
Tämä auto on jo kolmatta vuotta Euroopan myydyin matkailuautomalli
Eikä ihme, sillä tämän tulisen ajoneuvon kattava varustelu ja luonteenomainen 
design tekevät siitä hinta-laatusuhteeltaan ylivertaisen.

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

KAIKKI TÄMÄ KOKONAISHINTAAN

€ 83.520,–*

EDITION

MAUSTETTA ELÄMÄÄSI

Tulisin matkailuauto auringon alla. CaraCompact

CaraCompact



600 MEG600 MF

I lmoitetut hinnat ovat valmistajan sitoumuksettomia 
hintasuosituksia. Ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin 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 
600MF/MEG EDITION [PEPPER] (Fiat) vertailumalli on CaraCompact 
600MF/MEG (Fiat).  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.
*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Muita 
lisävaihtoehtoja sekä oikeudellisia ja teknisiä tietoja ajoneuvon 
painoista on osoitteessa configurator.weinsberg.com.

ERIKOISMALLI 
CaraCompact

Erikoismallin hinta 600 MEG (+ toimituskulut)*     83.520 €
Erikoismallin hinta 600 MF (+ toimituskulut)*     83.520 €
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VERHOILU MALABAR

Ylimääräiset vakiovarusteet
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; 
Euro 6d-Final (103 kW / 140 PS)

202711 9-vaihteinen automaattivaihteisto momentinmuuntimella
200488 Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit
200633 Kääntyvät ohjaamon istuimet
201952 Apukuljettajan istuimen korkeudensäätö
102036 Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)
200975 Ohjaamon istuimet
202133 Istuinrungon peitelevyt
450740 Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö
100602 Hyönteisverkko-ovi
100750 Midi-Heki kattoluukku 70 cm x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas valaistuksella
250233 Radiovalmius sis. 2 kaiutinta
201788 Korin värinen etupuskuri
252143 Radio DAB+, all-in-one navigointijärjestelmällä
251793 Peruutuskamera sis. Johdotuksen
252715 HUD -Tuulilasinäyttö
201815 Alumiinivanteet vakiorenkailla
202132 16" renkaat 
201519 Nahkapäälysteinen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
202478 Ohjauspyörä radion hallintalaitteilla
101721 Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella
100526 Takatallin ovi 80 cm x 110 cm vasemmalla
551796 Pedinlevitys
551234 Ranskalaisen vuoteen jalkatilan laajennus
353743 TRUMA iNet X Master
552189 Tunnelmavalaistus
251949 USB pistoke takaosassa ( 1kpl)
252405 TV-teline
501333 Markiisi 405 cm x 250 cm, valkoinen

550610 Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot

552335 Verhoiluvaihtoehdot: MALABAR
103551 Jossa PEPPER-erikoisbrodeeraus
452718 Vedensuodatusjärjestelmä "bluuwater"
252729 230V Lisäpistoke takatalliin

Rekisteröintidokumentit
202712 90L polttoainetankki
952823 MEDKIT, laaja ensiapupakkaus (Voucher -kuponki)**
550825 Sähköinen lattialämmitys
351274 Sähkövastus Truma Combi -lämmittimeen
550660 COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina
952458 Sammutin ja tarra
953757 silwyREADY
103583 Kasettirunkoinen rullaverho (suljettu) keittiön ikkunaan

Suunnittele CaraCompactisi  
EDITION [PEPPER] nyt osoitteessa: 

 configurator.weinsberg.com
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