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Diversiteit met precisie 

Beste globetrotter, 

Onze HYMERCAR is ontworpen voor doordeweeks gebruik door harde werkers en sportievelingen in het 

weekend en op vakantie. Voor stadsmensen, die regelmatig een vrije blik zonder hoogbouw op de fantasti-

sche sterrenhemel nodig hebben. Voor perfectionisten, die de kunst verstaan, ook een keer een vrijdenker 

te zijn. Voor (gezin) planners en gezinnen.

Onze HYMERCAR biedt u een veelvoud aan mogelijkheden. Door zijn compactheid is hij zowel dagelijks als 

op smalle kustwegen heel bruikbaar. U beslist zelf of u in de wagen of in het slaapdak met tweepersoons-

bed luistert naar het nachtelijke concert van de krekels.

Het rijden met een moderne automaat is precies uw ding? Of liever de klassieke variant? U beslist zelf. 

Ongeacht of u kiest voor een basis op Fiat of op Mercedes – de keuze en de unieke kwaliteit laat niets te 

wensen over.

De nauwkeurigheid van onze medewerkers in Bad Waldsee en de liefde voor ieder detail maakt iedere 

camping-comfort mogelijk. Het streven naar perfectie kunt u herkennen in alle details van de HYMERCAR. 

Bij Hymer werken wij dagelijks met veel plezier en commitment. Slapen doen wij het liefste op onze eigen 

Hymer comfort matras, en de combinatie van functionaliteit, goed geventileerde ruimte en een stijlvolle 

inrichting inspireren ons. Wij hebben daarom een compromisloze uitvoering voor u gecreëerd, die aan de 

hoogste normen van precisie voldoet.

Met vriendelijke groet,

Karsten Berg

Salesmanager HYMERCAR

Voertuigprijs en technische gegevens HYMERCAR FREE

540 600 602

 All-in Verkoopprijs af dealer 54.740,- 56.140,- 56.140,-

 Inclusief BPM 10.283,- 10.660,- 10.660,-

 Standaard chassis  Fiat Ducato  Fiat Ducato  Fiat Ducato

 Motoruitvoering a) 115 Multijet 115 Multijet 115 Multijet

  Cilinderinhoud ccm 1956 1956 1956

   Max. prestatie EG: kW (PK) bij U/min 85 (115) bij 4000 85 (115) bij 4000 85 (115) bijj 4000

   Max. koppel EG: Nm bij U/min 290 bij 1750 290 bij 1750 290 bij 1750

 Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6

 Besturing (aandrijving) 2 OHC (met tandriemen) 2 OHC (met tandriemen) 2 OHC (met tandriemen)

 Soort aandrijving Voorwiel Voorwiel Voorwiel

   Aantal versnellingen 6 6 6

 Tankinhoud ca. l 90 / 120 (O) 90 / 120 (O) 90 / 120 (O)

 Banden 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C

 Totale lengte ca. cm 541 599 599

 Totale breedte ca. cm 208 208 208

 Inwendige maat ca. cm 198 198 198

 Totale hoogte ca. cm (b) 260 260 260

 Totale hoogte met gesloten slaapdak ca. cm (b) 270 (O) 270 (O) 270 (O)

 Totale hoogte met geopend slaapdak ca. cm 350 (O) 350 (O) 350 (O)

 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 190 190 190

 Wielbasis ca. cm 345 403 403

 Achteroverhang ca. cm 101 101 101

 Draaicirkel ca. m 12,5 13,5 13,5

 Massa in rijklare toestand ca. kg h) 2740 2795 2825

 Standaard technisch toegestane maximum massa t 3,3 3,3 3,3

 Optioneel technisch toegestane maximum massa t 3,5 / 3,85 3,5 / 3,85 3,5 / 3,85 

 Maximaal laadvermogen ca. kg (d) 560 / 760(O) / 1110(O) 505 / 705(O) / 1055(O) 475 / 675(O) / 1025(O)

 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg (e) 2000 / 2500 (O) 2000 / 2500 (O) 2000 / 2500 (O)

 Toelaatbaar aantal personen (f) 4 4 4

 Slaapplaatsen 2 / 4 (O) 2 / 4 (O) 2 / 4 (O)

  Beddenmaat achter L x B ca. cm 196 x 132/122 196 x 152/140 182 x 80 / 192 x 120/54

 Beddenmaat slaapdak L x B ca. cm  200 x 135 (O)  200 x 135 (O)  200 x 135 (O)

   Beddenmaat voor L x B ca. cm 182 x 101/62 (O) 182 x 101/62 (O) 182 x 101/62 (O)

 Koelkast incl. vriesvak, volume  ca. l 65 90 65

 Kooktoestel, aantal pitten 2 2 2

 Verswatertank ca. l 100 100 100

 Waterverzorging  ca. l (tijdens het rijden) h) 20 20 20

 Warm waterverzorging  Boiler 11 l  Boiler 11 l  Boiler 11 l

   Afvalwatertank ca. l 100 100 100

 Kachel met warme luchtinstallatie  Truma Combi 4 LCD  Truma Combi 4 LCD  Truma Combi 4 LCD

 Stopcontacten 12V / 230V / USB poort 1 / 2 / 1 1 / 2 / 1 1 / 2 / 1

 Gasflesinhoud ca. kg 1 x 5 / 1 x 11 1 x 5 / 1 x 11 1 x 5 / 1 x 11

 Start accu Ah 95 / 110 (O) 95 / 110 (O) 95 / 110 (O)

   Opbouw accu Ah 95 / 190 (O) / 230 (O) 95 / 190 (O) / 230 (O) 95 / 190 (O) / 230 (O)

(O) = speciale uitvoering

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19        

 
Standaard highlights:  

•  Airbags, ESP, Traction+, en nog veel meer.  

