
CaraCompact

Tähti on 
syttynyt.

EDITION

MAUSTETTA ELÄMÄÄSI

ALKAEN € 98.520,–
CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

€ 96.240,–ALKAEN

CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

Weinsberg CaraCompact EDITION [PEPPER] nyt tähtikeulaisena! Ensiluokkainen ajoko-
kemus, ainutlaatuinen mukavuus ja hinta-laadun suunnannäyttäjä. EDITION [PEPPER]:n 
kaksi uutta tulokasta Mercedes-Benz -alustalla, myös nostovuoteellisena mallina. Uudet 
CaraCompact-erikoismallimme ovat ainutlaatuisia luokassaan! 

Lue lisää: www.weinsberg.com/edition-pepper-mb
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CaraCompact2

TÄHTILUOKI-
TELTU SVIITTI 
NELJÄLLE 
HENGELLE.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

Päivän ajaksi ylösnostettava vuode 
sopii tyylikkäästi huonekonseptiin 
ja tarjoaa loistavasti tilaa toimia 
ruokasalissa. Todella käytännöllstä, 
vedät viihtyisän parivuoteen yhdellä 
kädenliikkeellä alas nukkumaan 
mentäessä!

SUURIN 
LEVEYS VAN 
LUOKASSA!
CaraCompact 640 MEG (MB) tar-
joaa ainutlaatuisen tilantunteen 
auton kokonaisleveyden ollessa 
227 cm! Ruokailutilan ja keittiön 
välissä on todella runsaasti tilaa 
liikkumiseen kokkailunkin aukana. 
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Käytä  konfiguraattoria räätlöidäk-
sesi juuri sinun tarpeisiisi sopiva
CaraCompact EDITION [PEPPER] 
MB.
configurator.weinsberg.com

Konfiguraattori  HIGHLIGHTS [PEPPER] 
YKSILÖLLINEN 
[PEPPER]

200 cm pitkiä ja 82 cm leveitä vuoteita voidaan laajentaa levityspalan
avulla. Erillisvuode voidaan siis muuttaa kätevästi parivuoteeksi.

TILAVA 
KEITTIÖALUE.

ERILLISVUOTEET.
TILAA OJENTAUTUA.

Taitettavalla työtason jatko-osalla 
varustettu keittiö.

NEROKAS 
KYLPYHUONERATKAISU.

 TILAT

• Parempi turvallisuuden taso
• Parempi ajodynamiikka
• Korkein laadun taso
• Parempi liitettävyys MBUX:n avulla
• MB Sprinter 110 Kw / 150 hv vakiona
• Suurempi akseliväli parantaa 

ajoamukavuutta
• Leveä akseli kallistelun vähentämiseksi, 

pienempi sivutuuliherkkyys, parempi 
ajovakaus, 16 tuuman Mercedes- 
kevytmetallivanteet sis. kitkarenkaat 
(vakio)

• Aistikas ulkomuotoilu 

• Suuri avattava ikkuna keulassa
• Yhtenäiset alumiinihelmat
• Lokasuojat kauniisti koriin liitetyt
• 200 cm sisäkorkeus 

(190 cm vuoteen alla)
• VAN -luokan levein: 227 cm ulko- / 

212 cm sisäleveys
• 60 mm lisää korkeutta garagessa
• Innovatiivinen istuinkonsepti
• Suuremmat vuoteet

ALUSTAN KOHOKOHTIA

Kaikki mitä tarvitset virkistyäksesi. Tilaa 
säästävä pesuallas voidaan siirtää sivuun 
tarvittaessa.

KORIN KOHOKOHTIA



Ilmoitetut hinnat ovat valmistajan sitoumuksettomia hintasuosituksia. 
I lmoitetut  hinnat  s isältävät  kul lo inkin voimassa olevan, 
lakisääteisen arvonlisäveron ja mahdolliset muut lakisääteiset 
laskentatekijät tai verot, jotka voidaan ilmoittaa myös erikseen.  
Hinnat eivät (maakohtaisesti) sisällä rekisteröintiasiakirjoista, toimituksesta ja 
kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia, mikäli muuta ei erikseen ole ilmoitettu. 
Kysy lisätietoja WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi. Pidätämme oikeuden teknisiin 
muutoksiin, mikäli ne edistävät kehitystä ja ovat kohtuullisia. Tarkista myös tekniset 
ja oikeudelliset tiedot sekä huomautukset konfiguraattoristamme ja päivitetystä 
hinnastosta ennen ostoa. Löydät voimassa olevan hinnaston WEINSBERG 
in verkkosivuilta. Lisävarusteet lisäävät vakiomallisen ajoneuvon painoa.  
Vertailumalli on aina sarjan pohjaratkaisu. Esimerkiksi CaraCompact 640 
MEG EDITION [PEPPER] (Mercedes Benz) vertailumalli on CaraCompact 
640 MEG (Mercedes Benz).  Pidätämme oikeuden erehdyksiin ja 
painovirheisiin. Esimerkkikuvat. Kuvissa on  esitetty myös sellaisia 
lisävarusteita, jotka voidaan toimittaa lisämaksusta sekä  prototyyppien 
ja tutkimusten ominaisuuksia, jotka eivät ole vakiovarusteita. 
Joissain tapauksissa niitä ei ole saatavana edes  lisävarusteina. 
Painotekniikasta aiheutuvat värivirheet ovat mahdollisia.  Kuvissa on  esitetty 
myös sellaisia lisävarusteita, jotka voidaan toimittaa lisämaksusta sekä  
prototyyppien ja tutkimusten ominaisuuksia, jotka eivät ole vakiovarusteita. 
Joissain tapauksissa niitä ei ole saatavana edes  lisävarusteina. 
Painotekniikasta aiheutuvat värivirheet ovat mahdollisia. 

