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CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

CaraCompact 600 MF 600 MEG
SPECIFIKATIONER
Totallængde (cm) 675 675
Bredde (udvendig/indvendig) (cm) 220 / 205 220 / 205
Højde (udvendig/indvendig) (cm) 280 / 200 280 / 200
Egenvægt (kg) 2.739 2.745
Køreklar vægt (kg) 2.780 2.780
Teknisk totalvægt (kg) 3.500 3.500
Maksimal nyttelast (kg) 606 600
Maks vægt påhængsvogn (kg) 2.000 2.000
Akselafstand (cm) 380 380
Dækstørrelse 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP
Antal personer tilladt under kørsel 4 4
Sovepladser 2 2
Maksimale antal sovepladser 2 2
3-punkts sikkerhedsseler 2 2
Masimale antal selepladser 4 4
OPBYGNING
WEINSBERG panorama vindue (front) 3 3
Indgangsdør (mm) (bredde x højde) 60 x 195 60 x 195
Tagtykkelse 31 31
Vægtykkelse 31 31
Bundtykkelse 40 40
BEBOELSE
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning 2 2
Sengemål bag (cm) 201 x 140 2 x 200 x 82
VAND
Spildevandsvolumen (L) 95 95
Friskvandsvolumen (L) 110 110
KØKKEN
Køleskab (L) 142 142
ELFORSYNING
Bodelsbatteri 75 75
Antal 230 V stikdåser 6 7
Antal USB stikdåser 2 2

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk, Euro 6d-Temp (103 kW/140 HK)

TEKNISKE 
DATA
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CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

STANDARDUDSTYR

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser

203079
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 140 Multijet; 
forhjulstræk, Euro 6d-Temp (103 kW/140 HK)

252826 6-trins manuel gearkasse
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation

202844 Chassis til venstrekørsel
202847 Bag-/foraksel-stabilisator
202848 Skivebremser

202852-01 Chassis lakering: hvid
201788 Kofanger front, lakeret i bilens farve
202132 16" dæk
201815 Alufælge til standarddæk

200176
Klimaanlæg i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter 
og visning af udendørs temperatur

201862 Førerairbag
200501 Airbag, passagerside

201952-01 Justerbar førersæde, højde
201952 Justerbar passagersæde, højde
201519 Rat og gearknop i læder
202478 Rat med betjening til radio

200975-01 Originale Fiat Captainchair sæder med armlæn
200633 Drejbare førersæder
202133 Beklædning af sædekasser i førerhus
550610 Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
200567 Fartpilot
202871 ESP
202872 Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873 ABS
202874 Elektronisk startspærre
202875 Servostyring
202712 Brændstoftank 90 L

202891
Nøgle med fjernbetjening til låsning og 
oplåsning af førerhusdøre

202892-02 Elekrtisk vinduer (fører og passagerside)
200488 El sidespejl
202901 Kørelys i standard forlygter
250233 Radioforberedelse inkl. 2 højtalere

252143
Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, 
uden CD / DVD-drev, inkl. DAB+ / FM-antenne, 3 års kortopdatering

251793 Bakkamera inkl. kabling
252715 Headup Display

102273-01 Maksimal belastning i garage: 150 kg

Døre

102839
Dør: WEINSBERG KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med 
dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk foldbare tøjkroge

100602 Myggenetsdør
102840 1-nøgle system

Serviceklapper / Garagedøre
102911 Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening

102915-02
WEINSBERG Easy Travel boks tilgængelig udefra: 
inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 
230V Euro udvendig tilslutning

102916-04 Serviceklap til Service-boks 70 cm x 40 cm, front venstre
102914-01 Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen
102914-10 Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapasitet

Vinduer / Tagluger / Udluftning

102923-04
Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt 
(med myggenet og mørklægning )

100750-01
Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med 
myggenet og mørklægning, (front)

101721 Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top)

102619-03
Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet 
og mørklægning, klar (bag)

100960-04 Tagluge 28 cm x 28 cm med myggenet (toiletrum)
Beklædning / Grafik

100887 GFK-tag med reduceret følsomhed for hagl
102926-06 Alu-glatplade, hvid
102925-01 Chassis-monterede dele beklædt
102926-01 Tag- og sidevægge i sandwichkonstruktion
102928-05 Modstandsdygtig undervognsbelægning
103551-05 Dekal: PEPPER Edition

