS 

740 UDF – masser af plads til hele familien, 
og er det behov for det, kan dinetten laves om 

til en ekstra soveplads.

 Bo  Sove

34 CaraOne [ICE]



Der er masser af muligheder for at sidde ned i det store opholdsrum.

I bagenden sikrer en fransk seng med hylder
og opbevaringsplads for søde drømme.

Betrækket på dinetten er slidstærkt, 
og let at rengøre.

Komplet bagventilerede møbler
sørger for en god luftcirkulation.

I det store badeværelse med mange opbevaringsmuligheder 
og praktiske detaljer føler man sig straks godt tilpas.

Stort køkken med 3 gasblus, stålvask 
og masser af opbevaringsplads.

Madlavning  Sove  Bad 

35 
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740 UDF 740 UWF

1. Smarte væglamper. 
Sikrer en hyggelig stemning i rummet.

2.  Isolering med XPS skum. Sørger for 
bedste isolering og et behageligt indeklima.

3. Dobbeltsofa i læderlook. 
Med foddel, justerbart ryglæn og kophol-
der (kun i 740 UWF).

4. 49" TV. Det sænkbare LED TV sørger for 
underholdningen om aftenen. (740 UWF)

5. Indgangsdør STYLE PLUS. 
60 cm bred med vindue og affaldsspand.

6. Rumlig og nemt tilgængelig garage i bag. 
Her er der plads til alt, hvad familien har brug for. (740 UDF)

7. Elektrisk kamin. Til romantiske øjeblikke og hygge. (740 UWF)

8. Tandemaksel for større kørekomfort. Skøn kørekomfort 
også over huller og på ujævne vejstrækninger.

OVERBEVISER
med gennemtænkte detaljer.

  STOLE PÅ VED VIND OG VEJR.  
  KVALITET, SOM MAN KAN  

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. 
Indholdet varierer alt efter grundrids.

 Highlights

36 CaraOne [ICE]
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740 UDF 740 UWF

TILPASSET
til dine behov.

HYNDESTOFFER
alt efter din smag.

Konfigurér CaraOne [ICE] på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

SZECHUAN

FAMILIE
grunrids

RELAX
grundrids

Alsidighed  

37 



>>>

Aircondition
som standard

Udelukkende el

Køligt om sommeren,
varm på koldere dage

Glaskeramik
kogeplade

USB lades-
station

Gas-fri
installation



>>>

  MED STIL.  
  REDUCERET TIL DET VÆSENTLIGSTE.  

Med CaraCito har vi ønsket at skabe en campingvogn, som i 
denne prisklasse tiltaler særligt unge, stilbevidste mennesker 
og familier. I den tidlige udviklingsfase blev konceptet „kon-
sekvent anderledes“ udviklet. Med dette motto har vi sat alt 

ind på at skabe en camping-vogn, som ingen tidligere har set. 
En campingvogn, som er „helt an-derledes“, men hvor man 

ikke er i tvivl om, at det er en WEINSBERG. 

Med CaraCito er alting enkelt. Derfor er alt 
udstyr og klimaanlæg elektrisk. Vognen er reduceret 
til det væ-sentligste og har alt, hvad du behøver for 

at få en perfekt rejseoplevelse.  
Ung rejsestil.

CaraCito
Den første fuldt elektriske campingvogn.



Ved udviklingen af CaraCito satte vi os nogle mål. 
Det første punkt var lave omkostninger, en udfordring, som 

var meget vigtig for os: nemlig at skabe en campingvogn 
til en attraktiv pris, uden at give afkald på kvaliteten. Og 
så var der punktet „ung bolig“ og dermed et bevidst valg 

om at reducere til det væsentligste. Og naturligvis – helt 
igennem spektakulær – fuldt elektrisk udstyr: en camping-

vognsserie, hvor der er givet helt afkald på gas.

  FOR AT SKABE NOGET USÆDVANLIGT  
  MAN SKAL STILE HØJT  
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De tre vigtigste detaljer:
• Ungt interiørdesign
• Udelukkende el
• Klimaanlæg med varmefunktion
• som standard

CaraCito er bare anderledes. Og det lige fra det fuldt elektriske udstyr 
til uovertruffen værdi for pengene. Derfor ville det heller ikke være 
rigtigt at slække på kvaliteten. I stedet har vognen en minimalistisk 
ung stil, der kan tåle at blive set.