•  Aluminium raamframes, traploos uitzetbaar

•  Aluminium raamframe in badkamer, incl.  

buitendouche functie

•  Cabinestoelen in hoogte verstel-/kantel- en  

draaibaar in woonruimtestof

•  Plissé hordeur voor schuifdeur

•  Compressor koelkast

•  Standaard 4 stopcontacten 

•  Binnenverlichting volledig in LED

•  Ambianceverlichting in woon- en  

keukengedeelte

•  LCD bedieningspaneel voor de  

verwarming, iNet ready

ALL-IN

Verkoopprijzen

af dealer 
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Standaard uitvoering HYMERCAR FREE

 Basis
Dagrijverlichting
Bekleding stoelconsole
Wieldoppen
Pechset - lucht compressor met extra ventiel
Dieseltank 90 L
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ESC met remassistent (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, hellingproef assistent
en Traction +
Elektrische ramen cabine
Wegrijblokkering (elektronisch)
Waarschuwingssignaal en -licht bij niet gebruik van veiligheidsgordel
Stuurbekrachtiging
Sensor voor water in dieseltank
Coaxiale stuurwiel in diepte verstelbaar
Smartphone-/tablethouder
Afsluitbaar opbergvak in het midden van het dashboard
Handschoenenvak bijrijdersstoel met deksel en koelvak voor 1,5 liter
flessen
Opbergruimte in cabinedeuren, met geïntegreerde fleshouder voor 1,5
liter flessen
Tripcomputer met digitale display
Centrale portiervergrendeling met binnensluiting en afstandsbediening
Boord gereedschap
Buitentemperatuurmeter
Fiat Ducato - 2.0 Multijet - 85 KW/115 PK - Euro 6

 Opbouw / Exterieur
Geïsoleerde vloer
Hef-/kanteldakluik 400x400 mm boven slaapgedeelte
Hef-/kanteldakluik 700x500 mm boven woongedeelte
Donker getinte ramen in woongedeelte / passagiersruimte
Buitenkleur wit
Elektrische opstap
Geïsoleerde aluminium kaderramen
Dakluik 400x400 mm in badkamer
Extra ver te openen achterdeuren (180 graden draaibaar)
Zwarte regengoot boven de schuifdeur met geïntegreerde LED
verlichting
Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer

Sensor voor binnentemperatuur
LED verlichting
Ambianceverlichting in woon- en keukengedeelte

 Keuken
Kook-spoelcombinatie met glazen afdekplaat (2-pits gaskooktoestel)
Vers watertank 100 L (binnen)
Afvalwatertank 100 L (onder de vloer gemonteerd)
Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Keukenwerkblad verlengbaar
Afvalwatertank geïsoleerd
Compressor koelkast 65 Ltr. (Free 540 + Free 602)
Compressorkoelkast 90 Ltr. (Free 600)

Uitvoeringspakketten HYMERCAR FREE

58139 Ready to Camp pakket* € 

Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding 199,-

16" lichtmetalen velgen met 225/75 R16 banden 641,-

Cabine verduistering, vouwverduistering voor de voor- en zijramen 544,-

Extra stopcontacten 2 x 230 V / 1 x 12 V 199,-

Woonwereld "FREE" (2 kussens en gordijnen) 97,-

Brutoverkoopprijs 1.680,-

Pakketprijs 1.210,-
Uw voordeel 470,-

2488 Chassis pakket* € 

Manuele Airco met pollenfilter 1.516,-

Cruise control 295,-

Buitenspiegels, elektrisch verstel- en verwarmbaar 233,-

Premium DAB radio voorbereiding 229,-

Audiovoorbereiding met 4 luidsprekers 92,-

Brutoverkoopprijs 2.365,-

Pakketprijs 1.617,-
Uw voordeel 748,-

2466 Style pakket - Blackline* € 

Grille in glanzend zwart 102,-

Koplampen met zwart kader 31,-

Skid-plate (bodem beschermplaat) in glanzend zwart 51,-

Brutoverkoopprijs 184,-

 Interieur
Bestuurder- en bijrijdersstoel draaibaar met armleuningen en in hoogte
verstel- en kantelbaar
Bergvak voor 2 gasflessen
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Compacte badkamer met roldeur
Cassette toilet (met vulstandweergave)
Verduistering woonruimte met plisségordijn en hor
Douchebak met rondom afvoergoot
Spiegel kast
Verticaal uitzetbare lattenbodem
Plissé hor voor schuifdeur
Verhoging in vloer met groot bergvak
Rails met sjorogen in vloer loopgedeelte en bed achter voor ideale
bevestiging van accessoires
Inhangbare tafel met draaibare verlenging
Koudschuim matrassen voor bedden achter incl. comfort lattenbodem
Houder voor douchekop

 Binnendesign
Bestuurder- en bijrijdersstoel, armleuningen en zitbank in
woonruimtestof overtrokken
Meubeldecor Grand Oak

 Kachel / Airco / Boordtechniek
Warme luchtverwarming 4 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
95 Ah accu met laadapparaat
230 V buiten aansluiting met FI-beveiligingsschakelaar voor 230 V & 12
V

Speciale uitvoering HYMERCAR FREE

 Euro  5
4
0

 6
0
0

 6
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 Basis

   Fiat Ducato 2.3 Multijet -  96 KW/130 PK - Euro 6  490,-  1.027,-    15

   Fiat Ducato 2.3 Multijet - 110 KW/150 PK - Euro 6  942,-  2.736,-    15

   Fiat Ducato 2.3 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro 6  1.395,-  5.079,-    15

   Fiat Ducato Light 35 i.p.v. Light 33 - techn. toegestane max. massa 3.500 kg   377,-  600,-    
 2454  Automatische versnellingsbak Comfort Matic (01) 452,-  2.136,-    17

 2386  Automatische airco met pollenfilter - meerprijs t.o.v. manuele airco  434,-  407,-    
 2310  Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding  38,-  199,-    
 2449  Multifunctioneel stuurwiel   295,-    
 2317  Brandstoftank 120 L  66,-  182,-    28

 2419  LED-dagrijverlichting  102,-  336,-    
 2329  Mistlampen  68,-  224,-    2

 2432  Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar  68,-  184,-    
 2363  Parkeersensoren - achter  113,-  356,-    1

