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Genoemde consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW,  

incl. transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat en recyclingsbijdrage.Toelichting op de gewichtsaanduidingen kunt u vinden op blz. 36

  Consumentenprijs all-in

CELLINI SLIDE OUT

Technische gegevens CELLINI 750 HTD 2,5  Slide Out

Aantal assen 2

Totale lengte in cm 1.027

Opbouwlengte in cm 746

Opbouwbreedte / binnenbreedte, in cm 250 / 234

Totale hoogte / binnenhoogte, in cm 265 / 196

Leeggewicht, ca. in kg* 2.730

Rijklaargewicht, ca. in kg* 2.800

Toelaatbaar totaalgewicht in kg* 3.500

Max. laadvermogen, ca in kg* 700

Bandenmaat 205/65 R15C Li 102 N (850)

Voortent omloopmaat in cm 1.206

Bedmaat voor, in cm 225 x 146

Bedmaat midden, in cm 200 x 153

Bedmaat achter, in cm -

Aantal slaapplaatsen tot 4

Aantal dakluiken 2 + Midi Heki bel.

Koelkast Dometic type / inhoud in liter RMD 10.5X / 177

Type Truma kachel / aantal ventilatoren Combi 6 + E2400 (Gas)

Opbouwdeur (cm) B x H 70/181

Technische Daten

82.440,00 €
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Algemeen:
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. Chassis
 + 15 lichtmetalen velgen wit extra profiel banden
 + Reservewiel 15“ met stalenvelg en standaard band
 + Disselafdekking
 + Reservewiel
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + AL-KO Aluminium Break
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 stabilisator met Softdock
 + Neuswiel met kogeldrukmeter

2. OPBOUW
 + TABBERTComfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra isolerende functie 
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Gladde beplating in wit
 + Voor- en achterzijde in LFI (Long Fiber Injection) Technologie
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem en gasdrukveren, incl. 3-punt sluiting
 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, gekleurd, warmtewerend met veiligheidssluiting
 + „Opbouwdeur TABBERT PREMIUM: meervoudige vergrendeling, verzonken scharnieren, incl. raam 
met plissee verduistering, geïntergreerde paraplu opbergvak, hoogwaardige accenten, 
multifunctionele tas met TABBERT design“

 + Opbergruimte met serviceluik en aluminium bodem aan achterzijde
 + Combirollo‘s, verduisteringrollo met vliegenhor
 + Hef- / kiep dakluik met verlicht helder glas en permanente ventilatie (700 x 500) zitgroep
 + Mini Heki dakluik met permanente ventilatie
 + Hef- / kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie (400x400) slaapgedeelte
 + Eén sleutel sluitsysteem 
 + Comfortabele rangeer handgrepen
 + Letters achterop verlicht
 + Serviceluik in de zijwand (modelafhankelijk) 
 + Rem- en achterlichten met LED verlichting
 + Knipperlichten met LED verlichting
 + Mistlamp en achteruitrij lampen met LED verlichting
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur - met bewegingsmelder 
 + TABBERT multifunctionele dubbele bodem, aan onderzijde met kunststof afgedekt
 + Luifel boven Slide-out
 + Verlichte luifel, rechterzijde

3. WONEN
 + Meubeldecor ‚Toskana Esche‘
 + Stoffering naar keuze: (echt leer als optie),  (stof) (kunstleer)
 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatieruimte achter de bovenkasten
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Zuilheftafel in rondzitgroep
 + Indirecte LED verlichtingsband in baldakijn (Ambienteverlichting)
 + Hoogwaardige PVC-vloerbedekking

 + Centraal bedien- en dimbare verlichting
 + Serviceluikje in de bankkast bij ingangsgedeelte
 + Vitrinekast bij ingang (modelafhankelijk)
 + Verlichte hoekregalen in zithoek
 + Wandverlichting in slaapgedeelte
 + Stoffen bekleding plafond
 + Rookmelder

