FURGONETA CAMPER NOVA WEINSBERG CARABUS 600 K - Temporada 2020

43.490€
(IVA INCLUIDO)

Característiques
Tipus:

Camper

Marca:

Weinsberg

Models:

CARABUS 600 K

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Places ruta: 4
Places nit:

4

Distribució: Doble litera
Antiguitat:

Noves

Descripció

Localització

Furgoneta Camper nova Weinsberg Carabus 600 K té doble llitera
posterior amb capacitat per a quatre persones dormir i en ruta. La
distribució d'aquesta furgoneta camper nova es divideix en ampli
menjador davanter per a 4 o 5 persones, bany complet amb dutxa amb
cortina i WC enfrontats a la cuina, molt equipada i armari rober. A la
zona posterior trobem els dos llits dobles en forma de lliteres. Una
furgoneta camper nova que s'adapta a tot tipus de viatges.

M3 Caravaning Barcelona

Equipament

Furgoneta Camper nova
Weinsberg Carabus 600 K**
Descobreix tot l'equipament de sèrie
d'aquesta furgoneta camper Nova
de la marca Weinsberg
EQUIPAMENT DE SÈRIE FURGONETA Weinsberg
XASSÍS / CABINA del conductor FURGONETA Weinsberg
Fiat Ducato, Airbag conductor, ABS, ESP, hill holder, Seient
conductor regulable en alçada, Alta qualitat en la funda dels seients
del conductor i acompanyant del mateix teixit que els seients del
menjador, Porta gots a la consola central, Estabilitzador eix
posterior i davanter, frens de disc, Direcció Servoasistida, Fars
regulables en alçada, Bloqueig electrònic, Dipòsit de carburant de
75 lt de capacitat, AdBlue sobre 19 lt., Cinturons de seguretat de 3
punts d'ancoratge, Tancament centralitzat en cabina amb control
remot, Alçavidres elèctric en cabina
CARROSSERIA FURGONETA Weinsberg
Aïllament sense ponts tèrmics, Parets laterals i sostre sense ponts
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tèrmics i aïllament en escuma PE, Gruix parets: 16 mm, Terra en
estructura sandvitx de 25 mm i 16 mm d'EPS, contraxapat d'àlber i
revestiment de PVC, Terra calefactat de sota el menjador,
Revestiment de les parets laterals en teixit amb transpiració activa,
Pintura exterior stándard color blanc, Porta del WC amb imant,
Finestres abatibles aïllants Plastoform dotades de enfosquidor i
mosquitera, Finestres amb tancament de seguretat, Claraboia amb
enfosquidor i mosquitera, Gran espai de emmagatzematge darrere
de volum variable (xarxa de llit elevable - / extraïble), Ancoratges a
terra (Fiat)
HABITACLE FURGONETA Weinsberg
Construcció del mobiliari amb cos sencer, major solidesa, Banc
menjador amb calefacció integrada, Taula suspesa EasyEntry, per
a un còmode accés al menjador (ancorada en paret), Banc
menjador amb espai d'emmagatzematge i porta lateral (no en 600
K), Calaixos amb obertura completa, amb guies, Altells en color
blanc, Tapisseria: Turin (FIAT) ALU, Matalàs en escuma confort
amb somier de lames de fusta en llits fixes,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FURGONETA Weinsberg
Bateria de servei menjador de 90Ah AGM, Interruptor diferencial per
a la descàrrega mínima de bateria, Potent carregador de bateria
automàtic per habitacle / vehicle, Presa exterior CEE a 230 V,
Diferencial magnetotèrmic FI, Panell de control a LED indicador de
les principals funcions, Presa de corrent 230V, Presa de corrent
12V, Il·luminació a LED en zona living (excepte: llum entrada +
compartiment per a equipatge), Booster per bateria de servei
GAS / AIGUA FURGONETA Weinsberg
Espai per bombones 2 x 11kg (600 K amb 2 x 5 kg; 630 MEG amb 1
x 5 kg), Aixeta mescladora amb aigua calenta i freda, Canonades
aïllades, anticongelació, Bomba d'aigua submergible
CUINA FURGONETA Weinsberg
Cuina amb dos focs en acer inoxidable i aigüera, amb tapa de vidre,
Eficient frigorífic de 95 lt amb congelador de 12,8 lt i compressor
extern aïllat acústicament (75 lt nets i congelador de 10,2 lt en
model 540 MQ i 600 ME )
BANY FURGONETA Weinsberg
Bany ergonòmic amb grans àrees de superfície i moltes possibilitats
d'emmagatzematge, amb dutxa integrada i cortina de dutxa
fàcilment extraïble, muntatge al sostre per a la dutxa de mà, Tassa
WC (giratòria) amb bomba elèctrica, Compartiment que alberga la
caixa de WC completament coberta, Plat de dutxa que recorda
l'aspecte i el color de la sorra, Airejador de sostre amb mosquitera
ACCESSORIS OPCIONALS DE LA FURGONETA CAMPER
NOVA
FIAT PACKET
Aire Condicionat de cabina manual, Miralls retrovisors elèctrics i
calefactats, Airbag acompanyant, Tempomat - cruise control,
Seients cabina giratoris, Seients cabina amb reposabraços i

reposacaps, Seients regulables en alçada, Revestiment sota seients
cabina, Volant amb comandaments per ràdio, Contorn velocímetre
cromat
Preu dels accessoris si es compra per separat 3.090 €
Preu del Pack 599 €
Estalvi 2.491 €
PACK FUNCTION
Taula extensible, Finestra abatible en bany amb cassette
enfosquidor, Pla de treball ampliable en cuina, més superfície i dues
penjadors, Porta mosquitera, Pre-instal·lació cablejat antena i placa
solar
Preu dels accessoris si es demana per separat 1.120 €
Preu del Pack 399 €
Estalvi 721 €
PACK XASSÍS
Augment del xassís de 3,3t a 3,5t light, Pneumàtic de 16 "en
comptes de 15", Traction + i Hill Descens, Roda de recanvi i suport,
Para-xocs lacat en color carrosseria
Preu si es compra per separat: 1.410 €
Preu del Pack 199 €
Estalvi 1.211 €
CONSULTA L'OFERTA D'AQUESTA FURGONETA CAMPER
NOVA Weinsberg Carabus 600 K!

Fotografies no contractuals. Preu amb IVA inclòs, IEMDT no
inclòs. Packs no inclòs. Consultar les ofertes en els packs
d'accessoris opcionals. Despeses de trasllat i matriculació no
inclosos 490 €.

IEDMT deducció del iedmt per a famílies nombroses i per
minusvalidesa. Els impostos i deduccions poden variar segons
les comunitats autònomes.

Finançament del autocaravana fins a 120 mesos, ¡demana
informació!