Belysning / Teknik
102933-04 Baglygtekonsol med klar lygteglas

251491 Forteltslampe med bevægelsessensor
Møbler / Overflader

552940-19 Møbeldekor: Tiberino
552941-03 Ventilerede opbevaringsskabe og bokse
552941-28 Profillister delvis i ægte træ

552944 Vinyl gulvbelægning
Bo / Sove / Tekstiler

552964-21 Garderobe
552962-04 Bord kan forlænges
552960-01 M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængning
552945-01 EVO-PORE HRC madras, kun faste senge
552335-14 Hyndestof: Malabar
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CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

550660-08
COZY HOME EDITION [PEPPER] består af: 
2 pyntepuder, 2 plaider, bordløber
Køkkenområde / Bad

402985-01 3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål
402767 Køleskab 142 L
402417 Automatisk energivalg til køleskab (AES)
303501 Gasstyringer arrangeret centralt

402993-09
Boldstyret udtrækning i høj kvalitet med 
softclose med bestikindsats

400541 Opklappelig forlængelse af bord i køkken
402998 Lamineret køkken bagvægbeklædning
453507 Toiletrum i træ eller kunststof look

453509-03 Spejlskab
453509-06 Tøj-stang
453505-03 Bruser med fast brusedør
453509-01 Væg / loftbeslag til brusehoved

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning
302973 Gasanlæg 30 mbar
302974 Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Blæservarme 12 V
351166 Varmeovn Truma Combi 6
352059 TRUMA CP-Plus digital kontrolpanel for opvarmning
352380 Truma iNet system
450740 Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning

453510-01 Vandforsyning med dykpumpe
453510-03 Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-07 Vandrør placeret i isoleret område

452718 Vandfiltersystem "BWT - Best Camp mini"
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

253524 Adskillelse teknik bil og bodels batteri
253533 Elektrisk ladeautomat til bodel- og køretøjsbatteri
253522 CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529 FI - beskyttelsesrelæ

253526-07 Kontrolpanel med detaljer om alle vigtige funktioner
251949-02 USB stikdåse i front (1 stk.)
251949-09 USB stik i bagende (1 stk.)
253534-05 Primært LED-belysning i stuen
253534-13 Indbygget halogenbelysning i toiletrum

252723 Ladebooster til bodelsbatteri
253517 230 V SCHUKO stikdåse, universal

250072-06 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage

552189-02
Ambientebelysning (LED lysstrimmel til 
frontopbevaringsboks, bageste opbevaringsboks, 
køkkenopbevaringsboks, køkkenafdækning)

252405 TV holder
Markiser / Markise tilbehør

501333 Markise 405 cm x 250 cm - hvid
Diverse

953542-09 Instruktionsbog (DK)
951036 COC Papirer

Tilbehør
953543 Tætshedssikring 10 år
150620 Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S)

952823
MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt 
(inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige 
medicin-kun medicin) Landeafhængig!

PAKKER

STANDARDUDSTYR

210018 Care-Drive FIAT-pakke (2 kg)

202150 Dæktrykssensor

202710
FIAT sikkerhedspakke (består af 
nødbremseassistent, skiltegenkendelse, - og 
automatisk nedblædning, regn- og lyssensor)
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CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

60
0 

MF

60
0 

ME
G

Artikel nr.
Findes  

i pakken o = tilvalg  |  – = ikke muligt  |  s = standard KG

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser

Motor / Gear

3.500 kg chassis light

203080
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 160 Multijet med Start-Stop-System  
inkl. smart lys; forhjulstræk; Euro 6d-Temp (118 kW/160 HK) - o o

203081 Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System 
inkl. smart lys; Euro 6d-Temp (130 kW/177 HK) - o o

Gear

202711 9 trins Wandler automatgear 18 o o

Opvejning

201781-01 Opvejning fra 3.500 kg. til 3.650 kg., - o o

Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation

202766 Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) 10 o o

200394 Støtteben i bag 4 o o

Lakering

202140 Spoiler aluoptik - o o

Klima / Interiør

201686 Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris fra manuel klimaanlæg) - o o