4. KEUKEN EN SANITAIR
 + Dometic koelkast (gas /12V ¹/ 230V), verlicht en met vriesvak (werkzaam op gas 
tijdens het rijden alleen mogelijk in combinatie met de Mono of Duo Control)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren rooster en glazen afdekplaat 
 + RVS spoelbak met afdekplaat
 + Afvalemmer in keukenafdekking
 + Mengkranen in keuken en badkamer
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12V LED verlichting
 + Cassette toilet (met keramiek afdekking) 
 + Openslaand raam in toiletruimte, van melkglas en combirollo (modelafhankelijk)
 + Wasmeubel met wasbak van edelstaal
 + Douche inrichting met armaturen, 230V aansluiting toiletruimte vervalt
 + Schuifladen met softclose systeem

5. ELEKTRA
 + 13 – polige Jäger stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + 12V verzorgingspakket
 + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte ook bij wisselende 
verlichting, geen flikkeren, geen stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv 
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid

 + Flatscreen  24“ met geïntegreerde receiver en TV houder
 + TV-aansluiting tegenover het bed
 + Omvormer / schakelvoedingseenheid 400 Watt, in multifunctionele dubbele bodem geplaatst
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingskast
 + MP3 inbouw radio met 2 speakers in woon- en 2 in slaapgedeelte
 + GPS-tracker

6. GAS / WATER / VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gaskachel met ringverwarming in woongedeelte (Combi 6 met iNet)
 + Gaskachel met ringverwarming in sanitairgedeelte
 + Verswatertank 45 liter, geïntegreerd in multifunctionele dubbele bodem
 + Waterleiding in de buurt van warmeluchtbuis gelegd 
 + Citywateraansluiting
 + Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“

7. Airo
 + Dakairco Truma Aventa Comfort

Standaarduitvoering
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Optiemogelijkheden

• = Optie | – = niet mogelijk | X = standaarduitrusting

CELLINI SLIDE OUT
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Chassis

150840 ALKO Big Foot – voor premiumsteunen • 3 222,00

151728 Reservewiel 15" met lichtmetalen velg wit met standaard band • - 301,00

151678 Hydraulische steunen (alleen i.c.m. mobiel pakket of 12V pakket) • 22 3.558,00

152313 Mover voor tandemasser tot 3.500 kg • 60 6.757,00

Dak, ramen, disselbak, deuren, ventilatie

100750 Hef- / kiep dakluik (700 x 500 mm) i.p.v.. hef- / kiep dakluik (400 x 400 mm) schuifraam • 8 417,00

101402 Vliegenhordeur gehele hoogte • 4 351,00

100612 Extra serviceluik – positie en grootte modelafhankelijk • 2 246,00

Lijsten

102000 Sierlijst zilver / chroom extra (enkel) • 8 406,00

101399 Sierlijst zilver / chroom extra (dubbel) • 16 494,00

Luifels

501997 Luifel 455 x 250 cm, dakmontage • 32 1.500,00

502349 Luifel 600 x 300 cm, dakmontage • 55 2.567,00

Wonen

551347 Tappijtset voor Slide-out (niet mogelijk bij aanpassing meubelen) • 11 430,00

551416 Lederuitrusting Cream Nature • 10 3.040,00

552342 Watergel matrassen – voor CELLINI 750 HTD Slide Out • - 538,00

552420 Slapen – 2 kussens en 2 dekens in slaapgedeelte • - 168,00

552270 Dressoir met 3 i.p.v. 2 deurtjes • - 349,00

402271 Doorlopende keukenafdekking – inbouwapparaten los bijgelegd • - 538,00

Elektra

250073 230V buitenstopcontact met antenne-aansluiting • 1 104,00

250072 230V stopcontact, extra, interieur • 0,3 82,00

250940 12V stopcontact, extra, interieur • 0,3 82,00

251998 Antenne pakket CARO®+ (let op: niet overal in Europa NL zenderontvangst) • 14 2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner • 4 751,00

251337 Antennekabel bij de dissel, lengte 10 meter • 4 64,00

252004
Soundsystem „classic“ met subwoofer, versterker, en kabel voor Audio-overdracht  van 
TV naar Soundsystem (alleen mogelijk in combinatie met 12V pakket)

• 6 1.293,00

252005
Soundsystem „premium“ met subwoofer, versterker met verbindingskabel Audio van TV naar 
soundsystem incl. CaroVision (alleen mogelijk in combinatie met 12V pakket)