 2423  Bandendruksensoren (04)  163,-    1

 2458  Motor-standkachel, programmeerbaar - voor motorverwarming en ontdooiing ruit  396,-  1.170,-    5

 2467  Accu met groot vermogen 110 Ah  19,-  51,-    2

 2319  Dynamo met verhoogde capaciteit 200 A  38,-  204,-    4

 2456  Bekerhouder i.p.v. afsluitbaar opbergvak (centraal geplaatst op het dashboard)       
 2446  Style pakket binnen (dashboard met aluminium appllicatie, instrumentenpaneel met afwerking in chroom)  94,-  153,-    
 42409  Stoelverwarming voor bestuurder- en bijrijdersstoel, afzonderlijk regelbaar   702,-    1

   Bumper gespoten in voertuigkleur  94,-  356,-    
   16" stalen velgen (i.p.v. 15")  85,-  194,-    16

 2451  16" lichtmetalen velgen met 225/75 R16 banden  189,-  641,-    12

 20150  Trekhaak (afneembaar)   905,-    28

 Opbouw 

 2463  Buitenkleur wit       
   Buitenkleur metallic / Pastell  207,-  605,-    
 37269  Achterbumper in voertuigkleur (alleen voor Fiat Light-chassis)   402,-    
 33327  Raam in rijrichting links achter incl. verduistering en hor (slaapgedeelte)   402,-    5

 33328  Raam in rijrichting rechts achter incl. verduistering en hor (slaapgedeelte)   402,-    5

 33704  Hef-/kanteldakluik (slaapgedeelte) 700x500 mm (30)  499,- -    5

 33603  Slaapdak in wit (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) (03),(32)  3.549,-    100

 33611  Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) (03),(32)  4.058,-    100

 83924  Luifel antraciet 3,25 x 2,50 m (lengte x uitval)   1.007,-  -  -  24

 83925  Luifel antraciet 3,00 x 2,50 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   905,-  -  -  23

 83898  Luifel antraciet 3,75 x 2,50 m (lengte x uitval)   1.109,- -    27

 83899  Luifel antraciet 3,55 x 2,50 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   966,- -    26

 37660  Fietsendrager voor 2 fietsen   499,-    10

 35140  Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts)   367,-    1

 35152  Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen van achterdeuren)   92,-    
 Interieur

 85696  Cabine verduistering, vouwverduistering voor de voor- en zijramen   544,-    7

 44172  Houten vloerrooster in badkamer   101,-    3

 34113  Scheidingsgordijn, 2-delig tussen woon- en slaapgedeelte   199,-    
 44127  Bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen  (03)  300,-    5

 34401  Safe met sleutel (volume ca. 11 L)   (11)  306,-    10

 Interieur Design

 1104  Meubeldecor Grand Oak       
 1961  Bekledingsstof Delfi       
   Bekledingsstof: Eco Tech Material Garbo   763,-    
   Lederuitvoering Napoli, Grigio   1.821,-    
 44199  Woonwereld "FREE" (2 kussens en gordijnen)   97,-    2

 
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

Sensor voor binnentemperatuur
LED verlichting
Ambianceverlichting in woon- en keukengedeelte

 Keuken
Kook-spoelcombinatie met glazen afdekplaat (2-pits gaskooktoestel)
Vers watertank 100 L (binnen)
Afvalwatertank 100 L (onder de vloer gemonteerd)
Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Keukenwerkblad verlengbaar
Afvalwatertank geïsoleerd
Compressor koelkast 65 Ltr. (Free 540 + Free 602)
Compressorkoelkast 90 Ltr. (Free 600)

BPM

39) + 40)*

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden.

Brutoverkoopprijs 184,-

Pakketprijs 184,-
Uw voordeel 0,-
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Voertuigprijs en technische gegevens HYMERCAR FIAT

Sydney Ayers Rock Grand Canyon Yosemite Yellowstone

 All-in Verkoopprijs af dealer 61.940,- 60.940,- 62.340,- 62.340,- 65.890,-

 Inclusief BPM 10.697.- 10.697.- 11.074,- 11.074,- 11.489,-

 Standaard chassis  Fiat Ducato  Fiat Ducato  Fiat Ducato  Fiat Ducato  Fiat Ducato

 Motoruitvoering a) 115 Multijet 115 Multijet 115 Multijet 115 Multijet 115 Multijet

  Cilinderinhoud ccm 1956 1956 1956 1956 1956

   Max. prestatie EG: kW (PK) bij U/min 85 (115) bij 4000 85 (115) bij 4000 85 (115) bij 4000 85 (115) bij 4000 85 (115) bij 4000

   Max. koppel EG: Nm bij U/min 290 bij 1750 290 bij 1750 290 bij 1750 290 bij 1750 290 bij 1750

 Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 Besturing (aandrijving) 2 OHC (met tandriemen) 2 OHC (met tandriemen) 2 OHC (met tandriemen) 2 OHC (met tandriemen) 2 OHC (met tandriemen)

 Soort aandrijving Voorwiel Voorwiel Voorwiel Voorwiel Voorwiel

   Aantal versnellingen 6 6 6 6 6

 Tankinhoud ca. l 90 / 120 (O) 90 / 120 (O) 90 / 120 (O) 90 / 120 (O) 90 / 120 (O)

 Banden 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C

 Totale lengte ca. cm 496 541 599 599 636

 Totale breedte ca. cm 205 208 208 208 208

 Inwendige maat ca. cm 198 198 198 198 198

 Totale hoogte ca. cm (b) - 260 260 260 260

 Totale hoogte met gesloten slaapdak ca. cm (b) 235 270 (O) 270 (O) 270 (O) 270 (O)

 Totale hoogte met geopend slaapdak ca. cm 324 350 (O) 350 (O) 350 (O) 350 (O)