Konsekvent moderne.
Konsekvent anderledes.

Konsekvent elektrisk.

op til 7 sovepladser 5 grundrids under 1350 kg
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  Opdag
KONSEKVENT 

ELEKTRISK
Klimaanlæg og opvarmning
i ét. Så kan man klare det

hele på ferien.

Køler på varme 
dage, og varmer 
på kølige dage.

KONSEKVENT 
MODERNE

Klassisk, lige lin-
jeføring, uanset hvor 

man kigger hen.

CaraCito starter en ny bølge og åbner døren til 
en komplet ny campingverden. CaraCito viser, at 
prisbevidsthed ikke er ensbetydende med at der 
skal gives afkald på kvalitet og design. Den viser, 
hvor vigtigt godt design er. I det enkle og reduce-
rede eksteriør og den lige linjeføring, som det for 

eksempel er nemt at se ved indgangsdøren. Denne 
dør er blevet udviklet eksklusivt til CaraCito. Vi har 

tænkt på hver eneste lille detalje.

Den diskrete, men stilfulde beklædning gør CaraCito til et  
flot blikfang. Vinduer med dobbelt glas, der kan åbnes.

Indgangsdøren CLASSIC 
passer perfekt ind i det 
komplette design.

  HER ER DER TÆNKT OVER HVER  
  VELOVERVEJET EKSTERIØR-DESIGN.  

  ENESTE STREG  

42 CaraCito



CaraView Insiderviden

Du finder flere
informationer på:
weinsberg.com/caracito

Brugsscenarie el – adgang og masser 
af opbevaringsplads i frontkassen.

KONSEKVENT 
ANDERLEDES

Udelukkende 
elektrisk, men 

får også 
som tilvalg  

med gas.

Brugsscenarie gas –  I gasvarianten er gaskasselåget 
optimeret: ergonomisk og pladsbesparende.

AL-KO- 
chassiset sikrer en fremragende køredynamik
og yder god stabilitet (grundridsuafhængig).

Baglygteholderen imponerer med sit markante WEINSBERG udseende 
og markeringslysene muliggør en sikker og suveræn rangering.
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  Bo

KONSEKVENT 
ANDERLEDES 

En attraktiv pris er ikke 
ensbetydende med be-

grænsninger i alsidighe-
den, når det gælder om 

at sidde behageligt.

Plads op til fire personer i den store dinette i 470 QDK.

  MINDRE KAN SÅ MEGET MERE.  
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  ISÆR NÅR DET KOMMER TIL  
  MINDRE KAN SÅ MEGET MERE.  Reduceret design? Med fornøjelse. Reduceret komfort? Nej, bestemt 

ikke! Også når det gælder alsidighed og valgmuligheder, så er CaraCi-
to fantastisk. Interiøret er moderne. Enkelt og elegant med lige linjer. 

Derfor er der heller ikke nogen greb på skabene.

KONSEKVENT 
MODERNE 
Nemt at åbne.  
Grebfri låger.

KONSEKVENT ELEKTRISK 
Klima- og varmeanlæg betjenes nemt 

ved hjælp af fjernbetje-ning.

Komfortabel rundsiddegruppe og praktisk 
opbevaringsplads i loftskabene.

Ingen style uden kvalitet. De tre forskellige hynde- 
stoffer er både af høj kvalitet og slidstærke.

  BOLIGDESIGN.  
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65 l 106 l 133 l 133 l

Kompressor- 
køleskab*

Kompressor- 
køleskab*

Gaskøleskab** Gaskøleskab**

  Madlavning

KONSEKVENT 
ANDERLEDES

Stort eller lille køleskab?
CaraCito kan opfylde 

ethvert behov. 

