
CaraCompact

Førsteklasses kjøreopplevelse, høy komfort og en prisgunstig vinner blant bobiler med 
stjernen i front! Kort sagt: vår CaraCompact kampanjemodell er i en klasse for seg selv. 
De to bobilene av EDITION [PEPPER] vil gi deg den optimale ferieopplevelsen. God plass 
for 4 personer og nå med senkeseng. 

Finn ut mer på: www.weinsberg.com/edition-pepper-mb

BLI EN DEL AV LIVET DITT!

LA EN

CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER] CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

Vår nye stjerne.



200 cm

190 cm

130 cm

200 cm

CaraCompact2

NÅ MED EN 
STJERNE 
I FRONTEN.
FOR FIRE.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

Når behovet er der kan du enkelt 
senke ned sengen som er elegant 
plassert over dinetten. Da har du 
soveplass for fire uten hindringer 
og kun til glede for alle som er 
med på turen.

DEN 
BREDESTE I 
SIN KLASSE.
Det er fremdeles nok plass 
mellom kjøkkenet og dinetten 
til å bevege seg og til å kose seg 
med matlaging. Med hele 212 
cm takhøyde har CaraCompact 
640 MEG [MB] en god følelse av 
romslighet.
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Bruk konfiguratoren og bygg 
din egen CaraCompact EDITION 
[PEPPER] MB.
configurator.weinsberg.com/no

Konfigurator

• Bedre sikkerhet og comfort
• Bedre dynamikk under kjøring
• Premium kvalitet
• Premium oversikt og kontroll med MBUX
• MB Sprinter 110Kw/150 hk som standard
• Lengre akselavstand for bedre kjøre- 

egenskaper
• Bredere aksler for optimal komfort under 

vanskelige forhold som sidevind og andre 
utfordringer.

• Utstyrt med 16" MB alu. felger med 
«all season» dekk

• Eksteriørdesign av meget høy kvalitet 

• Stor takluke med åpning i front
• Aluminiums skjørt
• Støtfangere perfekt integrert 

i karosseri
• 200 cm høyde under tak i bodelen  

(190 cm under senkesengen)
• 212 cm bredde innvendig i bilen gjør 

den til den bredeste i sin klasse
• 60 mm ekstra høyde i garasje
• Innovativt konsept for sittebenk
• Større senger

HIGHLIGHTS [PEPPER] 
CHASSIETS HØYDEPUNKTER BODELENS HØYDEPUNKTER MIN 

EGEN 
[PEPPER]

ROMSLIG  
 KJØKKEN.

GENIAL 
BADEROMSLØSNING.

OPPHOLDSROM

KOMFORT I 
FOKUS.

Akkurat det du trenger for å føle deg vel, 
kombinert i et rom. Den plassbesparende 
vasken kan forskyves etter behov.

Kjøkkenbenken 
kan forlenges.

Med en uttrekkbar seng som fås som ekstrautstyr, kan de 200 cm 
lange og 82 cm brede enkeltsengene gjøres om til en dobbeltseng.



Standardutstyr:
3.500 kg** Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW / 150 HK (MU3 , EuroVI, forhjulsdrift, 6-girs manuell girkasse (Standard)

3.500 kg** Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW / 150 HK (MU3 , EuroVI, forhjulsdrift, Automatgir (Opsjon)

3.500 kg Mercedes Sprinter (317CDI), 125 kW / 170 HK (MU5), EuroVI, forhjulsdrift, Automatgir (Opsjon)

243621 Frontgrill - ramme, lakkert i bilens farge

243620 Støtfangere og detaljer, lakkert i bilens farge 

243664 16" Aluminiumsfelger for standard dekk

243665 Helårsdekk Camper

243622 AC/Klimaanlegg i førerhus, halvautomatisk TEMPMATIC

243668 Høydejusterbart passasjerside

243669 Armlener for begge sider av både fører og passasjerseter 

243637 Multifunksjonsratt

243639 Ratt og girkule i skinn

243931 Svingbare førerhusseter

553674 Tonede front- og sidevinduer

243675 Tempomat Cruise Control 

243640 Elektrisk oppvarmede utvendige speil

243643 Radioforberedelse inkl. 2 høyttalere

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

100602 Insektbeskyttelsesdør

100526-46 Garasjedør 80 x 115 cm, høyre

100750-01 Takluke (heve/kipp) 70 cm x 50 cm med myggnett og blending (i front)
(kun for CaraCompact 640 MEG MB EDITION [PEPPER]

101721 Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front

103551-05 Dekor Spesiell EDITION [PEPPER] Grafikk

551796 Sengeutvidelse

552335-14 Møbelstoff: MALABAR

550660-08 COZY HOME Pakke EDITION [PEPPER]: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 
2 pledd, duk

353743 TRUMA iNet X Master 

450740 Avløpstank isolert og oppvarmet

452718-01 Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann

251949-09 USB kontakt bak (1 stk.)

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

552189-02 Ambiente belysning

252405 TV holder

501333 Markise 405 x 250 cm - hvit

952823 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke  
(inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner)*

953757-01 silwyREADY

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i den grad de 
tjener fremgang og er rimelige. Før du kjøper, vær også oppmerksom 
på teknisk og juridisk informasjon samt merknader i vår konfigurator, 
og i gjeldende prisliste. Gjeldende prisliste finnes på WEINSBERG 
sine nettsider. Tilleggsutstyret øker vekten til standardkjøretøyet.  
Sammenligningsmodellen er alltid seriens planløsning. For CaraCompact 640 MEG 
EDITION [PEPPER] (Mercedes Benz) er for eksempel sammenligningsmodellen 
CaraCompact 640 MEG (Mercedes Benz).   Det tas forbehold om eventuelle 
trykkfeil og prisendringer i denne katalogen. Lignende bilder. Bilder viser til dels 
ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer 
av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven 
og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom 
trykkeprosessen.

* Kjøretøyet leveres med en kupong som kan brukes til innløsing av 
medikamentsettet. Medikamentsettet inneholder legemidler som bare selges 
på apotek. Kupongen kan derfor kun innløses på det ansvarlige MediKit-
postordreapoteket på www.medikit.shop. På www.medikit.shop finner du også 
ytterligere informasjon om MediKit.

** Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk informasjon om 
emnet "kjøretøyvekter" finner du under configurator.weinsberg.com/no.

Planløsning for
4 personer

Planløsning for
2-3 personer

Hot [PEPPER]- Pakke 

Kun tilgjengelig på CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER] 
og CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

243631 Automatisk avstandsholder 
(ACC) DISTRONIC 

243635 Elektrisk parkeringsbrems

243696

MBUX Multimediasystem med 26 cm (10.25") 
berøringsskjerm, med Digital Radio DAB+, 3 års 
kartoppdatering og kombiinstrument med  
fargeskjerm inkl. ryggekamera

243628 Trafikkskilt gjenkjenning

640 MEGSuite (MB) 640 MEG (MB)

Kinofølelse: 24" smart-TV er 
standard i TV-pakken.

Slitesterkt: Det eksklusive møbelstoffet Active- 
Line MALABAR i kombinert kunstskinn og stoff 
med spesiell pyntesøm.
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16" Aluminiums felger 
med «ALL SEASON DEKK»
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