 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 205 / 265 190 190 190 190

 Wielbasis ca. cm 300 345 403 403 403

 Achteroverhang ca. cm 101 101 101 101 138

 Draaicirkel ca. m 11 12,5 13,5 13,5 14,3

 Massa in rijklare toestand ca. kg h) 2665 2725 2880 2915 2990

 Standaard technisch toegestane maximum massa t 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5

 Optioneel technisch toegestane maximum massa t 3,85 3,5 / 3,85 3,5 / 3,85 / 4,0 3,5 / 3,85 / 4,0 3,85 / 4,0

 Maximaal laadvermogen ca. kg (d) 835 / 1185 (O) 575 / 775 (O) / 1125 (O) 420/ 620(O)/ 970(O)/ 1035(O) 385/ 585(O)/ 935(O)/ 1000(O) 510 / 860 (O) / 925 (O)

 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg (e) 2000 / 2500 (O) 2000 / 2500 (O) 2000 / 2500 (O) / 3000 (O) 2000 / 2500 (O) / 3000 (O) 2500 / 3000 (O)

 Toelaatbaar aantal personen (f) 3 - 5 (O) 4 4 4 4

 Slaapplaatsen 4 2 / 4 (O) 2 / 4 (O) 2 / 4 (O) 2 / 4 (O)

  Beddenmaat achter L x B ca. cm 194 x 129 / 243 x 65 (O) 138/123 x 196 152/140 x 196 197 x 119 / 182 x 77 187 x 119 / 205 x 77

 Beddenmaat slaapdak L x B ca. cm 202 x 150  200 x 135 (O)  200 x 135 (O)  200 x 135 (O)  200 x 135 (O)

 Koelkast incl. vriesvak, volume  ca. l 65 65 90 65 90

 Kooktoestel, aantal pitten 2 2 2 2 2

 Verswatertank ca. l 35 100 100 100 100

 Waterverzorging  ca. l (tijdens het rijden) h) 20 20 20 20 20

 Warm waterverzorging -  Boiler 11 l  Boiler 11 l  Boiler 11 l  Boiler 11 l

   Afvalwatertank ca. l 43 100 100 100 100

 Kachel met warme luchtinstallatie Dieselkachel 4 kW Truma Combi 4 LCD Truma Combi 4 LCD Truma Combi 4 LCD Truma Combi 4 LCD

 Stopcontacten 12V / 230V / USB poort 3 / 2 / 1 3 / 5 / 1 3 / 5 / 1 3 / 5 / 1 3 / 5 / 1

 Gasflesinhoud ca. kg 1 x 2,75 1 x 5 / 1 x 11 1 x 5 / 1 x 11 1 x 5 / 1 x 11 1 x 5 / 1 x 11

 Start accu Ah 95 / 110 (O) 95 / 110 (O) 95 / 110 (O) 95 / 110 (O) 95 / 110 (O)

   Opbouw accu Ah 95 / 190 (O) / 230 (O) 95 / 190 (O) / 230 (O) 95 / 190 (O) / 230 (O) 95 / 190 (O) / 230 (O) 95 / 190 (O) / 230 (O)

(O) = speciale uitvoering

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19        

 
Standaard highlights:  

•  Airbag, airco, Cruise Control, ESP, Traction+, etc. 

•  DAB radiovoorbereiding met 4 luidsprekers   

•  Aluminium raamframe, traploos uitzetbaar

•  Cabinestoelen in hoogte verstel-/kantel- en  

draaibaar in woonruimtestof

•  Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem

•  Plissé hordeur voor schuifdeur 

•  Compressor koelkast

•  Tussen de 6 en 9 stopcontacten

•  Binnenverlichting in LED

•  LCD-bedieningspaneel voor de kachel  

inclusief iNet ready

Speciale uitvoering HYMERCAR FREE

 Euro  5
4
0

 6
0
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 Multimedia

 62328  Autoradio 1-DIN - CD/MP3/DAB-tuner met bluetooth handsfree spraakherkenning en USB/AUX-aansluiting aan voorzijde   458,-    1

 87206  Voertuigspecifieke Naviceiver met campersoftware - Radio / CD / DVD / USB / bluetooth met achteruitrijcamera   2.024,-    7

 87211  TV voorbereiding met DVB-T Antenne (actief)   300,-    2

 Kachel / Airco / Boordtechniek

 60525  Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar   544,-    4

 87996  Veiligheidssysteem (alarmsysteem)   402,-    2

 56150  Gasaansluiting buiten met kraan   199,-    1

 51707  Tweede boordaccu 95 Ah met extra lader 18 A (10)  458,-    30

 51710  Tweede boordaccu "HYMER-Smart Battery-systeem" (135 Ah lithium) met extra lader 18 A (10)  3.041,-    25

 54200  Extra stopcontacten 2 x 230 V / 1 x 12 V    199,-    0.5

 56502  Automatische omschakeling voor gasflessen met Crash Sensor en EisEx   356,-    3

 56112  Warme lucht dieselkachel met warm waterboiler op gas (11)  1.526,-    3

 56011  Warme luchtslang voor verwarming van het slaapdak   153,-    1

 Pakketten

 2466  Style pakket - Blackline*  87,-  184,-    
 2488  Chassis pakket*  433,-  1.617,-    23

 58139  Ready to Camp pakket* (09) 227,-  1.210,-    22.5

 Overige

 83062  2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging   295,-    13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

✔
STANDAARD

Slaapdak 

BPM

39) + 40)*

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19

ALL-IN

Verkoopprijzen

af dealer 
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Standaard uitvoering HYMERCAR FIAT ohne Bad

