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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 50

 HALFINTEGRAAL
 CaraCompact

CaraCompact 600 MF 600 MEG
BASIS UITVOERING

Totale lengte (cm) 675 675

Breedte (buiten/binnen) (cm) 220 / 205 220 / 205

Hoogte (buiten/binnen) (cm) 280 / 200 280 / 200

Werkelijke massa van het voertuig incl. wettelijk 
voorgeschreven basisuitrusting) (kg) 2.780 2.780

Toegestane maximum massa (kg) 3.500 3.500

Maximaal laadvermogen (kg) 720 720

Maximaal aanhangergewicht (kg)* 2.000 2.000

Wielbasis (cm) 380 380

Bandenmaat 215/70R15 CP 215/70R15 CP

Velgenmaat 6J x 15 6J x 15

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 2 2

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 2 2

Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen met veiligheidsgordel 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 3 3

Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) 60 x 195 60 x 195

Wanddikte dak (mm) 31 31

Wanddikte zijwand (mm) 31 31

Wanddikte bodem (mm) 40 40

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2

Bedmaat achter (cm) 201 x 140 2 x 200 x 82

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 95 95

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H712E,H711) 110 110

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 142 142

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 75 75

Aantal 230 V aansluitpunten 5 6

Aantal USB aansluitpunten 1 1

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet;  voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH11464)

Consumentenprijs incl. 21% BTW en BPM „af fabriek“ (Opmerking: H134) € 71.951,00 € 71.951,00

Consumentenprijs incl. 21% BTW en BPM ,,af dealer“ € 72.813,00 € 72.813,00

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 50

 HALFINTEGRAAL
 CaraCompact

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

203000-99
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH11464)

202826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
202844 Besturing links
202847 Achter-/voorasstabilisator
202848 Schijfremmen

202852-01 Chassis uni-lak: wit
203718-01 Grill zwart, met verchroomde beugel
202853 Voorbumper korrelig, ongelakt grijs
152828 15" banden

212561-01 Stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH11474)

200176
Airconditioning cabine, handbediend incl. pollenfilter 
en buitentemperatuurweergave

201862 Airbag bestuurder
200501 Airbag passagier

201952-01 In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
552889 Gestoffeerde verduistering voor voor- en zijruiten
200567 Cruisecontrol
202871 ESP
202872 Hill Holder (bergoprijhulp)
202873 ABS
202874 Elektrische wegrijvergrendeling
202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging
203755 Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens
203756 Post collision braking systeem
222881 Zijwind assistent
202890 Brandstoftank 75 liter

202891
Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 
vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren

202892-02 Electrische ramen (deur bestuurder en passagier)
202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar

202901-01 Dagrijverlichting in standaard koplampen
102273-01 Maximale belading in de garage achter: 150 kg

Deuren

102839
Opbouwdeur WEINSBERG KOMFORT met automotive 
sluitsysteem, eendelig, met dubbele afdichting, 
zonder raam, 2 klapbare kledinghaken

102840 Eén sleutel sluitsysteem

Servicekleppen / Garagedeuren

102911
Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met één hand te bedienen

102915-02
WEINSBERG Easy-Travel-Box van buitenaf 
toegangkelijk incl. wateraansluiting voor vers water/
vuilwaterkraan; 230 V Euro aansluiting

102916-04 Serviceluik voor servicebox 70 x 40 cm, voorin links

102914-01
Eenvoudige toegang tot de gasflessenkast 
via de servicedeur in de zijwand

102914-10 Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg

Ramen / Dakramen / Ontluchting

102923-04
Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met 
insectenhor en verduistering)

102619-03
Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (achter)

100960-04 Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
100887 GFK dak met gereduceerde hagelgevoeligheid

102926-06 Alu gladde plaat in wit
102925-01 Chassis aanbouwdelen gecoat
102926-01 Dak- en zijwanden in sandwichbouwwijze
102928-05 Restistente onderbodembeschermingslaag

Verlichting / Techniek
102933-04 Achterbumper met helder glaslichten

251491 Voortentlamp met bewegingsmelder 

Meubels / Oppervlaktes
552940-19 Meubeldecor: Tiberino
552941-03 Geventileerde opbergkasten en kisten
552941-28 Profiellijsten gedeelte in echt hout

552944 Vinyl vloerbedekking

Wonen / Slapen
552964-21 Garderobe
552962-04 Verlengbare tafel
552960-01 Enkelzitgroep met hangtafel incl. draaibare tafelverlenging
552945-01 EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden
552335-01 Bekledingsstof keuze: TURIN (FIAT)