* Säästö erikseen tehtävään tilaukseen verrattuna.

** Saat ajoneuvosi mukana nyt myös MediKit-arvosetelin. Lääkesetti sisältää 
vain apteekista saatavia lääkkeitä. Etusetelin voi siksi lunastaa vain vastaavassa 
MediKitin verkkoapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteessa www.
medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta.

TAITETTAVALLA 
SÄNGYLLÄ

4 henkilön pohjaratkaisu2-3 henkilön pohjaratkaisu
640 MEGSuite (MB) 640 MEG (MB)
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Kampanjaan sisältyvä vakiovarustus:
Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW/150PS (MU3, TDI , EuroVI, etuveto, 6 -vaihteinen manuaalivaihteisto, vakio.

Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW/150hp (MU3), TDI , EuroVI, etuveto, 9 -portainen automaattivaihteisto, saatavana lisävarusteena.

Mercedes Sprinter (317CDI), 125kW/170PS (MU5), TDI , EuroVI, etuveto, 9 -portainen automaattivaihteisto, saatavana lisävarusteena.

243621 Jäähdyttäjän grilli maalattu korin väriin

243620 Puskuri ja sen lisäosat maalattu korin väriin

243664 16" alumiinivanteet

243665 Kitkarenkaat

243622 Cab Ohjaamoilmastointi, puoliautomattinen TEMPMATIC

243668 Apukuljettajan istuimen korkeussäätö

243669 Käsinojat sekä kuljettajan että apukuljettajan istuimissa

243637 Monitoimiohjauspyörä

243639 Nahkainen ohjauspyörä ja -vaihdekepin nuppi

243931 Kääntyvät ohjaamon istuimet

553674 Pimennettävät ohjaamon etu- ja sivuikkunat

243675 Vakionopeudensäädin

243640 Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit

243643 Radiovalmius sis. 2 kaiutinta

252143
Radio DAB+, all-in-one navigointijärjestelmällä jossa camping-ohjelma (ei cd/ dvd-soitinta), 
DAB+/FM -antenni sekä 3 vuoden karttapäivitykset

251793 Peruutuskamera sis. johdotus

100602 Hyönteisverkko-ovi

100526-15 Takatallin ovi 80 cm 115,5 cm vasemmalla

100750-01
Avattava kattoluukku 70 x 50 cm, hyönteis- ja pimennysverholla (edessä) (ainoastaan 
CaraCompact 640 MEG MB EDITION [PEPPER] iin)

101721 Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella

103551-05 Erikoisgrafiikka EDITION [PEPPER]

551796 Pedin levitys

552335-14 Verhoilu MALABAR

550660-08 COZY HOME EDITION [PEPPER]-paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina

353743 TRUMA iNetX MASTER

450740 Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö

452718-01 Vedensuodatusjärjestelmä "bluuwater"

251949-09 USB pistoke takaosassa ( 1kpl)

252729 230V lisäpistoke takatallissa

552189-02 Tunnelmavalaistus LED-valonauhalla etu- ja takaosan yläkaapeissa

550825 sekä keittiön yläkaapeissa ja tasossa

501333 TV-teline

952823 Markiisi 405 cm x 250 cm, valkoinen

953757 MediKit kuponki*: Lahjakortti eksklusiiviseen lääkesarjaan (sisältää mm. haavasuihkeen, 
desinfiointisuihkeen sekä erilaisia apteekeissa myytäviä lääkkeitä)

953757 SilwyREADY-tarramagneettijärjestelmä lasien ja pikkuesineiden kiinnitykseen.

103583 Kasettirunkoinen rullaverho (suljettu), keittiön ikkunaan

351274 Truma Combi E -lämmitin (sähkövastuksella)

550825 Sähköinen lattialämmitys

101019-02 Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)

102036-01 Jääkaapin tuuletusritilän talvisuojus (2 kpl)

552247-01 ISOFIX-järjestelmä vakioistuinpenkille, sopii yhdelle lastenistuimelle.

952458 Palosammutin ja tarra

103932 Korin ovi WEINSBERG EXCLUSIVE

16" alumiinivanteet 
kitkarenkailla.

[PEPPER]-paketti 

Saatavana ainoastaan CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER] 
ja CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]-malleihin

243631 Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC

243635 Sähköinen käsijarru

243696

MBUX -multimediajärjestelmä digitaalisella 
radiolla ja 26 cm:n (10,25") kosketusnäytöllä 
DAB+, kolmen vuoden ilmainen karttapäivitys, 
värinäyttö ja peruutuskamera

243628 Liikennemerkkien tunnistus

Kokonaishinta yksittäiset vaihtoehdot:     4.603 €

Toimintahinta Hot [PEPPER] paketti:         3.923 €

Pakettihinta                                                680 €

Hinta 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER] (+ toimituskulut)*    96.240 €

Hinta 640 MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER] (+ toimituskulut)* 98.520 €

Kulutusta kestävä: Koristetikattu
Active-Line-verhoilu MALABAR.

Suuri televisio: 24" Smart-TV
sisältyy vakiona TV-pakettiin.
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