
Generalagent i Sverige:

Hitta din närmaste återförsäljare på weinsberg.se

CARALOFT OCH CARASUITE

[EDITION SCANDIC]

8 planlösningar, välutrustad från: 
678 000.-

Weinsberg vilar på begreppen enkelt, klokt och smart och gör skäl för detsamma. Med 
inriktning på en yngre målgrupp tillverkar man moderna husbilar till attraktiva priser. 

Finansieringspartner:



Generalagent i Sverige:

Hitta din närmaste återförsäljare på weinsberg.se

ANPASSAD FÖR DITT ÄVENTYR

[EDITION SCANDIC]
550 MG

PRIS: 678 000.-

CARALOFT

CARASUITE

CaraSuite. Det första som slår dig när du går in i CaraSuite är den ovanligt ljusa, luftiga känslan, 
mycket tack vare den höga takhöjden. Hela 15 centimeter högre fordons- och ståhöjd jämfört med 
standard. Den bekväma taksängen är standard i alla modeller och bidrar till extra skön sömn.

CaraLoft. Det spelar ingen roll vilken typ av semester du föredrar: De smarta modellerna av CaraLoft 
har garanterat det du behöver och vill ha. Med många smarta förvaringslösningar finns det gott om 
utrymme för ditt bagage, oavsett vart du ska kan du alltid vara säker på att allt bagage får plats.

Fiat paket:

Luftkonditionering AC manuell

Backspegel, uppvärmbar och elektriskt justerbar

Airbag för passagerare

Farthållare

Svängbara stolar förarplats

Förarhusstolar med dubbla armstöd

Höjdjustering av passagerarsäte

16 tums fälg istället för 15 tum

Plastkåpor under stolar i förarhus

Ratt med radiokontroll

Styling-paket III:

Kylargrill i blanksvart pianolack

Aluminiumfälgar med standarddäck

Strålkastare med svart ram

Spoiler i aluminium-look

LED varselljus (ej i kombination med 210018)

Weinsberg Smart-paket:

Insektsdörr

Taklucka, Midi Heki (700 x 500 mm)

Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg

Förberedning radio installation (40 W högtalare)

Isolerad avloppstank, uppvärmbar

Truma CP-Plus kontrollpanel

Truma iNet system

Vattenreningssystem BWT Best Camp Mini

Traction+

Förarhus i Aluminiumgrå metallic

Truma Combi 6E

Elektrisk golvvärme

Stämningsbelysning

Öppningsbart fönster bak

Mörkläggningsgardiner förarhus

Väggbeklädnad av laminat i köket

Konvertering enkelsäng till dubbelsäng

Servicelucka vänster bak (modellberoende)

Hagelresistent GFK tak

Markis

Tv-hållare

USB-uttag

Integrerad halogenbelysning

Spegelskåp

Specialklädsel

ALLT DETTA OCH MYCKET MER INGÅR:

600 MF
PRIS: 687 000.-

650 MEG
PRIS: 714 000.-

650 MF
PRIS: 709 000.-

650 MF
PRIS: 731 000.-

650 MG
PRIS: 746 000.-

700 ME
PRIS: 767 000.-

700 MX
PRIS: 765 000.-

Finansieringspartner:

TaksängTaksäng

TaksängTaksäng

Priserna gäller tillsvidare med reservation för prishöjningar. För teknisk data samt tillval hänvisar vi till separat trycksak.