  FULDT UDVALG  
  MADLAVNINGSOMRÅDET:  

  VORES OPSKRIFT TIL  

Hvordan viser „ung bolig“ sig i køkkenet 
i en campingvogn? Ved CaraCito med 
største fleksibilitet, for den har sådan 

set det hele. Om det er et stort eller lille 
madlavningsområde, her har vores kun-
der det fulde udvalg. Den glaskeramiske 
kogeplade er lige så nem at betjene, som 

den, man har derhjemme.

*Standard:
470 QDK, 
500 QDK

*Standard:
390 QD, 450 FU,
470 EU

**fås i som tilvalg i gaspakken

470 QDK – stilfuld madlavning i den kompakte 
køkkenblok med effektiv LED-belysning som standard.
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KONSEKVENT 
MODERNE 
Lige linjer og

indirekte belysning.
Nu er alt oplyst!

KONSEKVENT 
ELEKTRISK 
Madlavning på

glaskeramisk kogeplade,
lige som man kender det

derhjemme fra.

Den glaskeramiske kogeplade 
er nem at betjene og rengøre. 
Arbejdsbordet byder på meget 
plads til snitning og tilberedning.

390 QD – køkkenblokken passer perfekt ind i rumkonceptet.

Vælger du 
gaspakken,
er camping- 
vognen udstyret
med 2 gasblus.
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  Sove

KONSEKVENT 
ELEKTRISK 

Under sengen finder
du ikke bare et

opbevaringsrum,
men også varme- og

klimaanlægget.

450 FU – på den store franske seng er man sikret en god søvn.

Klimaanlægget med varme- og kølefunk-
tion under sengen sørger for et behageligt 
indeklima i hele vognen.

Så nemt er det. Klap lamelbunden op, og
straks er der adgang til et ekstra opbeva-
ringsrum.

  SØDE DRØMME.  
  VI ØNSKER  
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Valg, valg, valg. Det kan måske 
synes at være usædvanligt for en 
prisbevidst campingvogn, men vi 

har har også videreført konceptet 
med valgmuligheder i soveområ-
det. Alle løsninger er naturligvis 

bekvemme og komfortable.

390 QD – i den tværvendte seng i bag 
er der masser at plads til at strække sig.

470 QDK – med køjesengen 
fås to ekstra sovepladser.

KONSEKVENT 
MODERNE 

Med EvoPoreHRCma-
drasser er man sikret 

en god søvn.

Siddegruppe
Standard 450 FU, 470 EU

Dinette
Standard 390 QD, 470/500 QDK

KONSEKVENT 
ANDERLEDES

Siddende eller liggende 
– hovedsagen er, at det 

er bekvemt.

390 QD – hvor praktisk! 
Dinetten omdannes til soveplads.

470 FU – rundsiddegruppen kan 
omdannes til en dobbeltseng.

  VI ØNSKER  
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  Bad

KONSEKVENT 
ELEKTRISK 

Den keramiske Dometic
toiletkassette er udstyret
med en elektrisk pumpe.

1. Kan fås med bruseopbygning 
(tilvalg).

2. Standard: Dometic keramisk 
kassettetoilet

450 FU – yderst praktisk. Badeværelset med
bruser og toilet er adskilt fra hjørnevasken.

 Badeværelse 
i 450 FU
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Masser af plads er aldrig et problem, men begrænset 
plads på et begrænset område, det kræver erfaring. 

Præcis dette har vi udnyttet ved udviklingen af 
badeværelset i CaraCito. Samtidig viderefører vi også 
her temaet „konsekvent anderledes“: klart og elegant 

design, med fokus på det væsentlige.

KONSEKVENT 
ANDERLEDES

Alt, hvad man skal
bruge i et moderne

design med lige linjer.

390 QD – med de mange opbeva-
ringsmuligheder har man plads til 
alt, hvad man skal bruge på rejsen.

  DEN STORE FORSKEL  
  DE SMÅ DETALJER GØR  

470 QDK – nem adgang til alle plejeprodukter.

KONSEKVENT 
MODERNE 

Skabe uden greb
og åbne hylder for

nem adgang.    
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Køler på varme 
dage, og varmer 
på kølige dage.

  Highlights

5

2

KONSEKVENT MODERNE

KONSEKVENT ELEKTRISK

KONSEKVENT ANDERLEDES6 7

OVERBEVISER
med gennemtænkte detaljer.