 Basis
Dagrijverlichting
Bekleding stoelconsole
Premium DAB radio voorbereiding
Radiovoorbereiding met 4 luidsprekers
Wieldoppen
Pechset - lucht compressor met extra ventiel
Cruise Control
Dieseltank 90 L
Airbag voor bestuurder en bijrijder
Airco met pollenfilter, manueel
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
ESC met remassistent (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, hellingproef assistent
en Traction +
Elektrische ramen cabine
Wegrijblokkering (elektronisch)
Waarschuwingssignaal en -licht bij niet gebruik van veiligheidsgordel
Stuurbekrachtiging
Sensor voor water in dieseltank
Coaxiale stuurwiel in diepte verstelbaar
Smartphone-/tablethouder
Afsluitbaar opbergvak in het midden van het dashboard
Handschoenenvak bijrijdersstoel met deksel en koelvak voor 1,5 liter
flessen
Opbergruimte in cabinedeuren, met geïntegreerde fleshouder voor 1,5
liter flessen
Tripcomputer met digitale display
Centrale portiervergrendeling met binnensluiting en afstandsbediening
Boord gereedschap
Buitentemperatuurmeter
Fiat Ducato - 2.0 Multijet - 85 KW/115 PK - Euro 6

 Opbouw / Exterieur
Geïsoleerde vloer
Schuifraam links en rechts
Verwarmbare achterruit
Buitenkleur wit
Slaapdak met klap- en knikbaar tweepersoonsbed (Sydney)
Elektrische opstap
Getinte ramen in woongedeelte
Comfort-slaapsysteem met schotellattenbodem en koudschuim matras
in uitzetdak
Extra ver te openen achterdeuren (180 graden draaibaar)

 Interieur
Bestuurder- en bijrijdersstoel draaibaar met armleuningen en in hoogte
verstel- en kantelbaar
Enkele stoel met armleuningen, verschuif- en kantelbaar
Voorbereiding voor ombouw tot tweepersoonszitbank
Voorbereiding voor extra, inhangbare enkele stoel
Klapbare tafel met mogelijkheid tot vergroting
Bergvak voor mobiel toilet
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van extra
accessoires)
Vloerverhoging met bergvak (met knikbaar deksel)
Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en koudschuim
matras(sen) voor alle ligvlakken
Verduistering cabine met plisségordijn voor voorraam en zijramen

230 V buiten aansluiting met FI-beveiligingsschakelaar voor 230 V & 12
V
Sensor voor binnentemperatuur
LED verlichting, dimbaar

 Keuken
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
2-pits kooktoestel met glazen afdekking
Vers watertank 35 L (uitneembaar voor reiniging of wisseling)
Afvalwatertank 43 L (onder de vloer gemonteerd)
Vulstand weergave voor afvalwatertank
Uittrekbare waterarmatuur (voor gebruik buiten het voertuig)
Bergvak voor gasfles, 2,75 kg Campingaz
Compressor koelkast 65 L

 Binnendesign
Meubeldesign Chiavenna Nussbaum
Bestuurder- en bijrijdersstoel in woonruimtestof overtrokken

 Kachel / Airco / Boordtechniek
LED verlichting met touch-bediening
Diesel kachel 4 KW
Zwanenhalsverlichting met LED in hefdak
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
95 Ah accu met laadapparaat
230 V buiten aansluiting met FI-beveiligingsschakelaar voor 230 V & 12
V
Sensor voor binnentemperatuur
LED verlichting, dimbaar

 Keuken
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
2-pits kooktoestel met glazen afdekking
Vers watertank 35 L (uitneembaar voor reiniging of wisseling)
Afvalwatertank 43 L (onder de vloer gemonteerd)
Vulstand weergave voor afvalwatertank
Uittrekbare waterarmatuur (voor gebruik buiten het voertuig)
Bergvak voor gasfles, 2,75 kg Campingaz
Compressor koelkast 65 L

Standaard uitvoering HYMERCAR FIAT

 Basis
Dagrijverlichting
Bekleding stoelconsole
Premium DAB radio voorbereiding
Radiovoorbereiding met 4 luidsprekers
Wieldoppen
Pechset - lucht compressor met extra ventiel
Cruise Control
Dieseltank 90 L
Airbag voor bestuurder en bijrijder
Airco met pollenfilter, manueel
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
ESC met remassistent (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, hellingproef assistent
en Traction +
Elektrische ramen cabine
Wegrijblokkering (elektronisch)
Waarschuwingssignaal en -licht bij niet gebruik van veiligheidsgordel
Stuurbekrachtiging
Sensor voor water in dieseltank
Coaxiale stuurwiel in diepte verstelbaar
Smartphone-/tablethouder
Afsluitbaar opbergvak in het midden van het dashboard
Handschoenenvak bijrijdersstoel met deksel en koelvak voor 1,5 liter
flessen
Opbergruimte in cabinedeuren, met geïntegreerde fleshouder voor 1,5
liter flessen
Tripcomputer met digitale display
Centrale portiervergrendeling met binnensluiting en afstandsbediening
Boord gereedschap
Buitentemperatuurmeter
Fiat Ducato - 2.0 Multijet - 85 KW/115 PK - Euro 6

 Opbouw / Exterieur
Geïsoleerde vloer
Hef-/kanteldakluik 400x400 mm boven slaapgedeelte
Hef-/kanteldakluik 700x500 mm boven woongedeelte
Donker getinte ramen in woongedeelte / passagiersruimte
Buitenkleur wit
Elektrische opstap
Geïsoleerde aluminium kaderramen
Dakluik 400x400 mm in badkamer
Extra ver te openen achterdeuren (180 graden draaibaar)
Zwarte regengoot boven de schuifdeur met geïntegreerde LED
verlichting
Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer

 Interieur
Bestuurder- en bijrijdersstoel draaibaar met armleuningen en in hoogte
verstel- en kantelbaar
Lattenbodem, verticaal verstelbaar
Bergvak voor 2 gasflessen
Klapbare tafel met mogelijkheid tot vergroting
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van extra
accessoires)
Compacte badkamer met roldeur
Cassette toilet (met vulstandweergave)
Vloerverhoging met bergvak (met knikbaar deksel)
Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en koudschuim
matras(sen) voor alle ligvlakken
Verduistering woonruimte met plisségordijn en hor
Verduistering cabine met plisségordijn voor voorraam en zijramen
Douchebak met rondom afvoergoot
Spiegel kast
Design wasbak, klapbaar (mineraalstof)
Plissé hor voor schuifdeur
Scheidingsgordijn tussen woon- en slaapgedeelte
Houder voor douchekop

