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CaraCompactBobiler

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 48

EDITION [PEPPER]

CaraCompact 600 MF 600 MEG
GRUNNUTRUSTNING
Lengde (cm) 675 675
Bredde cm (ute/inne) 220 / 205 220 / 205
Høyde cm (ute/inne) 280 / 200 280 / 200
Vekten av det tomme kjøretøyet (grunnmodell med 
ekstrautstyr, men uten standardutstyr) (kg) 2.748 2.754

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell 
med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) 2.780 2.780

Teknisk tillatt totalvekt (kg) 3.500 3.500
Maksimal lastemulighet (kg) 597 591
Tillatt tilhengerlast (kg) 2.000 2.000
Akselavstand (cm) 380 380
Dekkstørrelse 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP
Antall personer tillatt under kjøring 4 4
Soveplasser 2 2
Maksimalt antall soveplasser 2 2
3-punkts sikkerhetsbelter 2 2
Maksimalt antall seter med belter 4 4
PÅBYGG
Hengslede vinduer helt rundt 3 3
Bodelsdør (cm) B x H 60 x 195 60 x 195
Taktykkelse 31 31
Veggtykkelse 31 31
Gulvtykkelse 40 40
BODEL
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen 2 2
Sengemål bak (cm) 201 x 140 2 x 200 x 82
VANN
Volum av avløpsvann (liter) 95 95
Volum av ferskvann i (liter) 110 110
KJØKKEN
Kjøleskap (liter) 142 142
STRØMFORSYNING
Bodelsbatteri 75 75
Antall stikkontakter 230V 6 7
Antall USB kontakter 2 2

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

TEKNISKE 
DATA
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CaraCompactBobiler

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 48

EDITION [PEPPER]

STANDARDUTSTYR

BASISKJØRETØY

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

252826 6-trinns manuell girkasse
Chassis / Understell / Fjæringsystemer

202844 Chassis for venstrekjøring
202847 Bak-/foraksel-stabilisator
202848 Skivebremser

202852-01 Lakkfarge: Hvit
201788 Støtfanger front, lakkert i bilens farge
202132 16" felger
201815 Aluminiumsfelger med standarddekk

200176
Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. pollenfilter 
og visning av utetemperatur

201862 Airbag på førerside
200501 Airbag på passasjerside

201952-01 Høydejusterbart førersete
201952 Høydejusterbart passasjersete
201519 Skinnratt med girkule i skinn
202478 Multifunksjonsratt

200975-01 Originale FIAT-Captainchair seter i førehus med armlener
200633 Svingbare stoler i førerhus
202133 Kledning på sittekasse
550610 Skjerming for front- og sideruter i førerhus
200567 Tempomat – Cruise Control
202871 ESP
202872 Hill Holder (bakkestart)
202873 ABS
202874 Elektronisk startsperre
202875 Servostyring
202712 Drivstofftank 90 l.
202891 Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør

202892-02 Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)
200488 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)
202901 Varsellys
250233 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus

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

102273-01 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 150 kg lastekapasitet

Bodelsdører

102839
Bodelsdør: WEINSBERG KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, 
med dobbelt tetning, uten vindu, 2 stk foldbare kleskroker

100602 Dør med myggnetting
102840 Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)

Serviceluker / Garasjedør
102911 Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening

102915-02
WEINSBERG Easy Travel-Box tilgengelig utenfra: 
inkl. vannpåfylling; Frisk / spillvannskran; 
230V Euro utvendig tilkobling

102916-04 Serviceluke  til Service-Box 70 cm x 40 cm, front venstre

102914-01
Lett tilgang til gassflasker via serviceluke som 
er plassert på sideveggen av kjøretøyet

102914-10 Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg
Vinduer / Takluker og Ventilasjon

102923-04
Vindu m/ dobbelt glass og åpningsfunksjon 
(myggnett og blending)

103583 Lukket Rollo kassettsystem for kjøkkenvindu

100750-01
Takluke (heve/kipp) 70 cm x 50 cm med 
myggnett og blending, (front)

101721 Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front
102619-03 Takluke 40 cm x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)
100960-04 Takluke 28 cm x 28 cm med myggnett (baderom)

Materialer / Grafisk
100887 GFK-tak forsterket for hagl

102926-06 Glatte aluminiumsplater i hvitt
102925-01 Monteringsmetode for chassisdeler.
102926-01 Tak og sidevegger i sandwichkonstruksjon
102928-05 Motstandsdyktig belegg på undersiden
102036-01 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)
103551-05 Dekor Spesiell PEPPER Grafikk