Keuken / Bad gedeelte

402985-01
3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van 
edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheid: ABH11494)

402767 Koelkast 142 liter
402417 Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) 
303501 Gasbediening centraal geplaatst

402993-09 Hoogwaardige kogelgelagerde lade met softclose, met bestekbak
400541 Opklapbare werkblad verlenging in de keuken 
402998 Keuken achterwand met laag stof bekleed
453507 Toiletruimte in hout- resp. kunststof optiek

453509-03 Spiegelkast
453509-06 Kledingstang
453505-03 Douche met vaste douchedeur
453509-01 Wand- / plafondhouder voor douchekop

Gas / Verwarming / Airco / Water
302973 Gasvoorziening 30 mbar
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

STANDAARDUITRUSTING
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW en BPM) [EUR]

 HALFINTEGRAAL
 CaraCompact

STANDAARDUITRUSTING

551054 Ringverwarming 12 V
351166 Kachel TRUMA Combi 6

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-07 Waterleidingen in het geïsoleerde gedeelte aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253524 Automatische koppel en ontkoppeling voor start- en opbouwaccu
253533 Electrische laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat
253529 Aardlekschakelaar

251949-02 USB stopcontact voorin (1 stuk)
253534-05 Hoofdzakelijk LED-verlichting in woongedeelte
253534-13 Verzonken halogeenverlichting in de toiletruimte

252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

250072-06 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)

Overige
953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)

Opties
953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar
150620 Pechhulpset

Consumenten-
prijs*

210012 FIAT pakket WEINSBERG (34 kg)

200488 Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar 243,00

200633 Cabinestoelen draaibaar 266,00

200975
Originele FIAT captainchair stoelen met 
armsteunen en bekleding voor bestuurder/
passagier stoel in WEINSBERG woonwereld design

363,00

201952 In hoogte verstelbare passagiersstoel 133,00

202132 16" banden 327,00

202133 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 91,00

202478 Stuur met bediening voor radio 116,00

Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de 
levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.

Totaalprijs individuele opties 1.539,00

Pakketprijs 1.328,00

Jouw voordeel 211,00

PAKKETTEN

Consumenten-
prijs*

210018 Care Drive pakket FIAT (2 kg)

202150 Bandendruk sensoren 345,00

202710

Veiligheidspakket FIAT (bestaand uit 
noodremassistent, rijbaanassistent met 
verkeersbordenherkenning en blind 
spot assist, regen- en lichtsensor)

1.817,00

Totaalprijs individuele opties 2.162,00

Pakketprijs 1.680,00

Jouw voordeel 482,00

Consumenten-
prijs*

210019 Care Drive pakket Advanced (2 kg)

202150 Bandendruk sensoren 345,00

202710

Veiligheidspakket FIAT (bestaand uit 
noodremassistent, rijbaanassistent met 
verkeersbordenherkenning en blind 
spot assist, regen- en lichtsensor)

1.817,00

203754
Safety Pack Easy Driver: adaptieve cruise 
control, intelligente snelheidsassistent, 
vermoeidheidherkenning

1.111,00

Totaalprijs individuele opties 3.273,00

Pakketprijs 2.655,00

Jouw voordeel 618,00

PAKKETTEN

Consumenten-
prijs*

243148 WEINSBERG Smart pakket I (16 kg)

100602 Hordeur 404,00

100750
Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met 
insectenhor en verduistering, (voor)

436,00

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 426,00

250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 360,00

252729 230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk) 88,00

353743 TRUMA iNetX MASTER 711,00

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 303,00

452718 Waterfiltersysteem "bluuwater" 370,00

952823

MediKit voucher: voucher voor een exclusieve 
EHBO-set (inclusief wondspray, desinfecterende 
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare 
medicijnen) (Opmerking: H137)

97,00

953757 silwyREADY 87,00

Totaalprijs individuele opties 3.282,00

Pakketprijs 1.568,00

Jouw voordeel 1.714,00
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Consumenten-
prijs*

221013 Arctic pakket (1 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 176,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 238,00

203734 Verwarmde voorruit 664,00

203808
All-weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontwikkeld voor campers 
en CUV‘s. Met verbeterde efficiency klasse

426,00

Totaalprijs individuele opties 1.504,00

Pakketprijs 1.349,00

Jouw voordeel 155,00

Consumenten-
prijs*

210006 Media pakket (4 kg)

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 680,00

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

1.617,00

252715 Headup display 951,00

Totaalprijs individuele opties 3.248,00

Pakketprijs 2.227,00

Jouw voordeel 1.021,00

Consumenten-
prijs*

210092 TV-pakket 24" – Oyster 80 (25 kg)

252405 TV-houder 351,00

252439 Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 24" SMART TV 4.057,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 86,00