 Binnendesign
Meubeldesign Chiavenna Nussbaum
Plafond en zijwanden bekleed met hoogwaardige, warmte- en
geluiddempende stof
Bestuurder- en bijrijdersstoel, armleuningen en zitbank in
woonruimtestof overtrokken

 Kachel / Airco / Boordtechniek
LED verlichting met touch-bediening
Warme luchtverwarming 4 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
95 Ah accu met laadapparaat
230 V buiten aansluiting met FI-beveiligingsschakelaar voor 230 V & 12
V
Sensor voor binnentemperatuur
LED verlichting, dimbaar

 Keuken
Compressor koelkast 90 Ltr. (Grand Canyon, Yellowstone)
Grote 2-delige bestekbak
Kook-spoelcombinatie met glazen afdekplaat (2-pits gaskooktoestel)
Vers watertank 100 L (binnen)
Afvalwatertank 100 L (onder de vloer gemonteerd)
Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Keukenwerkblad verlengbaar
Compressor koelkast 65 L (Ayers Rock, Yosemite)
Afvalwatertank geïsoleerd

met badkamer zonder badkamer
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Speciale uitvoering HYMERCAR FIAT
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 Basis

   Fiat Ducato 2.3 Multijet -  96 KW/130 PK - Euro 6  490,-  1.027,-      15

   Fiat Ducato 2.3 Multijet - 110 KW/150 PK - Euro 6  942,-  2.735,-      15

   Fiat Ducato 2.3 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro 6  1.395,-  5.078,-      15

   Fiat Ducato Light 35 i.p.v. Light 33 - techn. toegestane max. massa 3.500 kg   377,-  600,-      
   Fiat Ducato MAXI 35 i.p.v. Light 33 - techn. toegestane max. massa 3.500 kg  (05),(07) 490,-  1.007,- -  -    -  35

   Fiat Ducato MAXI 40 i.p.v. Light 33 - techn. toegestane max. massa 4.000 kg  (05) 942,-  1.815,- -  -    -  85

   Fiat Ducato MAXI 35 i.p.v. Light 35 - techn. toegestane max. massa 3.500 kg  (05),(07) 113,-  407,- -  -  -  -   35

   Fiat Ducato MAXI 40 i.p.v. Light 35 - techn. toegestane max. massa 4.000 kg  (05) 565,-  1.215,- -  -  -  -   85

 3005  Gewichtsverandering naar 3,85 t (bij Fiat Ducato Light 3,5 t)   265,-      
 2301  Gewichtsverlaging naar 3,5 t (bij Fiat Ducato MAXI 4,0 t)   255,- -  -     
 2454  Automatische versnellingsbak Comfort Matic (01) 452,-  2.136,-      17

 2386  Automatische airco met pollenfilter - meerprijs t.o.v. airco manueel  114,-  407,-      
 2310  Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding  38,-  199,-      
 2449  Multifunctioneel stuurwiel   295,-      
 2317  Brandstoftank 120 L  66,-  182,-      28

 2419  LED-dagrijverlichting  102,-  336,-      
 2338  Reinigingsinstallatie koplampen  (19) 68,-  255,-      
 2329  Mistlampen  68,-  224,-      2

 2432  Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar  68,-  184,-      
 2499  Rijassistent systeem (noodrem-, spoor-, grootlicht-, verkeersbordenherkenning en licht- en regensensor)   905,-      
 2363  Parkeersensoren - achter  113,-  356,-      1

 2423  Bandendruksensoren (04)  163,-      1

 2431  Veiligheidsvergrendeling 'Dead Lock'  57,-  163,-      
 2324  Voorraam, warmtewerend met anti splinter beschermlaag  94,-  275,-      
 2458  Motor-standkachel, programmeerbaar - voor motorverwarming en ontdooiing ruit  396,-  1.170,-      5

 2429  Bescherming motor aan onderzijde  38,-  184,-      
 2456  Bekerhouder i.p.v. afsluitbaar opbergvak (centraal geplaatst op het dashboard)         
 2446  Style pakket binnen (dashboard met aluminium appllicatie, instrumentenpaneel met afwerking in chroom)  94,-  153,-      
 2417  Deurgrepen in voertuigkleur (02) 19,-  41,-      
   Bumper gespoten in voertuigkleur (alleen voor Fiat Ducato Light-chassis) (19) 94,-  356,-      
 42409  Stoelverwarming voor bestuurder- en bijrijdersstoel, afzonderlijk regelbaar   702,-      1

 2427  16" stalen velgen (alleen voor Fiat Ducato 3,5 t-chassis)  85,-  194,-      16

 2451  16" lichtmetalen velgen met 225/75 R16 banden (alleen voor Fiat Ducato 3,5 t-chassis)  189,-  550,-      12

 2452  16" lichtmetalen velgen met 225/75 R16 banden (alleen voor Fiat Ducato MAXI-chassis)  151,-  367,- -  -     12

   17" lichtmetalen velgen CH 7,5x17 met 235/60 R17C banden   1.922,-      10

 20150  Trekhaak (afneembaar)   905,-      28

 Opbouw 

 2463  Buitenkleur wit         
   Buitenkleur metallic / Pastell  207,-  605,- -      
   Buitenkleur incl. slaapdak metallic / pastel  207,-  1.821,-  -  -  -  -  

 37269  Achterbumper in voertuigkleur (alleen voor Fiat Light-chassis)   402,-     -  

 37201  Achterbumper en spatborden in voertuigkleur (Fiat Light-chassis met overhang 138 cm)   605,- -  -  -  -   
 37202  Bumper voor en achter en wielkappen gespoten in voertuigkleur (alleen voor Fiat Ducato MAXI-chassis)   1.312,- -  -     
 33327  Raam in rijrichting links achter incl. verduistering en hor (slaapgedeelte)   402,- -      5