201843 Instrumentpanel med bronzedetaljer - o o

201857 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer - o o

202392 Sædevarme i fører- og passagerside 1 o o

Assistentsystemer

202150 210018 Dæktrykssensor 1 o o

202710 210018 FIAT sikkerhedspakke (består af nødbremseassistent, skiltegenkendelse, 
-  og automatisk nedblædning, regn- og lyssensor) 1 o o

202756 203080 
203081 Fiat ECO-pakke består af: Start-Stop-System inkl. smarter generator - o o

201787 Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent - o o

Lys / Teknik

200178 Tågelygter 2 o o

201043 Reservehjul 20 o o

202137 Kørelys i LED - o o

202138 Kølergitter i sortlakeret - o o

202139 Tågelygter med sorte rammer - o o

Transportsystemer

102273 103607 
200188 Maksimal belastning i garage: 250 kg 20 o o

200188 Anhængertræk Starr 46 o o
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CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

60
0 

MF

60
0 

ME
G

Artikel nr.
Findes  

i pakken o = tilvalg  |  – = ikke muligt  |  s = standard KG

103607

e.hit light: automatisk svingbar, integreret holder bag, med dobbelt svingarm til 
cykler og transportkasser, der er skjult i kofangeren, inklusive aftagelig e.base, 
tilbehørssokkelen med udtrækkelige baglygter og dynamisk blinkende lys og 
e.carry, cykelstativ bag til 2 cykler med en maksimal belastning på 83 kg

45 o o

102736 e.carry udvidelsessæt til 2 ekstra cykler til e.hit . Maksimal belastning 75 kg. 20 o o

102737 e.carry udvidelsessæt til transportboks e.hit med 320 liter 
volumen og maksimal belastning 72 kg. 19 o o

102764
THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 
2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. 
bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør

4 – o

100215 Cykkelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 60 kg 10 o o

100216 Cykelholder til 3 cykler. Bag. Maksimal belastning 60 kg 11 o o

100217 Cykelholder til 4 cykler. Bag. Maksimal belastning 60 kg 12 o o

Døre

102564

Dør: WEINSBERG PREMIUM: med følgende ekstraudstyr sammenlignet med WEINSBERG 
COMFORT-døren: flerpunktslåsninger, skjult hængselssystem, åbningsbegrænsning / 
dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, inkl. vindue med plisse-mørklægning, integreret 
paraplyrum, flotte applikationer, multifunktionel lomme i WEINSBERG Design

2 o o

102610

Dør: WEINSBERG EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, 
flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning 
ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, 
elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme

2 o o

102577 102564 
102610 Multifunktionel taske i WEINSBERG -designet egnet som en del af døren WEINSBERG COMFORT - o o

100212 Elektrisk indgangstrin 7 o o

Serviceklapper / Garagedøre

Bag

100526-14 Garagedør 80 cm x 80 cm, højre 7 s –

100526-16 Garagedør 80 cm x 110 cm, højre 6 – s

100526-15 Garagedør 80 cm x 110 cm, venstre 6 – s

Vinduer / Tagluger / Udluftning

101820 Rammevinduer Seitz (S7) - o o

Midten

102619-02 Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt ) 3 – o

Bag

101944 Panorama tagrude 130 cm x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) 12 – o

101019-02 Oplukkeligt vindue 70 cm x 40 cm (bag venstre) 6 – o

Toiletrum

101666 Oplukkeligt vindue 52 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum 6 o –
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CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