Totaalprijs individuele opties 4.494,00

Pakketprijs 3.447,00

Jouw voordeel 1.047,00

PAKKETTEN

Consumenten-
prijs*

210051 Styling pakket Black

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  872,00

202139 Schijnwerpers met zwart kader 25,00

203718 Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte 
balk incl. verchroomde sierelementen 159,00

203720 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend) 79,00

203723 Full-LED-voorverlichting (dimlicht, 
grootlicht en knipperlicht) 1.530,00

Totaalprijs individuele opties 2.665,00

Pakketprijs 2.092,00

Jouw voordeel 573,00

Consumenten-
prijs*

210052 Styling pakket Alu (1 kg)

201786 Chassis lak: Lanzarote Grey 775,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  872,00

203721 Inleg onderbumper aluminium optiek 79,00

203723 Full-LED-voorverlichting (dimlicht, 
grootlicht en knipperlicht) 1.530,00

Totaalprijs individuele opties 3.256,00

Pakketprijs 2.566,00

Jouw voordeel 690,00

Consumenten-
prijs*

210030 Styling pakket I (1 kg)

201786 Chassis lak: Lanzarote Grey 775,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  872,00

Totaalprijs individuele opties 1.647,00

Pakketprijs 1.260,00

Jouw voordeel 387,00

Consumenten-
prijs*

114580 Connected-Security pakket voor 
velocate® GPS-Tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

213,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 229,00

253809 velocate® sensors (gas, temperature, motion) 202,00

Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen 
via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). 
Meer informatie vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs individuele opties 644,00

Pakketprijs 589,00

Jouw voordeel 55,00
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Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 50Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW en BPM) [EUR]

Consumen-
tenprijs* 60

0 
MF

60
0 

ME
G

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

3.500 kg light chassis

203001-99
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk)

- 1.245,00 o o

203002-99
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 160 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (118 kW/160 pk)

- 3.832,00 o o

203004-99
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) - 6.115,00 o o

Aandrijving

202711 9 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheid: ABH11466, ABH11467) 18 4.939,00 o o

Toegestane maximum massa

201781-01 Toegestane maximum massa van 3.500 kg naar 3.650 kg (Afhankelijkheid: ABH11514) - 320,00 o o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

202766 Schroefveerset achteras (optimalisering chassis) 10 415,00 o o

200394 Uitdraaisteunen achter 4 348,00 o o

Lak

201786-04 210030, 
210052 Chassis lak: Lanzarote Grey 1 775,00 o o

202139 210051 Schijnwerpers met zwart kader (Afhankelijkheid: ABH11515) - 25,00 o o

201788 243148 Voorbumper voertuig kleur gelakt 1 426,00 o o

Banden

203808 221013 All-weather banden. Geschikt voor alle seizoenen, speciaal ontwikkeld 
voor campers en CUV‘s. Met verbeterde efficiency klasse - 426,00 o o

200868 Wieldoppen met WEINSBERG design (Afhankelijkheid: ABH11475) 2 75,00 o o

201815
210030, 
210051, 
210052

Lichtmetalen velgen voor standaard banden (Afhankelijkheid: ABH11477, ABH11476) - 872,00 o o

Binnen

201686 Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs t.o.v. airconditioning handmatig) - 555,00 o o

201952 210012 In hoogte verstelbare passagiersstoel (Afhankelijkheid: ABH11517) - 133,00 o o

201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed - 240,00 o o

203730 Dashboard met techno design (alu) - 184,00 o o

202392 Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel (Afhankelijkheid: ABH11517) 1 656,00 o o

200633 210012 Cabinestoelen draaibaar (Afhankelijkheid: ABH11517) 15 266,00 o o

203734 221013 Verwarmde voorruit 1 664,00 o o

550610 Verduistering voor- en zijramen cabine 4 699,00 o o

Assistentsystemen

201787 221013 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp - 176,00 o o

202150 210018, 
210019 Bandendruk sensoren 1 345,00 o o

202710 210018, 
210019

Veiligheidspakket FIAT (bestaand uit noodremassistent, rijbaanassistent met 
verkeersbordenherkenning en blind spot assist, regen- en lichtsensor) 1 1.817,00 o o

 HALFINTEGRAAL
 CaraCompact

FUNCTIES EN OPTIES
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 HALFINTEGRAAL
 CaraCompact

Consumen-
tenprijs* 60

0 
MF

60
0 

ME
G

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

203754 210019
Safety Pack Easy Driver: adaptieve cruise control, intelligente 
snelheidsassistent, vermoeidheidherkenning