 33328  Raam in rijrichting rechts achter incl. verduistering en hor (slaapgedeelte)   402,- -      5

 33704  Hef-/kanteldakluik (slaapgedeelte) 700x500 mm (30)  499,- -  -     5

 33603  Slaapdak in wit (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) (32)  3.549,-      100

 33611  Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) (32)  4.058,-      100

 83897  Luifel antraciet 2,60 x 2,00 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   865,-  -  -  -  -  26

 83924  Luifel antraciet 3,25 x 2,50 m (lengte x uitval)   1.007,- -   -  -  -  24

 83925  Luifel antraciet 3,00 x 2,50 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   905,- -   -  -  -  23

 83898  Luifel antraciet 3,75 x 2,50 m (lengte x uitval)   1.109,- -  -     27

 83899  Luifel antraciet 3,55 x 2,50 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   966,- -  -    -  26

 83929  Luifel antraciet 4,05 x 2,50 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   1.007,- -  -  -  -   26

 37660  Fietsendrager voor 2 fietsen   499,- -      10

 35128  Designbestickering Aluline: vulling alu geborsteld   265,-      

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

Uitvoeringspakketten HYMERCAR FIAT

2479 Chassis Comfort pakket* € 

Automatische airco met pollenfilter - meerprijs t.o.v. airco manueel 407,-

Brandstoftank 120 L 182,-

Mistlampen 224,-

LED-dagrijverlichting 336,-

Accu met groot vermogen 110 Ah 51,-

Dynamo met verhoogde capaciteit 200 A 204,-

Derde sleutel met afstandsbediening (2 mechanische sleutels) 123,-

Brutoverkoopprijs 1.527,-

Pakketprijs 1.221,-
Uw voordeel 306,-

58071 Comfort pakket € 

Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 544,-

Automatische omschakeling voor gasflessen met Crash Sensor en EisEx 356,-

Houten vloerrooster in badkamer 101,-

Brutoverkoopprijs 1.001,-

Pakketprijs 762,-
Uw voordeel 239,-

58429 CrossOver € 

Beugel chroom voor gemonteerd 550,-

Designbestickering Crossover 468,-

Brutoverkoopprijs 1.018,-

Pakketprijs 916,-
Uw voordeel 102,-

58430 CrossOver Maxi € 

18" lichtmetalen velgen Black Glossy CW 7,5x18 met banden 255/55 R18 Cross Contact  (alleen voor Fiat Ducato MAXI-Chassis) 2.431,-

Beugel chroom voor gemonteerd 550,-

Designbestickering Crossover 468,-

Brutoverkoopprijs 3.449,-

Pakketprijs 3.041,-
Uw voordeel 408,-

2466 Style pakket - Blackline* € 

Grille in glanzend zwart 102,-

Koplampen met zwart kader 31,-

Skid-plate (bodem beschermplaat) in glanzend zwart 51,-

Brutoverkoopprijs 184,-

Pakketprijs 184,-
Uw voordeel 0,-

BPM

39) + 40)*

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden.

Brutoverkoopprijs 184,-

Pakketprijs 184,-
Uw voordeel 0,-
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Voertuigprijs en technische gegevens HYMERCAR MERCEDES

Grand Canyon S

 All-in Verkoopprijs af dealer 72.940,-

 Inclusief BPM 12.718,-

 Standaard chassis (g) Mercedes Sprinter

 Motoruitvoering a) 311 CDI

  Cilinderinhoud ccm 2.143

   Max. prestatie EG: kW (PK) bij U/min 84 (115) bij 3800

   Max. koppel EG: Nm bij U/min 300 bij 1200

 Emissienorm   Euro VI-D

 Soort aandrijving Achter

   Aantal versnellingen 6

 Tankinhoud ca. l 71 / 93 (O)

 Banden 235/65 R16 C

 Totale lengte ca. cm 593

 Totale breedte zonder / met buitenspiegel ca. cm 203 / 243

 Totale hoogte ca. cm (b) 276

 Totale hoogte met gesloten slaapdak ca. cm 285

 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 192

 Wielbasis ca. cm 366.5

 Draaicirkel ca. m 13,4

 Massa in rijklare toestand ca. kg h) 2795

 Maximaal laadvermogen ca. kg (d) 705

 Standaard technisch toegestane maximum massa t 3,5

 Motorvariant tegen meerprijs Mercedes Sprinter 414 CDI

 Max. prestatie EG: kW (PK) bij U/min 105 (143) bij 3800

 Optioneel technisch toegestane maximum massa ca. kg 2823

 Optioneel maximaal laadvermogen ca. kg 677 (o.v.) / 1057 / 1277 (O)

 Optioneel technisch toegestane maximum massa t 3,5 (o.v.) / 3,88 / 4,1 (O)

 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg 2000 / 2800 - 3500 (O)

 Toelaatbaar aantal personen (f) 4

 Slaapplaatsen 2 / 4 (O)

  Beddenmaat achter L x B ca. cm 135  x 195

 Beddenmaat slaapdak L x B ca. cm  200 x 122 (O)

 Koelkast incl. vriesvak, volume  ca. l 90

 Kooktoestel, aantal pitten 2

 Verswatertank ca. l 100

 Waterverzorging  ca. l (tijdens het rijden) h) 20

 Warm waterverzorging  Boiler 11 l

   Afvalwatertank ca. l 85

 Kachel met warme luchtinstallatie  Truma Combi 4 LCD

 Stopcontacten  12V / 230V 3 / 4

 Gasflesinhoud ca. kg  1 x 5 / 1 x 11

 Start accu Ah 70

   Opbouw accu Ah 95 / 190 (O) / 230 (O)

 
Standaard highlights:  

•   Airbag, airco, Cruise Control, ESP, zijwindassistent, 

etc. 