6. + 7. Gaspakke som tilvalg. Giver mulighed for gasop-
varmning og almindelige gasblus. 

8. AL-KO-chassis (afhængig af grundrids). For or optimal 
stabilitet og sikkerhed på ujævne underlag.

1. Klimaanlæg med varmefunktion 
(standard). For perfekt indetemperatur i 
hele vognen. 

2. Glaskeramisk kogeplade. 
Nem at betjene, lige som derhjemme. 

3. Vinduer med dobbeltglas, der kan 
åbnes. For bedre isolering.

4. Markeringslys i siden og den mar-
kante WEINSBERG baglygteholder. 
For sikker rangering. 

5. LED-belysning som standard. 
Energi-effektiv og æstetisk.

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. 
Indholdet varierer alt efter grundrids.

  MED SMART MØNSTER.  
  SÅ ER DER SERVERET  
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Alsidighed  

SWEET CHESTNUT*BLUE STONE SPARKLING VELVET*

500 QDK

470 EU

470 QDK

390 QD 450 FU

TILPASSET
til dine behov.

Konfigurér CaraCito på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

HYNDESTOFFER
alt efter din smag.
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Enkeltsenge
Lang og bred. Med op til 200 cm i læng-
den har du god plads til gasse dig. Hvis 
du ønsker det, kan du omdanne de to 
enkeltsenge til en stor liggeflade.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Fransk seng
Let skrå. Den franske seng giver en 
meget elegant rumløsning. Så er du 
garanteret hyggelige nætter. Og så er 
du også helt tæt på badeværelset.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Vågn op hver morgen – helt frisk. Hos WEINSBERG ved vi, at 

en god nattesøvn er altafgørende for en god ferie. Derfor er 

der lagt vægt på plads og komfort ved alle sengevarianter 

og grundrids. Med det store udvalg finder alle den perfekte 

soveplads.

Tværvendt dobbeltseng
Effektiv allrounder. Med den hyggeli-
ge tværvendte dobbeltseng udnyttes 
hele vognens bredde. Dermed får du 
en ekstra lang seng og en fantastisk 
fornemmelse af plads. 

CaraOne 390 QD / 420 QD / 480 QDK /  
 550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK / 500 QDK

SENGE.
SOV LIGE 
SOM DU VIL.

 Alsidighed / Senge
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2 køjer
Over hinanden i stedet for ved siden af 
hinanden. Køjesengen og sikkerhedsnettet, 
der er standard, er ideel til børn. Et perfekt 
sted for de små.

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK / 500 FDK 
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

3 køjer
Alle køjer med 2 senge, kan 
som tilvalg ændres til 3 sen-
ge for endnu flere soveplad-
ser. Multifunktionelle køjer.

CaraOne 400 LK / 480 QDK / 
 500 FDK / 550 UK / 
 550 QDK

CaraCito 470 QDK

Hejseseng
Komfort til nedsænkning. Om dagen 
bemærker man den knapt nok, om 
aftenen kommer sengen til syne med 
et enkelt greb. I opkørt tilstand er den 
store soveplads nærmest ikke til at se 
og er perfekt sikret med kliklåse og 
sikkerhedsremme.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Alsidighed / Senge  

Derudover meget prak-
tisk: Dinetten i vognen 

kan hurtigt omdannes til 
en ekstra soveplads.

Du finder yderligere information online på weinsberg.com/caravan-variants.

På visse modeller kan der vælges ekstra udstyr for at opnå det størst mulige antal 
sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.

Multifunktionelle   
3 køjer
En særlig ting er den multifunkti-
onelle seng med 3 køjer, som kan 
omdannes til en garage.

CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK
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Langsgående køkken
Den rumlige klassiker. I det langs-
gående køkken er køleskabet placeret 
separat og kan derfor være op til 177 
liter. Her er der masser af plads til 
mad og drikkevarer.

CaraOne 480 QDK / 500 FDK / 
 540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Kompakt køkken
Plads til det væsentlige. Ved det 
kompakte køkken er køleskabet in-
tegreret i køkkenblokken. I skufferne 
med fuldt udtræk er det nem adgang 
til alt.