• 5,5 3.141,00

251362 LED vloerverlichting • 3 450,00

252794 Interface voor spraakbesturing • 803,00
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Keuken

401307 189 liter koelkast (12 Volt niet mogelijk) • 18 862,00

400573 12V koelkastventilator • 0,3 162,00

402268 1 hoge keukenlade ipv 2 bovenlade's • 215,00

400060 Magnetron • 15 261,00

400369 Bakoven • 13 700,00

Sanitair

451777 Houten vloerrooster in doucheruimte • 3 202,00

450563 Niveau-indicator (meter) voor schoonwatertank • - 168,00

552262 Comode i.p.v. toilet • - 162,00

Gas, water, verwarming

450092 Verrijdbare afvalwatertank, 25 liter met stankafsluiter • 4 135,00

351386 ALDE warmwaterverwarming (hierbij vervallen de serviceluiken) • 34 3.040,00

102036 Winterafdekking voor rooster koelkast • 0,3 32,00

451960 Verswatertank 75 liter, geïntegreerd in multifunctionele bodem • 6 215,00

300518 Gasbuitenaansluiting, rechterzijde, voor • 2 215,00

301956 Truma monocontrol CS incl. gasfilter • 1 313,00

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter • 2 418,00

301057 Weergave + Eis-ex • 1 162,00

451481 Warmwater boiler met Truma BN 10 liter (gas / elektrisch) Truma Therme vervalt • 10 970,00
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Pakketten

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150080 Premium exterieur pakket – enkelasser  10 kg

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

101353 Disselafdekking 107,00

150840 AL-KO Big foot – voor verzwaarde uitdraaisteunen 222,00

152724
17" lichtmetalen velgen voor enkelasser, wit 
glanzend gepolijst in exclusief TABBERT design

711,00

Totaalprijs 1.040,00

Pakketprijs 812,00

Uw voordeel 228,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150087 Design exterieur pakket  15 kg

CELLINI, PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI vanaf 490

102011
Luxe ramen (bij kinderkamer varianten montage van een 
groot raam) (bij VIVALDI 550 DF / achter en voor, bij DA 
VINCI en PUCCINI worden voorhangramen gebruikt

900,00

102135 Luifellijsten met LED-band aan deurzijde 237,00

102136 Gladde beplating zijwanden (wit) 1.360,00

Totaalprijs 2.497,00

Pakketprijs 1.576,00

Uw voordeel 921,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150075 Licht pakket

DA VINCI, ROSSINI

551480 Ambiente verlichting 313,00

252204 Verlichte entree 98,00

251491 Voortentlamp met bewegingsmelder 108,00

Totaalprijs 519,00

Pakketprijs 304,00

Uw voordeel 215,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150005 12 Volt pakket    28 kg

PUCCINI, VIVALDI, PEP, DA VINCI, ROSSINI

251485 Elektrisch oplaadapparaat 28A

251489 80 Ah sterke gel-accu 

251490 Aanduiding accu-conditie en tank inhoud via display

Pakketprijs 1.016,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150081
Premium exterieur pakket – 
tandemasser  10 kg

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

101353 Disselafdekking 107,00

150840 AL-KO Big foot – voor verzwaarde uitdraaisteunen 222,00

102727
17" lichtmetalen velgen voor tandemasser, wit 
glanzend gepolijst in exclusief TABBERT design

1.351,00

Totaalprijs 1.680,00

Pakketprijs 1.424,00

Uw voordeel 256,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150083 Premium interieur pakket 15 kg

CELLINI (m.u.v. Slide Out), PUCCINI, VIVALDI, 
DA VINCI (m.u.v. model 700), ROSSINI

101402 Rolhordeur, gehele hoogte 351,00

552420 Slapen 2 kussens en 2 dekens in slaapgedeelte 168,00

552030
Tabbert comfort slaapsysteem incl. met flexibel instelbare 
comfortschotels en matrassen met watergel topper

365,00

450563 Niveau-indicator (meter) voor schoonwatertank 168,00

Totaalprijs 1.052,00

Pakketprijs 803,00

Uw voordeel 249,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150084 Premium interieur pakket 8 kg