Belysning / Teknikk
102933-04 Baklys med klart-glass belysning

251491 Lampe for fortelt med bevegelsedetektor, Xenon
Møbler / Overflater

552940-19 Møbelutførelse: Tiberino
552941-03 Ventilerte skaper og oppbevaringsrom
552941-28 Profillister utført delvis i heltre

552944 PVC Gulv
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

552964-21 Garderobe
552962-04 Bord kan forlenges
552960-01 M-sittegruppe med hengslet bord (inkl. forlengelse av bord)
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CaraCompactBobiler

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 48

EDITION [PEPPER]

552945-01 EVO-PORE HRC madrass, kun for faste senger
552335-14 Møbelstoff: Malabar

550660-08
Cozy Home Pakke EDITION [PEPPER]: 
2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk
Kjøkkendel / Bad

402985-01 3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i rustfritt stål
402767 Kjøleskap 142 ltr.
402417 Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)
303501 Sentralt og lett tilgjengelige gassventiler

402993-09
Skuffer med bestikkinnsats, soft-close funksjon 
og skuffeskinner med kulelager

400541 Foldbar utvidelse av kjøkkenbenk
402998 Laminert bakvegg på kjøkken
453507 Toalett rom i tre eller kunststoff look

453509-03 Speilskap
453509-06 Klesstang
453505-03 Dusj med fast dør
453509-01 Veggbeslag til dusjhode

Gass / Oppvarming / Klima
302973 Gassanlegg 30 mbar
551054 Varmluftsdistribusjon 12 V
351274 Varmeovn Truma Combi E
550825 Elektrisk gulvvarme
352059 TRUMA CP-Plus kontrollpanel
352380 Truma iNet system
450740 Avløpstank isolert og oppvarmet

453510-01 Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03 Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri
453510-07 Vannrør plassert i isloert område

452718 Vannfilter "BWT - Best Camp mini"
Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253524 Skilleteknikk mellom bil og bodelsbatteri
253533 Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri
253522 CEE kontakt til 230V med sikringsautomat
253529 Jordfeilbryter

253526-07 Kontrollpanel med detaljer om alle viktige funksjoner
251949-02 USB kontakt i front (1 stk.)
251949-09 USB kontakt bak (1 stk.)
253534-05 Primært LED-belysning i salong
253534-13 Innebygget halogenbelysning i toalettrom

252723 Ladebooster til bodelsbatteri

253517 230 V SCHUKO kontakt (universal)
250072-06 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

252729 230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)

552189-02
Ambiente belysning (LED lyslist til oppbevaringsbokser 
i front, bak og kjøkken)

252405 TV holder
Markiser / Markise Tilbehør

501333 Markise 405 cm x 250 cm - hvit
Diverse

953542-08 Bruksanvisning (Norsk)
Tillegg

953543
10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, 
utført av Knaus Tabbert autorisert forhandler)

150620 Havarisett

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

PAKKER

Veil. pris  
inkl. mva. 

210018 Care-Drive FIAT-Pakke (2 kg)

202150 Dekktrykksensor 2.500,00

202710
Fiat sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break 
Control", "Lane Departure Warning" varsling 
system, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.

13.500,00

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 16.000,00

Listepris pakke 13.500,00

Besparelse 2.500,00

STANDARDUTSTYR
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CaraCompactBobiler

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 48

EDITION [PEPPER]

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR
Veil. pris  
inkl. mva. 60

0 
MF

60
0 

ME
G

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

BASISKJØRETØY
Motortype / Drift / Girkasse
3.500 kg. Light Chassis

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

- 23.800,00 o o

203081 Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3l 180 Multijet med Start-Stop System 
inkl. smart dynamo; Euro 6d-Temp (130 kW/177 HK) - 44.200,00 o o

Girtype
202711 9 trinns Wandler automat girkasse 18 37.800,00 o o

Oppvekting
201781-01 Oppvekting fra 3.500 kg. til 3.650 kg - 3.400,00 o o

Chassis / Understell / Fjæringsystemer
202766 Forsterket fjæring bakaksel (Optimering av Chassis) 10 4.500,00 o o
200394 Støtteben bak 4 3.800,00 o o

Chassis / Understell / Fjæringsystemer
202140 Spoiler i Aluminiums-look - 600,00 o o