- 1.111,00 o o

203729 Elektrische parkeerrem -9 457,00 o o

Verlichting / Techniek

200178-01 Mistschijnwerpers met bochtverlichting 2 267,00 o o

201043 Reservewiel 20 197,00 o o

202712 Brandstoftank 90 liter 13 103,00 o o

203731 Keyless (Entry&Go) 1 597,00 o o

202227 Extra voertuigsleutel met afstandbediening (Afhankelijkheid: ABH11481) - 59,00 o o

200488 210012 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar 1 243,00 o o

203723 210051, 
210052 Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht) (Afhankelijkheid: ABH11518) - 1.530,00 o o

202137 203723 LED dagrijverlichting - 434,00 o o

201630 Accu ontkoppelingsschakelaar in de cabine - 265,00 o o

203732 221013 230 V contactdoos in de cabine - 238,00 o o

Multimedia / Navigatie

252143 210006 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoftware, zonder CD/
DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates 2 1.617,00 o o

203727 Inductie oplaadstation - 242,00 o o

203725 Virtuele cockpit - 658,00 o o

Transportsystemen

102273 103607-01, 
200188 Maximale belading in de garage achter: 250 kg 20 1.125,00 o o

200188 Trekhaak vast (Afhankelijkheid: ABH11519, ABH11484) 46 1.548,00 o o

100215 Fietsendrager achterzijde, 2 fietsen, max. belastbaar tot 60 kg 
(Afhankelijkheid: ABH11519, Opmerking: H157) 10 382,00 o o

100216 Fietsendrager achterzijde, 3 fietsen, max. belastbaar tot 60 kg 
(Afhankelijkheid: ABH11519, Opmerking: H157) 11 462,00 o o

100217 Fietsendrager achterzijde, 4 fietsen, max. belastbaar tot 60 kg 
(Afhankelijkheid: ABH11519, Opmerking: H157) 12 563,00 o o

102514 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 2 fietsen (achter): 
max. belastbaar tot 50 kg (Afhankelijkheid: ABH11519, Opmerking: H157) 17 656,00 o o

102515 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 3 fietsen (achter): 
max. belastbaar tot 50 kg (Afhankelijkheid: ABH11519, Opmerking: H157) 18 711,00 o o

103607-01

E.hit light - automatische uitzwenkbare, geïntegreerde fietsendrager achterop met dubbele 
zwenkarmen voor fietsen en transportboxen, met afneembare trekhaak die verzonken 
in de bumper is gemonteerd, incl. afneembare e.base de optionele basis met inklapbare 
achterlichten en dynamische knipperlichten zoals de e.carry, de fietsendrager voor 2 
fietsen met een max. gewicht van 150 kg (Afhankelijkheid: ABH11520, ABH11484)

45 2.595,00 o o

102736 E.carry uitbreidingsset voor 2 extra fietsen voor de e.hit, maximale 
draaglast van 75 kg (Afhankelijkheid: ABH11521) 20 509,00 o o

102737 E.box: transportbox voor de e.hit met 320 liter inhoud en maximale 
draaglast van 72 kg (Afhankelijkheid: ABH11521) 19 871,00 o o

103780 E.hit rollerplatform (Afhankelijkheid: ABH11521) 29 1.210,00 o o

FUNCTIES EN OPTIES
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tenprijs* 60
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In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

102764
THULE garagesysteem 1: 2 stuks multifunctionele houders voor aan de achterwand 
incl. vuilafstotend rubber; 2 stuks spanbanden incl. ratelaar en 6 stuks sjorogen in de 
geleiders vrij positioneerbaar, incl. bagagenet, m.b.v. orginele THULE hulpstukken.

4 296,00 – o

Deuren

102564

Opbouwdeur WEINSBERG PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. WEINSBERG KOMFORT deur: 
meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. 
gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige 
applicaties, multifunctionele tas in WEINSBERG design (Afhankelijkheid: ABH11488)

2 638,00 o o

102610

Opbouwdeur: WEINSBERG EXKLUSIV: met raam en geïntegreerde coming home verlichting, 
meervoudige vergrendeling, verdekte scharnieren, openingsbegrenzing / deurvergrendeling door 
middel van gasveer, dubbele afdichting, hoogwaardige lederen accenten, elektrische centrale 
vergrendeling, geïntegreerd parapluvak, multifunctionele tas (Afhankelijkheid: ABH11488)