Da Vinci 700 KD, Puccini 750 HTD, Cellini Slide Out

(gelijk aan artikelnr. 150083 met en matrassen met watergel 
topper zonder  flexibel instelbare comfortschotels)

Pakketprijs 691,00
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Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150010 Allrounder pakket enkelasser (78 kg)

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter 418,00

301057 Weergave DuoC (Eis-ex geïntegreerd) 162,00

252034
Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte 
en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne

702,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 178,00

251998
Antenne pakket CARO®+  (let op: niet overal 
in Europa NL zenderontvangst)

2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner 751,00

152069
Truma Mover XT / enkelasser tot 2.000 
kg (alleen i.c.m. 12V pakket)

3.127,00

250231
Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en 
bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding

292,00

252196 12 Volt pakket 1.016,00

Totaalprijs 9.181,00

Pakketprijs 5.379,00

Uw voordeel 3.802,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150011 Allrounder Pakket Tandemasser (78 kg)

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter 418,00

301057 Weergave DuoC (Eis-ex geïntegreerd) 162,00

252034
Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte 
en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne

702,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 178,00

251998
Antenne pakket CARO®+  (let op: niet overal 
in Europa NL zenderontvangst)

2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner 751,00

152071
Truma Mover XT 2 / Tandemasser tot 2.400 
kg TMM (alleen i.c.m. 12V pakket)

3.965,00

250231
Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en 
bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding

292,00

252196 12 Volt pakket 1.016,00

Totaalprijs 10.019,00

Pakketprijs 6.030,00

Uw voordeel 3.989,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

150012
Allrounder Pakket Tandemasser 
vanaf 2.401 kg (112 kg)

PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter 418,00

301057 Weergave DuoC (Eis-ex geïntegreerd) 162,00

252034
Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte 
en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne

702,00

551415 TV-houder voor flatscreen TV met 230V en TV aansluiting 178,00

251998
Antenne pakket CARO®+ (let op: niet overal 
in Europa NL zenderontvangst)

2.535,00

252408 21,5" TV met HD tuner 751,00

152072
Truma Mover XT 4 / Tandemasser tot 3.100 
kg TMM (alleen i.c.m. 12V pakket)

6.441,00

250231
Radio DAB+ / CD / MP3 tuner met USB en 
bluetooth, alleen i.c.m. radiovoorbereiding

292,00

252196 12 Volt pakket 1.016,00

Totaalprijs 12.495,00

Pakketprijs 7.514,00

Uw voordeel 4.981,00

Art.-Nr.

Consumenten-
prijs [€] incl. 

21% BTW 

Mogelijke wijzigingen in Allrouder pakket

252788 Antennepakket Oyster Twin i.p.v. Antenne pakket CARO®+ 193,00

252697
32“ TV met HD tuner i.p.v. 21,5“ TV met 
HD tuner (VIVALDI, PUCCINI)

178,00
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INDELINGEN

2,3  =  BREEDTE 2,3 M 2,5  =  BREEDTE 2,5 M FAMILIE PLATTEGROND

PUCCINI

PUCCINI 550 E 2,5

PUCCINI 560 TD 2,5

PUCCINI 655 EL 2,5

PUCCINI 685 DF 2,5

PUCCINI 750 HTD 2,5

CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI

CELLINI 750 HTD 2,5  SLIDE OUT

CELLINI SLIDE OUT

LEGENDE Ramen
Zitgroep
3 pits kooktoestel en spoelbak
Tweepersoonsbed
Toilet en douche
Stapelbed
Ingang / entree

1

2

3

4

5

6

7

Aansluitingen voor TV
Koelkast
Kledingkast
Aparte wasbak
In 3 standen te vergroten ruimte badkamer
Ruimte afscheiding
Wasbak

8

9

10

11

12

13

14



Knaus Tabbert GmbH • Helmut-Knaus-Straße  1 • D- 94118  Jandelsbrunn • www.tabbert.com

