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CaraBus

Optiemogelijkheden CaraBus EDITION [FIRE]
130 pk/96 kW
3.500 kg (behalve 541 MQ, 3.300 kg)
Airconditioning cabine, Fiat,
handmatig
	Buitenspiegel elektrisch verstelen verwarmbaar
	Airbag passagier
	Cruise Control
	Cabinestoelen draaibaar
	Originele Fiat captainchair stoelen
met armsteunen
	In hoogte verstelbare passagiersstoel
	Kunststof afdichting onderzijde
cabinestoelen
	Opstap, elektrisch, 70 cm breed

	Combirollo‘s (Remiflair) voor ramen
in achterdeur
	CP-Plus bediening
	Truma iNet systeem
	Draaibare tafel (zonder extra
slaapplaats ‚gastenbed‘)
	Inklapbare kledingstang in
douchruimte en 2 kledinghaken
Aanrecht met uitklapbaar verlengstuk
en met 2 elastische netten (behalve
601K)
	Kabelvoorbereiding voor
zonnepaneel- en satellietinstallatie
	Afwateringsgoot boven de schuifdeur
met LED
	Ambianceverlichting WEINSBERG
CaraBus

	Vouwjalouzie-systeem Remis, cabine
	Radiovoorbereiding in woonruimte
(kabel + 2 luidsprekers)

	Bumper in kleur cabine
	Lichtmetalen velgen met standaard
banden - alleen i.c.m. Fiat pakket

	Stuur met radiobediening

De gebruikte afbeeldingen zijn vergelijkbaar. Uw voordeel t.o.v. los bestelde opties. De genoemde prijzen zijn consumentenprijzen „af fabriek“ inclusief 21% BTW,
BPM, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.
Houdt u er rekening me, dat door de extra uitrusting het leeggewicht van het voertuig omhoog gaat. Verklaringen en toelichting vindt u in de actuele WEINSBERG
prijslijst 2018. (VergelijkingsmodellenWEINSBERG CaraBus 541MQ/601MQ/601K/631ME). Wij adviseren u zich uitgebreid te laten adviseren door uw dealer. Technische
wijzigingen in constructie, kleur en uitvoering zijn voorbehouden. Stand juli 2017.
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.

	Traction Plus, tractionhulp
	Uitzetraam toiletruimte incl. combi
cassette rollo
	Midi Heki i.p.v. het voorste
Mini Heki dakluik
	Luifel
	Compressor koelkast, 90 liter i.p.v.
65 liter
	Insectenhordeur
	Radio met DAB+
	Met speciale EDITION [FIRE] stoffering
Met speciale EDITION [FIRE] bestickering
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Special Edition
CaraBus

541 MQ

601 K

601 MQ

631 ME

55.618.00 €

57.287.00 €

58.405.00 €

61.354.00 €

Standaarduitrusting CaraBus EDITION [FIRE] 541 MQ / 601 K / 601 MQ / 631 ME
Geïsoleerde ramen
Dakraam met insectenhor en verduisteringsrolgordijn

FI-veiligheidsschakelaar
Boord controlepaneel met vermelding van alle
belangrijke functies
Bevestigingsogen op bodem gemonteerd (Fiat)
3 x 230V wandcontactdozen
Woonruimte
3 x 12V wandcontactdozen
Meubels in volledige corpus bouwwijze
LED-verlichting in de woonruimte
Meubeldecor Oregon Esche
Dinette met opbergruimte en zijwaartse mogelijkheid Gas / Water
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg (CaraBus 601 K met 1 x 11 kg)
tot toegang van de uitklapbare bank (niet bij model
601K)
Warmwatervoorziening met enkele hendel mengkraan
Comfort functie voor dinette zitbank
Waterleiding aangelegd in isolatiemateriaal
Diepe lade‘s op rollagers, volledig uitschuifbaar
Dompelpomp water
Bovenkasten met elegant Sand Mellow touch
Keuken
Bekleding: SZECHUAN
Spoelbak met 2-pits gaskooktoestel geïntegreerd en
met glazen afdekplaat
Schuimstofmatrassen met houten lattenbodem bij
vaste bedden
Bedieningselementen v.h. gas centraal geplaatst
Ombouwmogelijkheid tot (logeer) bed (logeerbed d.m.v.
Compressor koelkast (65 liter) met vriesvak
zitgroep, tafel met bekleding, draaibare bestuurdersstoel, Badruimte
niet mogelijk bij 541 MQ met optie 552347)
Toiletruimte in hout- of kunststofoptiek met
Elektrisch systeem
geïntegreerde douche en douchegordijn met wand/
Krachtige woonruimteaccu (90 Ah)
plafondhouder voor douchekop
Schakelbare automatische contactverbreker voor
Dometic Cassette Toilet, met electr. pomp (CaraBus
start- en opbouwaccu
541 MQ: Thetford Toilet)
Elektr. laadautomaat voor opbouw- en voertuigaccu
Dakventilatie met insectenhor
Externe CEE-aansluiting voor 230 V met automatische
beveiliging

R08116026 NL-NL

Chassis / Cabine
Fiat Ducato
EURO 6 incl. roetfilter
Bestuurdersairbag
ABS
ESP incl. Hill Holder
Achter-/voorasstabilisator
Schijfremmen
Stuurbekrachtiging
In hoogte verstelbare koplampen
Startblokkering
Veiligheidsgordels, driepunts systeem
Centrale deurvergrendeling cabine met
afstandsbediening
Elektrisch bedienbare zijramen cabine
Reservewiel
Opbouw
Koudebrugvrije dak- en zijwanden in
sandwichstructuur met PE-isolatie
Wanddikte: 16 mm
Bodemisolatie bestaat uit Styrodur met PVCvloerbedekking
Bodemdikte: 22 mm
Standaardkleur wit