2 849,00 o o

102577 102564, 
102610 Multifunctionele tas in WEINSBERG design als uitbreiding voor de opbouwdeur WEINSBERG KOMFORT - 76,00 o o

100602 243148 Hordeur 4 404,00 o o

100212 Electrisch bedienbare opstap 7 528,00 o o

Servicekleppen / Garagedeuren

102522-03 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en garagedeur/klep met centrale 
deurvergrendeling (Afhankelijkheid: ABH11489, ABH11490) 2 844,00 o o

Achterin

100526-14 Garagedeur 80 x 80 cm, rechts 7 s –

100526-16 Garagedeur 80 x 110 cm, rechts 6 – s

100526-15 Garagedeur 80 x 110 cm, links 6 426,00 – o

Ramen / Dakramen / Ontluchting

101820 Ingelegde ramen SEITZ S7 (Afhankelijkheid: ABH11491) - 822,00 o o

Voorin

101721 Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin 15 625,00 o o

In het midden

102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheid: ABH11522) 3 174,00 – o

Achterin

101944 Panorama dakraam 130 x 45 cm met insectenhor en 
verduistering, (achter) (Afhankelijkheid: ABH11523) 12 524,00 – o

101019-02 Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links) 6 294,00 – o

Toiletruimte

101666 Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte 6 269,00 o –

Wonen / Slapen

Wonen

552730 Netten voor ieder van de 2 schappen achter rechts en links - – s

552247-01 ISO-Fis systeem voor standaard zitbank, te gebruiken voor 1 kinderstoeltje 5 233,00 o o

Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 421,00 o o

551796 Beduitbreiding naar groot ligvlak 2 467,00 – o

551234 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen 2 141,00 o –
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Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-10 Bekledingsstof keuze: FOREST - o o

552335-11 Bekledingsstof keuze: STONE WATER - o o

552335-12 Bekledingsstof keuze: BLOOM - o o

552335-13 Bekledingsstof keuze: DUSK - o o

552188-06 Bekledingsstof keuze: SZECHUAN - 361,00 o o

552188-01 Bekledingsstof keuze: ACTIVE NAVY - 361,00 o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 196,00 o o

550660-02 Pakket STONE 3 196,00 o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 196,00 o o

550660-04 Pakket AQUA 3 196,00 o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 196,00 o o

550660-01 Pakket EARTH 3 196,00 o o

Tapijt

550235 Tapijt voor in woongedeelte 6 405,00 o o

Keuken / Bad gedeelte

Keukengedeelte

401257 Afzuigkap (recirculatie) 2 267,00 o o

400369-01 Gasbakoven incl. grill functie (ingebouwd in keukenblok) 13 731,00 o o

Bad / Douche gedeelte

453503-03 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar - – s

453503-01 Banktoilet Thetford - s –

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

102675 Gasflessenslede uitschuifbaar voor max. 2 x 11 kg gasflessen 13 332,00 o o

301057 Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheid: ABH11495) - 169,00 o o

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheid: ABH11496) 1 327,00 o o

301957 TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheid: ABH11496) 1 437,00 o o

302499 TRUMA LevelControl (voor 1 stalen gasfles) (Afhankelijkheid: ABH11497) - 169,00 o o

551327 Rookmelder - 31,00 o o

302033 Gasmelder - 225,00 o o

300518 Gas buitenaansluiting 1 229,00 o o

Verwarming / Airco

351274 Kachel TRUMA Combi E 1 722,00 o o

550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 656,00 o o

450740 243148 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 303,00 o o

552052 Airconditioning DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhankelijkheid: ABH11525, ABH11524) 29 2.389,00 o o

Water

452718-01 Waterfiltersysteem "bluuwater" 1 370,00 o o
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Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) - 56,00 o o

552189-02 Ambiënteverlichting (LED-lichtband bij opbergkast voorin, opbergkast achterin, opbergkast keuken) 1 350,00 o o

250201 Extra boordaccu 24 406,00 o o

253747-01 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu (Afhankelijkheid: ABH11505) -8 1.108,00 o o

253748-01 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: ABH11506, ABH11505) 12 1.312,00 o o

Multimedia

252439-01 210092 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 24" SMART TV 
(Afhankelijkheid: ABH11507, ABH11522) 21 4.057,00 o o

252448-01 21,5" SMART TV met HD-tuner incl. houder in het slaapgedeelte (Afhankelijkheid: ABH11509, ABH11508) 6 1.068,00 o o

252445-02 24" SMART TV met HD-tuner incl. houder in het woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH11526, ABH11508) 6 1.108,00 o o