Interiør
201686 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell) - 5.200,00 o o
201843 Instrumentpanel med bronsedetaljer - 1.800,00 o o
201857 Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer - 1.400,00 o o
202392 Varme i fører og passasjersete 1 7.100,00 o o

Assistent Systemer
202150 210018 Dekktrykksensor 1 2.500,00 o o

202710 210018 Fiat sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" 
varsling system, Skiltgjenkjenning og Regnsensor. 1 13.500,00 o o

202756
203080 
203081 Fiat ECO Pakke bestående av : Start-Stop system inkl. Smart dynamo - 3.900,00 o o

201787 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent - 1.100,00 o o
Belysning / Tekniske detaljer

200178 Tåkelys 2 2.100,00 o o
201043 Reservehjul 20 2.100,00 o o
202137 LED varsellys - 3.700,00 o o
202138 Grill i Svart design (blank) - 1.100,00 o o
202139 Frontlys med sorte rammer - 300,00 o o

Transportsystemer

102273 103607 
200188 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet 20 12.200,00 o o

200188 Tilhengerkopling, fast 46 16.800,00 o o

103607

e.hit light - automatisk svingbar, integrert lasteholder med dobble armer for sykler og 
transportkasser, som er skjult i støtfangeren, inkl. avtakbar e.base, tilbehørsbase med 
inntrekkbare baklykter og dynamisk blinklys samt e.carry, sykkelholder for 2 sykler 
med maksimal last på 83 kg (nyttelast i garasje 250 kg i stedet for 150 kg )

45 28.300,00 o o
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CaraCompactBobiler

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 48

EDITION [PEPPER]

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR
Veil. pris  
inkl. mva. 60

0 
MF

60
0 

ME
G

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

102736 e.carry tilleggs sett for 2 sykler for e.hit, integrert lasteholder. Maks. 75 kg tilleggs vekt. 20 5.500,00 o o
102737 e.box: Oppbevaringskasse for e.hit med 320 l. volum og maks. vekt 72 kg. 19 9.500,00 o o

102764
THULE garasje System 1: 2 stk. Multifunksjonelle holdere i bakre vegg, inkl. 
gummi beskyttelse, 2 st. festestropper med 6 øyekroker. Lett justerbare i 
skinne. 1 stk. justerbart bagasjenett, støtter THULE originalt tilbehør.

4 3.200,00 – o

100215 Sykkelstativ for 2 sykler (bak), max lasteevne 60 kg. 10 4.200,00 o o
100216 Sykkelstativ for 3 sykler (bak), max lasteevne 60 kg. 11 5.000,00 o o
100217 Sykkelstativ for 4 sykler (bak), max lasteevne 60 kg. 12 6.100,00 o o

Bodelsdører

102564

Bodelsdør: WEINSBERG PREMIUM: med følgende ekstrautstyr sammenlignet med 
WEINSBERG KOMFORT-døren: flerpunkts låser, skjulte henglser, dørstopper / 
dørlåsning ved hjelp av gassdempere, inkl. vinde med plisse-blendingsgardin, 
integrert paraplyrom, oppbevaringslomme WEINSBERG Design

2 6.900,00 o o

102610
Bodelsdør: WEINSBERG EKSKLUSIV: med vindu og integrert Coming Home belysning, flerpunkts 
låser, skjulte hengsler, dørstopper / dørlåsning ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, 
skinndetaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, integrert paraplyrom og oppbevaringslomme

2 9.200,00 o o

102577 102564 
102610

Matchende multifunksjonell bag i WEINSBERG design som 
tillegg til WEINSBERG KOMFORT bodelsdør - 800,00 o o

100212 Elektrisk stigtrinn 7 5.700,00 o o
Serviceluker / Garasjedør
Bak

100526-14 Garasjedør 80 cm x 80 cm, høyre 7 s –
100526-16 Garasjedør 80 cm x 110 cm, høyre 6 – s
100526-15 Garasjedør 80 cm x 110 cm, venstre 6 – s

Vinduer / Takluker og Ventilasjon
101820 Rammevindu Seitz S7 - 8.900,00 o o

Midten
102619-02 Takluke 40 cm x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten) 3 1.900,00 – o

Bak
101944 Panorama takluke 130 cm x 45 cm med myggnetting og blending (bak) 12 5.600,00 – o

101019-02 Vindu til å åpnes 70 cm x 40 cm (bak venstre) 6 3.200,00 – o
Toalett / Baderom

101666 Vindu til å åpnes i baderom, 52 cm x 50 cm inkl. myggnetting og blending 6 2.900,00 o –
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler
Bodel