60
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G

Artikel nr.
Findes  

i pakken o = tilvalg  |  – = ikke muligt  |  s = standard KG

Bo / Sove / Tekstiler

Bo

552730 Opbevaringsnet (Kiiper-net) til 2 hylder i bag -  højre og venstre - – s

552247-01 Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol 5 o o

Soveafdeling

552574 EvoPore HRC madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge 6 o o

551796 Ekstra bredde på seng 2 – s

551234 Seng udvides i fodenden i faste senge 2 s –

Polster og hyndestoffer / Tæpper

Hyndestof

550235 Gulvtæppe i opholdsrum 6 o o

Køkkenområde / Bad

Køkkenområde

401257 Emhætte 2 o o

400369-01 Bageovn med grill (indbygget i køkken) 13 o o

Badeområde

453503-03 Kasette-toilet Dometic - drejeligt - – s

453503-01 Bænktoilet Thetford - s –

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning

Gas

102675 Gasflaskeudtræk til 2 x 11 kg gasflasker 13 o o

301057 Fjernbetjening Truma Duo Control, (inkl. Eis Ex) - o o

301956 Truma Mono kontrol CS inkl. gasfilter 1 o o

301957 Truma Duo kontrol CS inkl. gasfilter 1 o o

302499 Truma Levelkontrol (til en stålgasflaske) - o o

551327 Røgalarm - o o

302033 Gas-alarm - o o

300518 Udvendig gastilslutning (gas-stik) - o o

Varme / Klima

351274 Varmeovn Truma Combi E 1 o o

550825 Elektrisk gulvvarme 8 o o

552052 Klimaanlæg Dometic Freshjet 2200  (OEM) 29 o o

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

Elektronik

250201 Bodelsbatteri ekstra 24 o o

Multimedie

252575 Komplet Oyster 60 antenne system. Inkl. 24" LED TV 21 o o



10 

CaraCompactAutocamper

Se Bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 50

EDITION [PEPPER]

Bemærk 

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

60
0 

MF

60
0 

ME
G

Artikel nr.
Findes  

i pakken o = tilvalg  |  – = ikke muligt  |  s = standard KG

252444 21,5“ TV med HT tuner inkl. holder soveafdeling 6 o o

252445 24" TV med HD tuner inkl. holder 6 o o

252479 TV forberedelse (soveafdeling) 1 o –

Sikkerhed

252698 velocate® GPS tracker - o o

252815 velocate® LIFETIME Licens med ubegrenset persolig tracking EU - o o
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allgemeine InformationenAutocamper Generel InformationerAutocamper

H02 Info: Bemærk, at hvis Fiat-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.

H140 Aktuelle køreklare vægte er baseret på standardmodellerne

H141
Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme 
dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af   sovepladserne i køretøjet.

H142
Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige 
antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.

H712C Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.

H711 Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 
begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)

H123 Kun tilgængelig med hyndestof "TURIN"

H147 Maximal belastning 250 kg

H149 Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.

H146 Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/
vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co

H137

Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder 
farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. Med 
MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en 
taske af høj kvalitet.Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig)

H712F Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 124 liter.

H145 Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

BEMÆRKNINGER

Bemærk 
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ABH9207 Ikke muligt i kombination med 253568

ABH9208 Ikke muligt i kombination med 202711

ABH9209 Bestående af: 202756

ABH9210 Erstattet 201781-01 eller 201781-02

ABH9211 Ikke muligt i kombination med 202756 og (203082 eller 203084) 

ABH9212

Kun i kombination med 210012 og 203001, 203005, 203082, 
203084, 203098:202756 og 203001, 203002, 203099, 
203004, 203101, 203082, 203083:202132 og 201815 eller 
202744 eller 202745 eller 202746 eller 202747

ABH9213 Ikke muligt i kombination med 203000

ABH9214 Kun i kombination med 203000 eller 203001 eller 
203002 eller 203004 eller 203099 eller 203101

ABH9215 Kun i kombination med 203005 eller 203084 eller 203098

ABH9216 Kun i kombination med 203006 eller 203007 eller 203085 
eller 203100 eller 203104 eller 203102 eller 203114

ABH9217 Kun i kombination med 203000 eller 203001 eller 203002 eller 
203099 eller 203004 eller 203101 eller 203082 eller 203083

ABH9218 Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 
201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH9219 Kun i kombination med 202132 eller 152828

ABH9220 Kun i kombination med 212561-01

ABH9221 Erstattet 200868

ABH9222 Kun i kombination med 210012

ABH9223 Ikke muligt i kombination med 210012

ABH9224 Kun i kombination med 552335-01

ABH9225 Ikke muligt i kombination med 202392

ABH9226 Bestående af: 202392

ABH9227 Kun i kombination med 243151

ABH9228 Ikke muligt i kombination med 203000 og 
252826 og (203082 eller 203084) 