252405
210092, 

252445-02, 
252448-01

TV-houder 3 351,00 o o

252479 210092 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 86,00 o o

Zekerheid

252698 114580 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, tracking 
na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146) - 213,00 o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, 
EU-brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH11511) - 229,00 o o

253809 114580 velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Afhankelijkheid: ABH12981) - 202,00 o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501333 Luifel 405 x 250 cm, wit 31 1.117,00 o o

Opties

953592 Aflevering bij dealer NL i.p.v. afhaal pakket fabriek. (Afhankelijkheid: ABH11512) - 862,00 o o

952823 243148 MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO-set (inclusief wondspray, desinfecterende 
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen) (Opmerking: H137) - 97,00 o o

953757 243148 silwyREADY - 87,00 o o
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KAMPEERAUTO
 belangrijke informatie

H02 Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.

H141
Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen 
hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen 
in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.

H142
Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk 
aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.

H712C Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter

H711
Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen 
vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.

H157
Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de 
achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.

H147 Maximaal belastbaar tot 250 kg

H146 Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/
raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com

H137
Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een 
apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-
postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

H712E Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 110 liter

H91 Met hefbed niet mogelijk over totale lengte van het voeruig

H712F Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertankl 124 liter

H134

Afhaal pakket fabriek houdt in: 
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak) 
* Aflevering door een specialist van de fabriek 
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek 
* Een fabrieksbezichtiging 
* Een kleine lunch in de fabriek 
* Een klein presentje van de fabriek 
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan 
transportkosten en dient optie "aflevering bij dealer i.p.v. afhaal pakket fabriek" gekozen te worden.

OPMERKINGEN

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
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KAMPEERAUTO
 belangrijke informatie

ABH11463 Niet mogelijk in combinatie met 253568-01
ABH11464 Niet mogelijk in combinatie met 202711
ABH11465 Vervangt 201781-01 of 201781-02

ABH11466
Alleen in combinatie met 210012 en 202132 en 201815 of 202744 
of 202745 of 202746 of 202747

ABH11467 Niet mogelijk in combinatie met 203000-99

ABH11468
Alleen in combinatie met 203000-99 of 203001-99 of 
203002-99 of 203004-99 of 203099-99 of 203101-99

ABH11469
Alleen in combinatie met 203005-99 of 203084-99 of 
203098-99

ABH11470
Alleen in combinatie met 203006-99 of 203007-99 of 
203085-99 of 203100-99 of 203104-99 of 203102-99 of 203114-99 
of 203129

ABH11471 Alleen in combinatie met 203005-99 of 203006-99 of 
203007-99

ABH11472
Alleen in combinatie met 203000-99 of 203001-99 of 
203002-99 of 203099-99 of 203004-99 of 203101-99 of 
203082-99 of 203083-99

ABH11473 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 of 
201869-01 of 201869-02

ABH11474 Alleen in combinatie met 202132 of 152828
ABH11475 Alleen in combinatie met 212561-01
ABH11476 Vervangt 200868
ABH11477 Alleen in combinatie met 210012
ABH11478 Niet mogelijk in combinatie met 202392
ABH11479 Bestaat uit: 202392
ABH11480 Alleen in combinatie met 243151
ABH11481 Niet mogelijk in combinatie met 102522-03
ABH11482 Alleen in combinatie met 203728 of 252143
ABH11483 Alleen in combinatie met 252143
ABH11484 Bestaat uit: 102273
ABH11485 Niet mogelijk in combinatie met 102735-01

ABH11486 Niet mogelijk in combinatie met 200188 of 100215 of 100216 of 
100217

ABH11487 Alleen in combinatie met 102735-01
ABH11488 Bestaat uit: 102577
ABH11489 Alleen in combinatie met 102610
ABH11490 Niet mogelijk in combinatie met 202227
ABH11491 Vervangt 102923-04
ABH11492 Vervangt 100960-04
ABH11493 Vervangt 552960-01
ABH11494 Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH11495 Alleen in combinatie met 301957
ABH11496 Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH11497 Alleen in combinatie met 352380
ABH11498 Niet mogelijk in combinatie met 302494

ABH11499 Alleen in combinatie met 351166
ABH11500 Bestaat uit: 352966 en 351945
ABH11501 Niet mogelijk in combinatie met 351880
ABH11502 Alleen in combinatie met 550566-01 of 352533-01
ABH11503 Niet mogelijk in combinatie met 550825
ABH11504 Vervangt 102619-02
ABH11505 Niet mogelijk in combinatie met 250201
ABH11506 Alleen in combinatie met 253747-01
ABH11507 Alleen in combinatie met 252405
ABH11508 Bestaat uit: 252405
ABH11509 Alleen in combinatie met 252479
ABH11510 Niet mogelijk in combinatie met 252824-01 of 252825-01
ABH11511 Alleen in combinatie met 252698
ABH11512 Vervangt 952537
ABH11513 Niet mogelijk in combinatie met 252445-02