552730 Oppbevaringsnett til 2 bakre hyller, høyre og venstre - – s
552247-01 ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol) 5 2.400,00 o o

Soverom
552574 Fast seng med EVOPORE HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse 6 4.600,00 o o
551796 Ekstra bredde på seng 2 – s
551234 Utvidelse av seng i fotenden 2 s –
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EDITION [PEPPER]

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR
Veil. pris  
inkl. mva. 60

0 
MF

60
0 

ME
G

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Tepper
550235 Teppe i bodel 6 4.400,00 o o

Kjøkkendel / Bad
Kjøkkendel

401257 Avtrekksvifte 2 2.900,00 o o
400369-01 Gassovn med grill, (innebygd i kjøkken) 13 8.000,00 o o

Baderom
453503-03 Kassett-toalett Dometic, dreibart - – s
453503-01 Benketoalett type Thetford - s –

Gass / Oppvarming / Klima
Gassforsyning

102675 Utrekksystem for gassflasker (2 x 11 kg.) 13 3.600,00 o o
301057 Fjernbetjening Truma Duo Control, (inkl. Eis Ex) - 1.800,00 o o
301956 Truma MonoControl CS (inkl. gassfilter) 1 3.600,00 o o
301957 Truma DuoControl CS (inkl. gassfilter) 1 4.800,00 o o
302499 Truma LevelControl (for 1 stålflaske) - 1.800,00 o o
551327 Røykvarsler - 300,00 o o
302033 Gassalarm - 2.500,00 o o
300518 Utvendig tilkopling for gass - 2.400,00 o o

Oppvarming / Klima
552052 Klimaanlegg Dometic Freshjet 2200 (OEM) 29 25.600,00 o o

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet
Elektronikk

250201 Ekstra bodelsbatteri 24 3.700,00 o o
Multimedia

252444 21,5“ TV med HD tuner inkl. holder i soverom 6 10.600,00 o o
252445 24" TV med HD tuner inkl. holder 6 11.000,00 o o
252479 TV forberedelse (soverom) 1 900,00 o –

Sikkerhet
252698 velocate® GPS tracker - 2.300,00 o o
252815 velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU - 2.300,00 o o
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allgemeine InformationenBobiler Viktig informasjonBobiler

H140 Vekt i kjøreklar stand basert på standard modell

H141
Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de 
samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG -forhandleren om dimensjonene til sengene i 
kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142
For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG 
forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H712C Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 liter.

H711 Ferskvannstank begrenset til 10 liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H147 Maksimal lastekapasitet 250 kg

H149 Når ALDE sentralvarme er valgt, vil kontrollpanelet bli erstattet av ALDE LCD kontrollpanel.

H146 I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com

H137 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

H712F Ferskvannstankens kapasitet er 124 ltr. med stengt sikkerhetsventil

H145 Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

MERKNADER
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ABH10411 Bestående av: 202756
ABH10412 Erstatter 201781-01 eller 201781-02
ABH10413 Ikke mulig i kombinasjon med 202756 og (203082 eller 203084) 

ABH10414

Kun i kombinasjon 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

ABH10415 Ikke mulig i kombinasjon med 203000

ABH10416 Kun i kombinasjon med 203000 eller 203001 eller 
203002 eller 203004 eller 203099 eller 203101

ABH10417 Kun i kombinasjon med 203005 eller 203084 eller 203098

ABH10418 Kun i kombinasjon med 203006 eller 203007 eller 203085 
eller 203100 eller 203104 eller 203102 eller 203114

ABH10419 Kun i kombinasjon med 203000 eller 203001 eller 203002 eller 
203099 eller 203004 eller 203101 eller 203082 eller 203083

ABH10420 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 
201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH10421 Erstatter 200868
ABH10422 Kun i kombinasjon med 210012
ABH10423 Ikke mulig i kombinasjon med 202392
ABH10424 Bestående av: 202392
ABH10425 Kun i kombinasjon med 243151

ABH10426 Ikke mulig i kombinasjon med 203000 og 
252826 og (203082 eller 203084) 

ABH10427 Ikke mulig i kombinasjon med 102522
ABH10428 Kun i kombinasjon med 252143
ABH10429 Bestående av: 102273
ABH10430 Ikke mulig i kombinasjon med 102735

ABH10431
Ikke mulig i kombinasjon med 200188 eller 
100215 eller 100216 eller 100217