ABH9229 Ikke muligt i kombination med 102522

ABH9230 Kun i kombination med 252143

ABH9231 Bestående af: 102273

ABH9232 Ikke muligt i kombination med 102735

ABH9233 Ikke muligt i kombination med 200188 eller 
100215 eller 100216 eller 100217

ABH9234 Kun i kombination med 102735

ABH9235 Bestående af: 102577

ABH9236 Kun i kombination med 102610

ABH9237 Ikke muligt i kombination med 202227

ABH9238 Erstattet 102923-04

ABH9239 Erstattet 100960-04

ABH9240 Erstattet 552960-01

ABH9241 Bestående af: 953554 og 953555

ABH9242 Kun i kombination med 301957

ABH9243 Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH9244 Kun i kombination med 352380

ABH9245 Kun i kombination med 351166

ABH9246 Bestående af: 352966 og 351945

ABH9247 Kun i kombination med 550566 eller 352533

ABH9248 Ikke muligt i kombination med 351880

ABH9249 Ikke muligt i kombination med 550825

ABH9250 Erstattet 102619-02

ABH9251 Kun i kombination med 252405

ABH9252 Bestående af: 252405

ABH9253 Kun i kombination med 252479

ABH9254 Ikke muligt i kombination med 252824 eller 252825

ABH9255 Kun i kombination med 252698

ABH9256 Bestående af: 952795-02

ABH9257 Erstattet 201781-01 eller 201781-03 eller 201781-02 eller 201781-04

ABH9258 Bestående af: 202756 og 952795-02

ABH9259 Kun i kombination med 203006 eller 203007 
eller 203085 eller 203100 eller 203104

ABH9260 Ikke muligt i kombination med 201781-03 eller 
201781-04 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH9261
Kun i kombination med 203005 eller 203098 eller 203006 eller 
203100 eller 203007 eller 203104 eller 203084 eller 203085 eller 
201781-03 eller 201781-04 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH9262 Ikke muligt i kombination med 952795-01 eller 952797-01

ABH9263 Kun i kombination med 202139

ABH9264 Kun i kombination med 202138

ABH9265 Bestående af: 402417

ABH9266 Kun i kombination med 401819

AFHÆNGER AF
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OM DENNE PRISLISTE.
Indholdet i dette katalog repræsenterer 
data på udgivelsestidspunktet 12/2020.
Tekniske data er gyldig fra 01/2021 for modelåret 2021.
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.
Om tekniske specifikationer og grundrids.
Angivelser af mål og vægte kan variere med 
+/- 5% grundet brugen af naturmaterialer.
Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. 
forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer 
også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad 
derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres 
af en autoriseret WEINSBERG forhandler og insister på, 
at der kun benyttes originale WEINSBERG reservedele.
Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation 
i nye køretøjer under løbende produktion. Priserne 
på de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres.
Oplysningerne om leverance, dimensioner, 
mål og vægte samt udseende svarer til vores 
viden på udgivelsestidspunktet 12/2020.
 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.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til den 
nyeste teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG)
Kapacitet for ferskvandstank iht.til (EU) 1230/2012, 
afhængig af køretøjsmodellen, er begrænset til 
10, 20 eller 40 liter af overløbsventilen 
(anbefalet påfyldning ved kørsel).
WEINSBERG vognene kendetegnes ved en høj 
lasteevne. Takke være innovative løsninger, som 

brugen af   høj styrke af stål til chassiset og intelligent 
celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, 
at WEINSBERG har en rekreativ lav egenvægt.
Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK 
DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og 
uden basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden 
"væsker" samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012.
Vægt i køreklar stand iht.(EU) 1230/2012, 
medmindre andet er aftalt, defineres som:
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til 
producentens instruktioner (inklusive værktøj)
 + brandstoftank (fyldt 90%)
 + 75 kg (vægt fører)
 + Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% 
(tilsvarer til 10/23kg total)
 + Ferskvandstank fyldt 100 % (kapaciteten til 
ferskvandstanken er, alt efter model, beregnet til 
hhv. 10 l**/ 20 l**/ 40 l.** ferskvand under 
kørsel, hvis dette er teknisk muligt)
 + Toilettank, 100 % fyldt
 + varmtvandsbeholder, 100% fyldt
 = Vægt i køreklar stand
Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, 
nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:
Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet 
af producenten. Dvs. den maksimale tilladte 
vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr 
og nyttelast (passagerer, bagage osv.)
Den maksimale lastevægt, som er oplyst i 
kataloget fra WEINSBERG, er defineret som:
Teknisk tilladt totalvægt
 minus vægt i køreklar stand 
 = Maksimal lastevægt
Eksempel:
 (Teknisk tilladt totalvægt) 3.500 kg
 minus (Vægt i køreklar stand) 2.850 kg
 = (Maksimal lastevægt) 650 kg