ABH11514 Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 of 203083-99 of 
203115-99 of 203116-99 of 203128 of 203136

ABH11515 Alleen in combinatie met 203718
ABH11516 Alleen in combinatie met 202139
ABH11517 Alleen in combinatie met 200975-04
ABH11518 Bestaat uit: 202137
ABH11519 Niet mogelijk in combinatie met 103607-01
ABH11520 Niet mogelijk in combinatie met 200188
ABH11521 Alleen in combinatie met 103607-01
ABH11522 Niet mogelijk in combinatie met 552052
ABH11523 Alleen in combinatie met 552052 of 102619-02
ABH11524 Vervangt 102619-02 en 252439-01
ABH11525 Niet mogelijk in combinatie met 252439-01
ABH11526 Niet mogelijk in combinatie met 252575-01 of 252439-01

ABH11527 Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 of 203083-99 of 
203128 of 203115-99 of 203116-99 of 203136

ABH11528 Alleen in combinatie met 352971 of 351166
ABH11529 Vervangt 551746

ABH11530 Alleen in combinatie met 210013 en 202132 en 201815 of 202744 
of 202745 of 202746 of 202747

ABH11531 Alleen in combinatie met 203006-99 of 203007-99 of 
203085-99 of 203100-99 of 203104-99 of 203129

ABH11532
Alleen in combinatie met 203000-99 of 203001-99 of 
203002-99 of 203099-99 of 203004-99 of 203101-99 of 
203082-99 of 203083-99 of 203128

ABH11533 Alleen in combinatie met 210013
ABH11534 Alleen in combinatie met 102610-01
ABH11535 Niet mogelijk in combinatie met 252825-01
ABH12417 Niet mogelijk in combinatie met 302033
ABH12980 Alleen in combinatie met 252815 en 252698
ABH12981 Alleen in combinatie met 252698 en 252815

BELANGRIJKE AFHANKELIJKHEDEN
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VOOR DEZE PRIJSLIJST
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op 
basis van de kennisstand van 07/2021.
De prijslijst is vanaf 08/2021 en voor modeljaar 2022 
geldig. Eerdere prijslijsten, brochure-informatie en 
technische gegevens verliezen hun geldigheid met 
betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking van 
natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%
In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven 
kunnen de veiligheid van uw camper benadelen en u 
riskeert verlies van de garantie. Laat derhalve uw reparatie 
of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij 
de erkende WEINSBERG dealerbedrijven en maak gebruik 
van originele WEINSBERG onderdelen en accessoires.
Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij 
in- en opbouw tijdens de productie van de camper. In- en 
opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, brengen 
extra montage- en materiaalkosten met zich mee. In sommige 
gevallen kan het gebeuren dat de ene optie de andere uitsluit. 
Veranderingen in constructie, kleur, en uitvoering behouden 
wij ons voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.
De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals 
het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse 
gaan 07/2021. Veranderingen aan uitvoeringen, technische 
gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden.
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. Kleine 
variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na 
afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien 
dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-
tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK 
/ kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure 
laten deels speciale uitvoeringen zien die niet standaard 
meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen 
zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet 
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor 
ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen 
zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van één van deze modellen 
te informeren bij uw WEINSBERG dealer naar de concrete 
kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen 
model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en 
voldoet minstens aan de technische voorschriften 
van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)
Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel 
begrensd tot 10 / 20 / 40 liter modelafhankelijk 
(aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage 
V, deel A, rubriek 2.6 Fnn (h) VO (EU) 1230/2012.
Uitleg over de vermelde gewichten voor uw WEINSBERG 
vrijetijdsvoertuigen onderscheiden zich door de technische 
vooruitgang. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik 
van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente 
honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag 
eigengewicht van de WEINSBERG camper gerealiseerd.
Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht van het 
voertuig in standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, 
d.w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder 

„vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting (volgens 
art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 
is, voor zover niet afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:
Het leeggewicht van het voertuig incl. standaard uitrusting 
volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
+ brandstoftank voor 90% gevuld
+ 75 kg (gewicht van de bestuurder)
+ Alu gasflessen (5 kg/11 kg vulniveau) voor 100% 
gevuld (komt overeen met 20/23 kg totaalgewicht)
+ vers watertank voor 100% gevuld ( vulniveau van verswater 
is afhankelijk van model begrensd op 10 liter**/ 20 liter**/40 
liter** tijdens de rit, voor zover technisch voorzien)
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= gewicht in rijklare toestand
De toegestane maximum massa volgens artikel 2, 
rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:
De door de fabrikant opgegeven werkelijke massa van het 
voertuig in beladen toestand, d.w.z. de maximaal toelaatbare 
massa van het voertuig in rijklare toestand incl. de gekozen 
optionele uitrusting en extra belading (passagiers, bagage, enz.).
Het maximaal laadvermogen volgens de WEINSBERG 
catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toegestane maximum massa 
- rijklaargewicht 
= maximaal laadvermogen
Voorbeeld:
Toegestane maximum massa 3500 kg
 minus rijklaargewicht 2850 kg
 = maximaal laadvermogen 650 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens 
/ uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben 
betrekking op de Europese type goedkeuringen van het 
basistype van het betreffende model. In het kader van 
landvarianten en speciale modellen kunnen deze waardes 
eventueel afwijken. Informeert u zich persoonlijk over 
zulke afwijkingen bij uw WEINSBERG merkdealer.

Let vooral op het volgende: 
Het maximale laadvermogen zoals aangegeven 
in de catalogus wordt bijvoorbeeld verminderd 
met de massa van de extra apparatuur.
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heeft u zelf de 
verantwoordelijkheid dat uw WEINSBERG vrijetijdsvoertuig na 
aftrek van het gewicht van het aantal passagiers (75 kg per 
persoon) en het gewicht van de extra opties van de maximale 
mogelijke belading altijd nog over een minimaal laadvermogen 
moet beschikken, dat in geen geval onderschreden mag worden 
(volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):
Voorbeeld berekening van minimaal laadvermogen:
(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder 
+ totaal lengte van het voertuig in meters) 
x 10 
= minimaal laadvermogen in kg
[(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder) 4 
+ (totale lengte van het voertuig in meters) 6] 
x 10 
= 100 kg.
Als gebruiker van een WEINSBERG vrijetijdsvoertuig bent u 
verplicht te voldoen aan de minimaal laadgewicht. Mocht het 
door u gewenste voertuig door de gekozen opties de maximale 
aslasten overschrijden dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden

- Verhoog de laadvermogen
- Deselectie van optionele uitrusting
Bij bepaalde campers / CUV-modellen van het merk WEINSBERG 
heeft u de mogelijkheid (modelafhankelijk en op verzoek) om 
de bestelling van het voertuig het aantal toegestane zitplaatsen 
in de rijrichting te verminderen. Door het aantal toegestane 
zitplaatsen in de rijrichting met één stoel te verminderen, wordt 
het laadvermogen of de mogelijkheid om extra uitrusting voor 
uw recreatievoertuig te bestellen met in totaal 85 kg verhoogd.
Uw WEINSBERG merkdealer geeft u te allen 
tijde op aanvraag informatie over hoeveel het 
resterende minimale laadvermogen is.
Het gewicht van het voertuig met uitsluitend standaarduitrusting 
volgens de gegevens van de producent wordt verkregen 
door weging van een voertuig in standaarduitvoering.
Als gebruiker van een camper / CUV bent u verplicht de 
maximale aslasten in acht te nemen alsmede voor een 
juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. 
Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die 
noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw voertuig.

Bij het bestellen van opties die onderdelen van 
pakketten vervangen, zijn deze pakketonderdelen 
niet inbegrepen in de levering.
De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant.  Over 
zowel auto, motor als auto-gerelateerde accessoires wordt 
BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd op de 
catalogusprijzen van Fiat Proffesional (FCA) (prijslijst januari 
2020) en MAN-TGE (prijslijst juni 2020). Indien Fiat en/of MAN 
tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij 
wettelijk verplicht u het ontstane meer bedrag aan BPM door 
te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor 
ieder BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door uw dealer als 
belasting te worden afgedragen. De inhoud van deze prijslijst 
is gemaakt op basis van de kennisstand per augustus 2020.

De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen 
geldig voor installatie in de fabriek in nieuwe voertuigen en 
in de huidige productie. Daarnaast is de installatie achteraf 
niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. 
De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste prijzen 
en kunnen niet worden gewijzigd door extra opties.
Raadpleeg uw WEINSBERG dealer voor meer informatie.
Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, 
fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, 
kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het
voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Aflevering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek

Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de 
dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.
Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, 
transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, 
kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk WEINSBERG geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden, naast uw 
wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.
LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

KAMPEERAUTO
 belangrijke informatie
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