CaraOne 390 QD / 400 LK / 450 FU / 
 420 QD / 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU / 470 EU

Vis-á-vis køkken
Køkkenelementerne befinder sig 
ved siden af dinetten, og køleska-
bet overfor.

CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF
CaraOne            500 UK

 Alsidighed / Køkken

KØKKEN.
DEN RIGTIGE 
BOLIGOPSKRIFT
TIL ALLE.

Du finder yderligere information online på weinsberg.com/caravan-variants.

Panoramakøkken
Pladsmirakel med 
udsigt. Panora-
makøkkenet byder 
på en unik udsigt og 
usædvanligt meget 
plads. Panoramavin-
duet kan skubbes op, 
og sørger for frisk 
luft.

CaraOne  390 PUH

Køkkenet er hjertet i hjemmet 

– og naturligvis også i camping-

vognen. Takket være robuste 

arbejdsflader, meget plads til 

køkkenredskaber og apparater 

bliver madlavningen til en leg.
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Badeværelse i længden
Alt på en linje. Den geniale partner 
til den franske seng udnytter plads-
en optimalt. Derved fås en unik 
følelse af plads i vognen.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Kompakt badeværelse
Kompakt og komplet. Highlightet i 
det kompakte badeværelse er den 
forskydelige vask. Denne funktionel-
le løsning giver optimal udnyttelse 
af pladsen, også ved pladsbesparen-
de konstruktion.

CaraOne 390 PUH / 400 LK / 420 QD / 
 480 EU / 480 QDK / 540 EUH /  
 550 UK 
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Badeværelse i bag
Længde gange bredde. Her befinder 
alt sig på en central plads – dermed 
er alt inden for rækkevidde. Stor 
bevægelsesfrihed og masser af opbe-
varingsplads kendetegner det store 
badeværelse i bag.

CaraOne 390 QD / 550 QDK 
CaraCito 390 QD / 500 QDK

Alsidighed / badeværelser  

Ved badeværelset drejer det hele sig om plads. Her viser den 

sande størrelse sig ved gennemtænkte løsninger. Masser af 

opbevaringsplads, flot design og fleksible detaljer giver plads 

til velbehag.

BADEVÆRELSE.
FORFRISKENDE 
RUMKONCEPTER.

Du finder yderligere information online på weinsberg.com/caravan-variants. 57
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

Vindue med plissé Affaldsspand

Bagagenet som praktisk
opbevaringsrum i døren

Indgangsdør TREND fås
også 700 mm bredde

 Alsidighed / Ekstraudstyr

REN FORNØJELSE.
WEINSBERG-døre med mange funktioner.

TREND CLASSIC STYLE PLUS

Innovativ: Et-nøglesystemet 
med sikkerhedsnøgle, udvendig 
greb og lås til indgangsdøre og 

serviceklapper.

UDSTYR CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

CaraCito
Classic 

med vindue inkl. mørklægningsgardin •

Multilås •

Slagregnstætning (dobbelt tætning) • •

2 tøjknager, fast • • • 

Affaldsspand •

Bagagenet •

NYHED
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

1. Antracit lakerede 17" alufælge inkl. dæk i 
eksklusivt WEINSBERG-design 
(235/60R17)

2. Sortmat-frontpolerede 17" alufælge inkl. 
dæk i eksklusivt WEINSBERG-design 
(235/60R17)

SORTMAT-FRONTPOLERETANTRACIT LAKERET

Alsidighed / Design  

DE NYE WEINSBERG ALUFÆLGE.
i eksklusivt WEINSBERG-design.

Du finder alle fælge og dækvalgmuligheder online på: configurator.weinsberg.com

COZ Y HOME DEKOPAKKE 
– med COZY HOME kan du vælge kulør

Pakken består af: 2 pudebetræk, 2 puder, en 
plaid og en bordløber.

TILVALG

TIL ALLE 
WEINSBERG
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TRUMA-INET-SYSTEM:
Opvarmning og 

gasniveau pr. app*  

Med det praktiske Truma-iNet-System 
inklusive Truma-app kan du styre og 
kontrollere varmen i dit mobile hjem 
overalt. Hvor meget gas er der tilbage? 
Den digitale gasniveaumåler giver dig 
besked på din smartphone eller tablet.

