
ww

Matkailuauto

Uusi X-Cursion Van EDITION [PEPPER], VW T6.1-alustalla.

ENNENNÄKEMÄTÖN
AJONEUVOLUOKKA.

UUSI

UUTUUS

X-Cursion Van on aitoa WEINSBERG-laatua täysin uudessa ajoneuvoluokassa. Se on X-Cursion Van on aitoa WEINSBERG-laatua täysin uudessa ajoneuvoluokassa. Se on 
ensimmäinen WEINSBERG, jonka perustana on VW-Transporter. Ulkoa hämmästyttävän ensimmäinen WEINSBERG, jonka perustana on VW-Transporter. Ulkoa hämmästyttävän 
maltillisen kokoinen, sisältä todella toimiva. Ainutkertaiset ominaisuudet yhdistyvät maltillisen kokoinen, sisältä todella toimiva. Ainutkertaiset ominaisuudet yhdistyvät 
parhaaseen ajamisen iloon. Lyhyesti sanottuna: X-Cursion Vanissa on suuren auton parhaaseen ajamisen iloon. Lyhyesti sanottuna: X-Cursion Vanissa on suuren auton 
mukavuus kompaktissa muodossa.mukavuus kompaktissa muodossa.

Lisätietoa:Lisätietoa:  weinsberg.com/xcursion-van-pepper  weinsberg.com/xcursion-van-pepper  



500 MQ

500 LT

RUOKAILURYHMÄ

MINULLE 
MIELUINEN 
[PEPPER]

X-CURSION VAN KOHOKOHTIA

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit 
varustella X-Cursion Van EDITION 
[PEPPER] -ajoneuvosi omien 
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com

Konfiguraattori

Suuri ruokailuryhmä, jonka 
ympärille on tilaa kokoontua.

Uusi Face-2-Face-istuinryhmä 
jopa kuudelle hengelle.

TILAVA 
TAKATALLI.

ERITYISEN 
MUKAVAT ISTUIMET.

Pohjaratkaisun 500 MQ takatalliin mahtuu hyvin retkika-
lusteet, urheiluvälineet ja muut matkatavarat. Suuren oven 
kautta tavaroita pääsee helposti lastaamaan ja purkamaan.

Ergonomisesti muotoiltu, navigointijärjestelmällä 
ja monilla älykkäillä avustinjärjestelmillä varus-
tettu kojelauta – tässä pohjaratkaisu 500 MQ. 

UUTTA

KUTSUVA 
OLESKELUTILA.
X-Cursion Vanissa on paljon 
tilaa niin ruuanlaittoon kuin 
rentoutumiseen – tässä 
pohjaratkaisu 500 LT.

Kaksi ainutlaatuista ja 
innovatiivista pohjaratkaisua

Kokonaispituus 5,89 m, 
perusajoneuvona VW T6.1

Älykkäät ajoavustinjärjestelmät

Lisävarusteena 
Easy-Move-vuode

Kääntyvä kylpyhuone ja 
face-2-face-istuinryhmä 
500 LT-mallissa

Tilava takatalli ja 
monikäyttöinen WC-istuimella 
varustettu kylpyhuone 
500 MQ-mallissa

Erinomainen ajodynamiikka

Kompaktit ulkomitat ja 
2 metrin sisäleveys

Aistikas muotoilu
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NUKKUMINEN

Easy-Move-vuode on saatavis-
sa lisävarusteena myös yhden 
hengen mallina, jolloin alas 
laskettu vuode tuo lisäma-
kuupaikan yhdelle ja tilaa 
liikkumiseen jää runsaasti.

MONIPUOLINEN 
FLEX-KYLPYHUONE.

Eritttäin kätevää: Laske 
Easy-Move-vuode alas ja 
käytössäsi on toinen mukava 
makuuala jopa kahdelle – tässä 
pohjaratkaisu 500 LT. 