ABH10432 Kun i kombinasjon med 102735
ABH10433 Bestående av: 102577
ABH10434 Kun i kombinasjon med 102610
ABH10435 Ikke mulig i kombinasjon med 202227
ABH10436 Erstatter 102923-04
ABH10437 Erstatter 100960-04

ABH10438 Erstatter 552960-01
ABH10439 Bestående av: 953554 og 953555
ABH10440 Kun i kombinasjon med 301957
ABH10441 Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH10442 Kun i kombinasjon med 352380
ABH10443 Kun i kombinasjon med 351166
ABH10444 Bestående av: 352966 og 351945
ABH10445 Erstatter 351274
ABH10446 Kun i kombinasjon med 550566 eller 352533
ABH10447 Ikke mulig i kombinasjon med 351880
ABH10448 Erstatter 550825
ABH10449 Erstatter 102619-02
ABH10450 Kun i kombinasjon med 252405
ABH10451 Bestående av: 252405
ABH10452 Kun i kombinasjon med 252479
ABH10453 Ikke mulig i kombinasjon med 252824 eller 252825
ABH10454 Kun i kombinasjon med 252698
ABH10455 Ikke mulig i kombinasjon med 253568
ABH10456 Bestående av: 952795-02
ABH10457 Erstatter 201781-01 eller 201781-03 eller 201781-02 eller 201781-04
ABH10458 Bestående av: 202756 og 952795-02

ABH10459 Kun i kombinasjon med 203006 eller 203007 
eller 203085 eller 203100 eller 203104

ABH10460 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-03 eller 
201781-04 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH10461
Kun i kombinasjon 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

ABH10462 Ikke mulig i kombinasjon med 952795-01 eller 952797-01
ABH10463 Kun i kombinasjon med 212561-01
ABH10464 Kun i kombinasjon med 202139
ABH10465 Kun i kombinasjon med 202138
ABH10466 Bestående av: 402417
ABH10467 Kun i kombinasjon med 401819

FORUTSETNINGER
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OM DENNE PRISLISTEN
Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 12/2020.
Prislisten gjelder fra 01/2021 for modellåret 2021. Opplysninger i tidligere 
prospekter samt tekniske data er ikke lenger gyldige med tanke på de 
kjøretøyene som tilbys. Det tas forbehold om eventuelle feil og trykkfeil.
Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen 
i denne prislisten uten forvarsel.

OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER
Angivelser av mål og vekt varierer som følge av bruken av 
naturlige råmaterialer innen mulige toleranser fra +/– 5 %.
Ved på-, om- eller innbygging på ikke-autoriserte verksteder setter du 
ikke bare din egen sikkerhet i fare. Du risikerer også å miste den generelle 
typegodkjenningen og de lovfestede garantirettighetene. Reparasjoner og 
ettermontering bør derfor bare foretas hos en forhandler som er autorisert 
av WEINSBERG, og du bør forlange å få originale reservedeler fra WEINSBERG.
Senere om- og innbygginger, i den grad slike er teknisk mulige, 
krever ekstra monterings- og materialkostnader. I enkelttilfeller 
kan kombinasjoner av spesielle ønsker utelukke hverandre. Vi 
tar forbehold om tekniske forandringer i konstruksjon, farge 
og utstyr hvis dette kan tjene det tekniske fremskrittet.
Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene 
ved trykking 12/2020. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske 
endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet.
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. Farger og 
dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten 
(f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling 
på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke 
nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt 
din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og 
råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle 
trykkfeil og prisendringer i denne katalogen. Det er kun tillatt å kopiere 
denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert GmbH
Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er 
inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra 
kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner 
av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer 
med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. 
Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i brosjyren og selve 
kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser.
Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG 
forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning.

OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER
Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske 
kravene per 03/2009 (direktiv 2002/72/EF)
Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6. 
fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 er alt etter kjøretøymodell via en 
overløpsventil begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).
Bobiler fra WEINSBERG utmerker seg ved stor lastemulighet. Takket være 
innovative løsninger som bruk av høyfaste ståltyper i understellet og 
intelligent celleteknologi i møblene får bobilene til WEINSBERG lav egenvekt.
Vekten av det tomme kjøretøyet i forbindelse med denne prislisten 
er vekten av kjøretøyet som standardutgave og uten grunnutstyr, 
dvs. uten vekten av føreren, uten „væsker“ og uten tilleggsutstyr 
i henhold til art. 2, punkt. 3 av forordning (EU) 1230/2012
Vekten i kjøreklar stand i henhold til art. 2, punkt 4 a) i forordning (EU) 
1230/2012 er – hvis ikke det er bestemmelser om noe annet – definert som:
Vekten av kjøretøyet med standardutstyr i henhold til 
produsentens angivelser (inkl. ombordverktøy)
+ Drivstofftank, 90 % fylt 
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), 
fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+  Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken 

er alt etter kjøretøymodell begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. 
** ferskvann under kjøring hvis dette støttes teknisk)

+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand
Den „teknisk tillatte totalvekten“ i henhold til art. 2, punkt 
7 i forordning (EU) 1230/2012 er definert som:
Den høyeste vekten av kjøretøyet som produsenten angir, når det 
er lastet, jeg. e. kjøretøyets maksimale tillatte totalmasse i kjøretøy 
med spesialutstyr og nyttelast (passasjerer, bagasje osv.)
Den maksimale lastemuligheten i forbindelse med angivelsene 
i katalogen fra WEINSBERG er definert som:
Teknisk tillatt totalvekt 
 – Vekt i kjøreklar stand 
 = Maksimal lastemulighet
Eksempel:
(Teknisk tillatt totalvekt) 3.500 kg 
 – (Vekt i kjøreklar stand) 2.850 kg 
 = (Maksimal lastemulighet) 650 kg

Bobiler, CUV og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti på bodelen 
over hele Europa og for øvrig henvises det til WEINSBERG produktgaranti bestemmelsene.

Merk følgende om alle bobiler og bybobiler/CUV av merket WEINSBERG:
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Viktig informasjonBobiler

JURIDISK INFORMASJON
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften „Tekniske data 
/ utstyrsdetaljer“ refererer først til den grunnleggende modelltypen 
som er godkjent under EF-typegodkjenningsprosedyren. Innenfor 
omfanget av landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene 
avvike noe. Få mer informasjon fra din WEINSBERG forhandler.
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 Maksimal lastemulighet som definert i katalogspesifikasjonene 
reduseres for eksempel av passasjerens vekt og også 
av vekten til alt tilleggsutstyret som er bestilt.
Når du kjøper din WEINSBERG bobil, må du huske at etter fratrekk av 
vekten av personene (estimert til 75 kg pr. person) om bord og vekten 
av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten fremdeles må ha 
en minste lastemulighet (= minste nyttelast) til disposisjon som ikke må 
underskrides (jf. vedlegg I, del D, punkt 2.6.4.1.2 i forordning (EU) 1230/2012):
Eksempel - beregning av minste nyttelast:
(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren 
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 
 x 10 
 = Minste lastemulighet i kg
[(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren ) 4
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 6]
 x 10 
 = 100 kg
Som bruker av en bobil av merket WEINSBERG er du, når du kjører, 
forpliktet til ikke å overskride den „teknisk tillatte totalvekten“ samt å 
sørge for å overholde reglene for maksimal akselvekt og de tilsvarende 
reglene for fordeling av lasten på akslene. Du har også plikt til å følge alle 
andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre bobilen på en sikker måte.
For enkelte bobiler/CUV produsert av WEINSBERG har du muligheten til 
å redusere antall sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 85 kg 
pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved en reduksjon i antall seter 
har du mulighet til å bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil.
Din WEINSBERG forhandler vil informere deg opp eventuelle 
endringer i lastekapasitet på din forespørsel.
Totalvekten av kjøretøy med utstyr er iht. produsentens spesifikasjoner 
og endelig bestemt vekt på bil med standard utstyr.
Som bruker av en bobil/CUV er du ansvarlig, når du kjører, forpliktet til ikke 
å overskride den „teknisk tillatte totalvekten“ samt å sørge for å overholde 
de til enhver tid gjeldende reglene for tillatt akselvekt og de tilsvarende 
reglene for fordeling av vekten på akslene. Du har også plikt til å følge 
alle andre forskrifter som er påkrevd for å kjøre på en sikker måte.

PRISINFORMASJON
Når du bestiller ekstrautstyr som erstatter komponenter fra pakkene, 
er ikke disse pakkekomponentene inkludert i leveransen.
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.
De anbefalte utsalgsprisene for tilleggsutstyr gjelder bare fabrikkinstallasjon 
i nye kjøretøyer i nåværende produksjon. I tillegg er påfølgende 
installasjon ikke mulig for alt utstyr som tilbys. Prisene for de enkelte 
pakker er faste priser og kan ikke endres med tilleggsutstyr.
Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.
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