
CaraCompact

HEEFT MEER DAN ALLEEN 
PEPER IN Z’N REET.

€ 64.969,–EUR*

EN DAT ALLES VANAF

BESPAAR NU TOT

16.106,- €*  

*Actievoordeel t.o.v. alle losse opties. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en BPM.

De CaraCompact EDITION [PEPPER]
incl. veel scherpe highlights.

Meer informatie vindt u hier:
www.weinsberg.com/edition-pepper
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CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG/MG standaarduitvoering inclusief onderstaande opties

PEUGEOT 2.0HDI 160 (118 kW/160 PS) - light
200501 Airbag passagier
200488 Buitenspiegel elek. verstel- en verwarmbaar
200633 Cabinestoelen draaibaar
201952 In hoogte verstelbare passagiersstoel
200980 Airconditioning cabine, automatisch
200975 Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele armleuning en hoofdsteun
202133 Zitkast bekleding
200567 Tempomaat - Cruise Control
202150 Bandendruk sensoren
451644 Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd
102064 Insectenhordeur
101822 MIDI-HEKI i.p.v. dakluik voorzijde
250233 Radiovoorbereiding
201788 Voorbumper, gespoten in cabinekleur

252143
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoftware, zonder CD/DVD speler,  
incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

251793 Achteruitrijcamera
201815 Lichtmetalen velgen met standaard banden
202132 16“ banden i.p.v. 15“
201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
202478 Stuurwiel met radiobediening
101721 Uitzetraam in dak cabine
551796 Ombouwmogelijkheid van éénpersoons- naar tweepersoonsbed  (alleen bij 600 MEG)
102291 Garagedeur, links
352059 CP-Plus Bediening
352380 Truma iNet-System
552189 Ambiente sfeerverlichting
251949 2 x USB aansluiting (bij zitgroep en in slaapgedeelte)
252405 TV-houder

Luifel (modelafhankelijk)
550990 Verduistering voor- en zijramen cabine (Remis)
252438 Compleet antennesysteem Oyster 80 Premium Twin, incl. 21,5“ LED-TV 1)

Bekleding en speciale stickerdesign
WEINSBERG Comfort opbouwdeur met automotive sluitsysteem met dubbele afdichting, zonder raam, 2
stuks opklapbare kledinghaken

SPECIAL EDITION 
CaraCompact

Actieprijs af fabriek** 64.969 €
Actieprijs af dealer*** 65.830 €
Besparing 600 MEG in vergelijk met een CaraCompact op FIAT basis* 16.106 €
Besparing 600 MG in vergelijk met een CaraCompact op FIAT basis* 15.592 €

Peugeot chassis optie: reservewiel 192 €

Afhaal pakket fabriek houdt in: 

* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig 
   bij de fabriek (na afspraak) 
* Afl evering door een specialist van de fabriek 
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek 
* Een fabrieksbezichtiging 
* Een kleine lunch 
* Een klein presentje van de fabriek 

Voor de consument die niet zelf wenst af te halen is er een 
extra consumentenprijs „af dealer“ op dit prijsblad vermeld. 

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 
Kampeerauto‘s 2019. (Vergelijkingsmodellen WEINSBERG 
CaraCompact 600 MG/MEG op Fiat onderstel). Wij adviseren 
u zich uitgebreid te laten adviseren door uw dealer. 
Technische wijzigingen in constructie, kleur en uitvoering zijn 
voorbehouden. Stand juli2018.

*De consumentenprijzen „“af fabriek“ zijn in EURO incl. 21% 
BTW en BPM, incl. fabrieks afhaal pakket*, kenteken (&leges), 
kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

**De consumentenprijzen „“af dealer“ zijn in EURO incl. 21% BTW 
en BPM, incl. transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat, 
verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

Verandering in constructie, uitvoering na druk, in het bijzonder 
in het kader van wettelijke bepalingen blijven voorbehouden.
Drukfouten en vergissingen onder voorbehoud.Overige opties kunt u vinden in de WEINSBERG Prijslijst 2019.            1) Airco op dak is hierdoor niet mogelijk