VELOCATE  
GPS-TRACKER:*
Mere sikkerhed til 
din WEINSBERG.

Det innovative GPS-system fra Veloca-
te understøtter takket være en intuitiv 
app-styring og Silent-Alarm-funkti-
on ved genfinding af campingvognen 
i tilfælde af, at den er blevet stjålet. 
GPS´en har en levetid på op til 3 måne-
der uden strømtilslutning lader intet 
tilbage at ønske.

 Alsidighed / Teknik

Vandfilter med ultrafiltreringsmembran, som intet lader 
tilbage at ønske, når det gælder hygiejne. Fjerner effek-
tivt mikroorganismer fra vandet. Med BWT bestcamp kan 
der fremstilles kemikaliefri, drikke vand. BWT bestcamp 
højeffektive filtersystemer til campingvogne fra WEINS-
BERG kan fås over hele verden hos speciliserede partne-
re. Kun regelmæssig udskiftning af filtersystemerne hver 
6. månedgaranterer også maksimal vandkvalitet og en 
sikker vandforsyning.

Til særligt let, værktøjsløs installation ved hjælp af en 8 
mm „John Guest“ stikforbindelse – med vandforsyning 
selv uden erstatningsfilter.

VANDFILTERSYSTEM
„BWT - BESTCAMP“* 

Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med 
sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder 
yderligere informationer på www.velocate.com oder 
www.weinsberg.com.

* Tilvalgs komponenter

INTELLIGENTE 
ENHEDER, 
MAKSIMAL 
KOMFORT.

VarmesystemerGasforsyning
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TRUMA-INET-SYSTEM:
Opvarmning og 

gasniveau pr. app*  

Alsidighed / Teknik / Shop  

FRANKANA
WEINSBERG-KOLLEKTION

fås hos din WEINSBERG-
forhandler eller på  

shop.weinsberg.com. 

Du finder alle informationer og priser på: www.frankanafreiko.de

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport af rust-
frit stål. Nem at rengøre. Mål: 7 x 25 cm, vægt: 
256 g. Artikelnr. 651/023

2. Campingstol af aluminium-rundrør, 8 
indstillingsmuligheder, 76 cm højt ryglæn. 
Bærevne op til: 100 kg, ramme: aluminium. Em-
ballagemål: 107 x 69 x 5 cm / artikelnr. 651/022

3. Campingbord Accordeon fra Dukdalf med 
vejrbestandig sevelit-bordplade. Højdejuster-
bar: 57 – 74 cm, mål: 100 x 68 cm, materiale: 
stål, belastningsevne op til: 50 kg, vægt: 11 kg. 
Artikelnr. 651/021

4. Trækvogn med 10 cm brede profilerede 
dæk og en bæreevne på op til 75 kg. Mål: 131 x 
60 x 98 cm, vægt: 11,9 kg. Artikelnr. 51 011

5. Fire krus med hank af resylin. Med antis-
lip- system. Artikelnr. 651/024

6. Gasadaptersæt – indeholder alt, hvad man 
skal bruge til tilslutning af en trykregulator 
(G12), som der skal bruges til gasflasker, der 
anvendes inden for EU. Art.nr. 651/025

ALT, HVAD 
DER GØR
DIN FERIE 
ENDNU
BEDRE.

NYHED
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Lej nu også i
udlandet!

FORHANDLERSØGNING
Forhandlere i nærheden af dig

Vi ved, at det ikke er nemt at beslutte sig for „én 
WEINSBERG”! Vores forhandlersøgning hjælper dig med 
at søge efter en forhandler i nærheden af dig. Se din 
favoritmodel hos din forhandler og få rådgivning.