Deze catalogus is gemaakt op basis van de kennisstand bij druk (07-2019). Veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering (na druk), blijven voorbehouden. Ook 
na het afsluiten van een koopovereenkomst blijven technische veranderingen in het kader van constructie mogelijk voor zover dit de technische vooruitgang dient en de 

klant ten goede komt. De afbeeldingen welke getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Kleurafwi-
jkingen en detailafwijkingen zijn, ook na het sluiten van een koopovereenkomst, mogelijk voor zover dit door ateriaaleigenschappen niet vermeden kan worden   (bijv. 
kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en het de klant ten goede komt. Wij adviseren u voor aankoop van deze 

modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie 
is niet leverbaar. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, belading en toleranties. Het gebruik van beelden en 

of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH, niet toegestaan. Druk en zetfouten voorbehouden.

Tabbert caravans onderscheiden zich door de technische vooruitgang. Door innovatieve 
oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente 
honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de TABBERT caravan 
gerealiseerd.

Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering en 
zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder „vloeistoffen“, 
alsmede zonder extra uitrusting (volgens art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012

Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet 
afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:
Gewicht van het voertuig in standaard uitrusting volgens opgave van de fabrikant.
+  staal gasflessen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 23 kg 

totaalgewicht)
+ verswatertank voor 100% gevuld
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= rijklaargewicht
Het toelaatbaar totaalgewicht volgens artikel 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt 
gedefinieerd:
Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand 
(incl. opties/accessoires/pakketten en gas, water, bagage en belading etc) maximale 
laadvermogen is

Voor u als gebruiker van een TABBERT caravan:
Het maximaal laadvermogen volgens de TABBERT catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaalgewicht – rijklaargewicht = maximale belading

Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht 1.400 kg
– rijklaargewicht 1.090 kg
= maximaal laadvermogen 310 kg

Let u er s.v.p. op, dat het maximaal laadvermogen, zoals aangegeven in de catalogus of 
prijslijst, bijvoorbeeld door het gewicht van de extra uitrusting gereduceerd wordt.
Let u s.v.p. bij het kopen van extra uitrusting er op, dat uw TABBERT caravan na aftrek 
van het gewicht van de extra uitrusting van het maximaal laadvermogen, nog altijd moet 
beschikken over een zg. minimaal laadvermogen dat niet onderschreden mag worden 
(volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):

(maximaal aantal slapplaatsen + totaal lengte van het voertuig in meters) x 10 = minimaal 
laadvermogen in kg
Voorbeeld [(maximaal aantal slaapplaatsen) 4 + (totale lengte van het voertuig in meters) 
5] x 10 = 90 kg.

Het gewicht van het voertuig met standaard uitrusting volgens opgave van de fabrikant 
wordt verkregen door weging van een voertuig in standaard uitvoering.
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per juli 2019. Na 
sluiting van de redactie 07/2019 kunnen veranderingen zijn toegepast op de producten. 
Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2019 en geldig voor modeljaar 2020. Met het verschijnen 
van deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen en voorgaande technische 
gegevens en catalogusweergaven te vervallen. Vergissingen,drukfouten en veranderingen 
zijn voorbehouden.

Maten en gewichten, het rijklaargewicht en de mogelijke belading hebben door 
gebruikmaking van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%, volgens bijlage 2, 
rubriek 2.2 b) van de (EU) verordening 1230/2012.

Als gebruiker van een caravan bent u verplicht de maximale aslasten niet te overschreiden 
alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling en juiste kogeldruk te zorgen. 
Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn voor een veilig 
gebruik van uw caravan.

De matrasmaten kunnen licht afwijken van de opgegeven beddenmaten. Opgave van 
de inhoud van de koelkasten is gebaseerd op de opgave van de merk overeenkomstige 
fabrikanten.

Het zelf afhalen van de caravan bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

De watervoorziening komt ten minste overeen met de stand der techniek 03/2009 (richtlijn 
2002/72EG).

¹) Het functioneren van de 12V-functie van de 148 liter koelkast is niet mogelijk!

Consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21% BTW, transportkosten (fabriek - 
dealer), kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

Wij verlenen voor caravans van het merk TABBERT in het kader van onze garantievoorwaarden, naast uw 
wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

Voor alle TABBERT caravans geldt:
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