Innovatiivinen. Kun suihku on työnnetty yläasentoon, 
siitä tulee oiva taittoseinällinen suihkutila, jossa 
seisomakorkeus on 1,90 metriä. Olipa mekanismi sitten 
nukkumis- tai suihkuasennossa, wc on joka tapauksessa 
aina käytettävissä.

Tilaa säästävä. 500 MQ:n korkeudeltaan 
säädettävän suihkun saa helposti työnnettyä 
ylös, jolloin patja taittuu sivuun.
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Mukava. Kun suihkua ei tarvita, 
koko tila jää suurelle takavuoteelle, 
jossa on kaksimetrinen parivuode.

Täysi uusi: Tilava makuuala 
tai kylpyhuone kompaktin 
tilanjaon ansiosta.

EASY-MOVE-
VUODE. 

LISÄVARUSTEENA 
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PESEYTYMINEN



500 LT

500 MQ

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 X-Cursion Van 500 MQ/500 
LT EDITION [PEPPER] (VW T6.1) vertailumalli on X-Cursion Van 500 MQ/500 LT 
(VW T6.1).  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. 
 
* 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.

FACE-2-FACE
ISTUINRYHMÄ

MONIPUOLINEN 
FLEX-KYLPYHUONE

Lisänä oleva erikoisvarustelu:
224155 VW T6.1 2800 kg*** 110 kW / 150 hv, automaattivaihteisto

224141 Kokonaispainon nosto 2.800 kg – 3.200 kg***

224153 Jousitus ja vaimennus kasvatetulla etuakselikantavuudella, vahvistetuilla vakaajilla

224129 Korin värinen etupuskuri

224131 17" alumiinivanteet

224133 Manuaalinen ilmastointi ohjaamossa

224134 "Premium" -monitoiminäyttö 

224135 Monitoimiohjauspyörä, 3 puolaa

201789 Ohjaamon kapteeni-istuimet WEINSBERG -verhoilulla 

224137 Ohjaamon istuinten lämmitys

224138 Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot

224140 Hätäjarruavustin

224142 Automaattinen etäisyyden valvonta ACC 160 km/h saakka, sis. Vakionopeudensäätimen
224176 Sähköinen ohjaustehostin

224143 Kaukovaloavustin "Light Assist"

224058 Sadetunnistin ja lyhytvaloautomatiikka

224144 Rengaspaineen valvontajärjestelmä

224145 Sumuvalot kaarrevalolla

224065 Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit

224147 LED-ajovalot

224152 LED-päiväajovalot

224150 Lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet ja vesimäärän ilmaisin

224148 Navigointijärjestelmä "Discover Media", jossa "Streaming & Internet"

224167 Valmistelut "We Connect" ja "We Connect Plus" -ohjelmia varten

251793 Peruutuskamera sis.johdotukset

224149 Induktiivinen latausalusta

100602 Hyönteisverkko-ovi

100526-33 Takatallin ovi 55 x 110 cm vasemmalla

551778-01 Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenyksellä

101721 Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella

552335-14 Verhoilu: MALABAR

550660-08 COZY HOME EDITION [PEPPER]

450740 Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö

452718-01 Vedensuodatusjärjestelmä "bluuwater"

251949-09 USB pistoke takaosassa (1 kpl)

252524 Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla

250072-06 230 V Lisäpistoke keittiöön

252405 TV-teline

952823 MediKit** laaja ensiapupakkaus (Voucher -kuponki)

953757-01 silwyREADY

224185 Kaksisävyinen ohjaamo

103551-05 Erikoisteippaus EDITION [PEPPER]

500892-01 Markiisi 305 x 250 cm

R0
81

18
40

0N
-F

I-F
I

Suuri televisio: 27" Smart-TV 
sisältyy vakiona TV-pakettiin.

Kulutusta kestävä: Keinonahasta ja 
kankaasta valmistettu, koristetikattu 
Active-Line-verhoilu MALABAR.

Tyylikästä: 17" kevytmetallivanteet 
kääntävät katseita. 
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