Find forhandler på: dealer.weinsberg.com 

MEDIKIT VOUCHER:
Voucher til et eksklusivt 

rejseapotek

Med din WEINSBERG-campingvogn får du nu også en voucher 
til et MediKit. Dette sæt indeholder forskellige medikamenter, 
som kun kan fås på apoteket, og som kan bruges på rejsen, blandt 
andet smertestillende medicin, allergimedicin eller tabletter mod 
diaré. Så er du forberedt på bedste vis. (landeafhængig)*

NYHED

* Sammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af rejseapoteksættet. 
Rejseapoteksættet indeholder medicin, der kun kan udleveres fra et apotek. Gavekortet 
kan derfor kun indløses hos det ansvarlige MediKit-forsendelsesapotek på www. medikit.
shop. På www.medikit.shop. finder du yderligere informationer om dit MediKit.

Du vil købe et fritidskøretøj, men vil gerne prø-
ve på forhånd, om det virkelig er noget for dig? 
Så er tilbuddet om leje og rejse lige det rigtige 
for dig. Søg online eller hos rejsebureauet ef-
ter dit favorit grundrids. Sammen med et tysk 
netværk af mere end 170 udlejningsafdelinger 
med mere end 1.900 udlejningsbiler og mere 
end 380 rejsebureauer, hjælper RENT AND 
TRAVEL dig med din beslutning om det rigti-

ge køretøj. Derudover drager du fordel af den 
store serviceportefølje, som f.eks. ruteforslag 
og mange samarbejder med campingplad-
ser og autocamperpladser. Hav det sjovt på 
test-ferien!

 Ved mere end 170 udlejningssteder er der 
 over 1.900 udlejningskøretøjer til rådighed.

  Reserver online på  
 www.rentandtravel.com eller via vores 
 380 partner-rejsebureauer.

Se alle udlejningssteder på www.rentandtravel.com

CaraView
Familievogn eller eventyrvogn til to? Find ud af, hvilken
vogn, der passer bedst til dig.
layoutfinder.weinsberg.com

Grundridsfinder

CaraView Konfigurator

Udform din individuelle campingvogn. Uanset, hvilket
grundrids og hvilket udstyr, du vælger, så bliver det
til din helt personlige drømmevogn.
configurator.weinsberg.com

 Rundt om din ferie

PRØV DEN, FØR DU KØBER...

62 Rejseverden



#teamWEINSBERG skriver 

rejsefortællinger og deler 

dem med alle. Indtrykkene er 
imponerende!

At dele er godt: Hvad har du 

oplevet på dine rejser med en 

WEINSBERG? Alle er velkom-

men hos #teamWEINSBERG!

Bliv en del af 
samfundet.

#teamWEINSBERG

CaraCito var vores mobile studie 
ved en udendørs fotosession i 
Bayerischer Wald i Bayern. Og 

en rigtig god en af slagsen! Plads 
og stil, det er det jeg kan lide. Og 

det at være en del af  
#teamWEINSBERG 

 er fantastisk.

Som en del af 
#teamWEINSBERG var vi på tur 
med CaraTour i Tyskland, Østrig, 

Sydtyrol, Italien og Slovenien og har 
nydt hvert eneste øjeblik. Vi glæder 

os allerede til næste gang.

Med CaraLoft har vi været i Ammersee og Alperne for 
at dyrke sport og at indhente inspiration til den næste 
kogebog. At sige at rejsen var smuk er en underdrivelse. 

#teamWEINSBERG styrer for vildt!

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

Fås på 
shop.weinsberg.com
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facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Besøg os på de 
sociale medier og 
vores fanshop!

Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udseende svarer til vores viden på udgivelsestidspunktet (08/2020). Vi forbeholder os retten til 
at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser. Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive 
ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden. Vi forbeholder os også retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det 
omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plast) og er 
rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan 
ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. 
Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af udskrivningsteknologi.Før du køber et køretøj, skal 
du kontakte din WEINSBERG forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsomfanget. 
De viste illustrationer, i vores brochure, er kun eksempler og ikke målfaste. Dimensioner er kun omtrentlige værdier og bruges kun til generel illustration, 
og repræsenterer ikke garanterede produktegenskaber. Bemærk også oplysningerne i den aktuelle prisliste, især med hensyn til vægte, lasteindstillinger 
og tolerancer. Genudskrivning, også delvist, er kun tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Knaus Tabbert GmbH. Vi tager forbehold for trykfejl og 
ændringer.

www.weinsberg.com Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn
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Vores autocampere og CUV findes i vores separate katalog!