JURIDISKE OPLYSNINGER:
Specifikationerne, der er oplyst for et køretøj i afsnittet 
"Tekniske data / udstyr detaljer", henviser altid til 
grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-
typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan 
variere inden for landevarianter og specielle modeller. 
Få mere information hos din WEINSBERG forhandler.
Vær særlig opmærksom på følgende:
Den maksimale lasteevne, som er oplyst i 
katalogspecifikationerne, reduceres ved eksempel: 
antal af passagerer og tilvalg af ekstraudstyr.
Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, 
at din WEINSBERG autocamper / CUV, skal have 
et vist antal kg fri efter fratrækning af passager 
(anslået til 75 kg pr. passager) og tilvalg af ekstra 
udstyr (= Minimumsbelastning). Jævnfør bilag 

I, del A, afsnit 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):
Eksempel på beregning af mindste lasteevne:
(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører 
 + køretøjets samlede længde i meter)
 x 10
 = minimum lasteevne i kg.
 Eksempel på beregning af mindste lasteevne:
 [(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører)
 4 
 + (køretøjets samlede længde i meter) 6] 
 x 10 
 = 100 kg. 
Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde 
den mindste lasteevne. Hvis det ønskede køretøj ikke 
har den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på 
grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder:
 • Tilkøb vægtforhøjelse
 • Fravælgelse af ekstra udstyr 
Ved visse autocamper / CUV modeller af mærket 
WEINSBERG og alkove modeller har du mulighed 
for (afhængig af modellen og på forespørgsel) at 
reducere antallet af tilladte sæder under kørsel. Ved 
at reducere antallet af godkendte sæder med ét sæde 
øges muligheden for at indlæse eller bestille ekstra 
udstyr fra din autocamper / CUV med maksimalt 85 kg.
Din WEINSBERG handelspartner kan oplyse dig 
om den maksimale resterende lasteevne på 
dit køretøj når som helst på anmodning.
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til 
producentens instruktioner bestemmes ved 
at veje et køretøj med standardudstyr.
Som bruger af en autocamper / CUV fra WEINSBERG er 
det dit ansvar, at disse vægtangivelser på totalvægt og 
akseltryk ikke overskrides. Du har også en pligt til at 
følge alle andre regler, der kræves for at køre sikkert.

PRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter 
fra pakkerne, er disse dele ikke inkludert i prisen.
De angivne priser er ikke-bindende prisanbefalinger 
fra producenten. De angivne priser inkluderer 
gældende lovpligtig omsætningsafgift og eventuelle 
andre lovbestemte beregningsfaktorer eller 
skatter, som også kan vises separat. Priserne er 
(afhængig af land) eksklusiv omkostningerne til 
registreringspapirer, levering og transport, 
medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
De oplyste priser for ekstraudstyr er kun gyldige 
ved fabriksbestilling og fabriksmonteret i nye 
køretøjer under løbende produktion. Ikke alt 
ekstraudstyr kan eftermonteres, når først vognen 
er færdig efter produktion. Priserne på de enkelte 
pakker er faste priser og kan ikke ændres.
Kontakt din WEINSBERG forhandler for flere detaljer.

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Besøg os på de
sociale-medier og
i vores Fanshop!

VIGTIGE INFORMATIONER

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

BEMÆRK FØLGENDE VIGTIGE ANMÆRKNINGER TIL ALLE AUTOCAMPERE / CUV AF MÆRKE WEINSBERG:




