
CaraBus & CaraTour

CUV
STARTER
PAKKET WIJ SCHENKEN JE TOT WEL 

€ 4.214,–*

Je kan meer doen met je vakantie! Verzeker je bij aankoop 
van een CaraBus of CaraTour van ons Starter pakket met 
heel veel opties en een enorm prijsvoordeel.

Meer informatie vind je hier: www.weinsberg.com/cuv
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 Uitrusting Starter pakket CUV CaraBus 
CaraTour

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 707,00 €

252498 Ambiënteverlichting in woongedeelte / badkamer 348,00 €

252143 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoftware, zonder CD/DVD speler,  
incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates 1.683,00 €

952757 Camping set (2 campingstoelen, een campingtafel en een zonnescherm) 265,00 €

250072 2x 230 V SCHUKO stopcontact extra CUV 188,00 €

251949 2x USB CUV 116,00 €

252405 TV-houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos 365,00 €

552130 Draaibare tafel (enkel, zonder gastenbed) 182,00 €

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 89,00 €
452495 Inklapbare kledingstang in badkamer aan het dak en 2 kledinghaken 46,00 €
402496 Keuken werkblad met opklapbare verlenging en 2 tashouders 186,00 €

102497 Regengoot boven schuifdeur met LED verlichting 242,00 €

201074 Voetmattenset in de cabine in WEINSBERG design 85,00 €

252605 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. SMART-TV 21,5" 4.189,00 €

102577 Multifunctionele tas in WEINSBERG design passend als verlenging voorkant keukenblok 79,00 €

252715 Headup display 991,00 €

952758 Thule Levelers 44,00 €

Totaalprijs individuele opties 9.805,00 €

Pakketprijs CUV Starter pakket* 5.591,00 €

Jouw voordeel 4.214,00 €

MET HEEL VEEL EXTRA‘S

Maak nu je keuze!

* Jouw voordeel t.o.v. de individuele opties.
 De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en, indien van toepassing, andere wettelijk voorgeschreven 
 berekeningsfactoren of belastingen, die ook afzonderlijk kunnen worden vermeld. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste prijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra opties.

 De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling. Lees s.v.p. ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten,  
 beladingsmogelijkheden en toleranties. De meegeleverde optionele uitrusting verhoogt de massa van het standaardvoertuig.  

 Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Raadpleeg jouw WEINSBERG  
 dealer voor meer informatie. Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.
 
 Let op: het bij de CaraBus die in de WEINSBERG CUV catalogus 2021/2022 afgebeelde meubeldecor, komt niet overeenkomt met het definitieve meubeldecor van het model in modeljaar 2022. Vraag jouw WEINSBERG dealer om advies over  
 het definitieve standaard meubeldecor voordat u het contract ondertekent. Wij zullen de definitieve afbeeldingen zo spoedig mogelijk publiceren op www.weinsberg.com/carabus.
 
 In de zomer van 2021 zal het FIAT-basisvoertuig wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 8 is om organisatorische redenen helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat  
 sommige illustraties van de DUCATO niet overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
  
 De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand van 11/2021. 
 
 Drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden.

CaraBus

CaraTour

630 ME
600 K

540 MQ600 MQ