•   Radiovoorbereiding met 4 luidsprekers   

•   Aluminium raamframe, traploos uitzetbaar

•   Cabinestoelen in hoogte verstel-/kantel- en  

draaibaar in woonruimtestof

•   Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem

•   Plissé hordeur voor schuifdeur 

•   Compressor koelkast

•   7 stopcontacten

•   Binnenverlichting in LED

•   LCD-bedieningspaneel voor de kachel  

inclusief iNet ready

Speciale uitvoering HYMERCAR FIAT
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 35139  Designbestickering Carbonline: vulling carbon zwart   367,-      
 35152  Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen van achterdeuren)   92,- -      
 35140  Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts)   367,- -      1

 Interieur

 47663  Eenpersoonsbed variant in de lengte (in rijrichting links)   184,-  -  -  -  -  8

 47682  Uitneembaar meubeldeel in rijrichting links incl. 12 V aansluiting en uittrek voor compressorkoelbox     -  -  -  -  -18

 58613  Compressor koelbox 46 L- voor uitneembaar meubeldeel in rijrichting link   833,-  -  -  -  -  20

 87921  ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte (12)  199,- -      3.5

 44172  Houten vloerrooster in badkamer   101,- -      3

 47667  Afscheiding laadruimte met aanpassing sjorlijsten (smal)   92,-      1

 34401  Safe met sleutel (volume ca. 11 L)     306,-      10

 Interieur Design

   Meubeldecor Chiavenna Nussbaum         
   Tweepersoonsbank (meerprijs t.o.v. enkele stoel)   763,-  -  -  -  -  13

   Inhangbare enkele stoel   763,-  -  -  -  -  19

 1971  Bekledingsstof: Denver         
   Bekledingsstoffen: Delfi, Tokio, Santorin   295,-      
   Bekledingsstof: Eco Tech Material Garbo   763,-      
 1975  Textielleder-/bekledingsstof: Dalana   763,-      
   Lederuitvoering Napoli, Grigio   1.821,-      
 1892  2 kussens met overtrek   67,-      1

 Multimedia

 62328  Autoradio 1-DIN - CD/MP3/DAB-tuner met bluetooth handsfree spraakherkenning en USB/AUX-aansluiting aan voorzijde   458,-      1

 87202  Voertuigspecifieke Naviceiver met campersoftware - radio / CD / DVD / USB / bluetooth   1.312,-      4

 87206  Voertuigspecifieke Naviceiver met campersoftware - Radio / CD / DVD / USB / bluetooth met achteruitrijcamera   2.024,-      7

 87204  DVB-T antenne (actief)   102,-  -  -  -  -  1

 87211  TV voorbereiding met DVB-T Antenne (actief) (34)  300,- -      2

 43209  LED TV 19' met DVD-speler, tripletuner - een standaard en TV houder (35)  966,- -      8

 Kachel / Airco / Boordtechniek

 60525  Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar   544,-      4

 59145  Mobiel toilet   123,-  -  -  -  -  3

 56150  Gasaansluiting met kraan (keukenblok)   123,-  -  -  -  -  1

 56150  Gasaansluiting buiten met kraan   199,- -      1

 87996  Veiligheidssysteem (alarmsysteem)   402,-      2

 51707  Tweede boordaccu 95 Ah met extra lader 18 A (10)  458,-      30

 51710  Tweede boordaccu "HYMER-Smart Battery-systeem" (135 Ah lithium) met extra lader 18 A (10)  3.041,-      25

 56011  Warme luchtslang voor verwarming van het slaapdak   153,-      1

 56502  Automatische omschakeling voor gasflessen met Crash Sensor en EisEx   356,- -      3

 57948  Dakairco achter (slaapgedeelte) (31)  2.329,- -  -  -  -   30

 56014  Diesel warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboiler   905,- -      2

 Pakketten

 58071  Comfort pakket   762,- -      10

 2479  Chassis Comfort pakket*  755,-  1.221,-      34

 2466  Style pakket - Blackline*  87,-  184,-      
 58429  CrossOver   916,-      7

 58430  CrossOver Maxi (36)  3.041,- -  -     11

 Overige

 83062  2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging   305,-      13

 
 
 
 
 
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

(O) = speciale uitvoering

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19        

BPM

39) + 40)*

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19

ALL-IN

Verkoopprijzen

af dealer 
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Uitvoeringspakketten HYMERCAR MERCEDES

58071 Comfort pakket € 

Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 544,-

Automatische omschakeling voor gasflessen met Crash Sensor en EisEx 356,-

Houten vloerrooster in badkamer 101,-

Brutoverkoopprijs 1.001,-

Pakketprijs 762,-
Uw voordeel 239,-

4967 Rijassistent pakket* € 

Wet Wiper systeem (ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers) 102,-

Regensensor 153,-

Warmtewerend glas met bandfilter aan voorruit 295,-

Grootlichtassistent 397,-

Verkeersbordenassistent 397,-

Actieve spoorassistent 600,-

Attentie assistent - vermoeidheidsherkenning 92,-

Brutoverkoopprijs 2.036,-

Pakketprijs 1.821,-
Uw voordeel 215,-

Standaard uitvoering HYMERCAR MERCEDES

 Basis
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, 84 KW/ 115 PK, Euro VI-D
AdBlue tank 22 L
16 inch stalen velgen
Automatische rijlichtschakeling
Klep voor middelste vak op dashboard
Comfortchassis (trillingsdempers, stabilisators, schokbrekers)
6 versnellingen handgeschakeld ECO Gear
Dieseltank 71 L (bij optie vierwielaandrijving 93 L)
ESP met remsassistent (BAS), ABS, ASR, EBV
Hellingproef assistent
Zijwind assistent
Adaptief remlicht
Wegrijblokkering (elektronisch)
Airbag voor bestuurder en bijrijder (houd u rekening met: de airbag
voor bijrijder is niet de-activeerbaar, het is niet toegestaan om een
achterwaarts gerichte kinderstoel in rijrichting te plaatsen op de
bijrijdersstoel)
Waarschuwingssignaal voor veiligheidsgordel
Cruise control incl. multifunctionele toetsen op stuurwiel
Halfautomatische Airco, TEMPMATIC
Voorruit van veiligheidsglas
Elektrische ramen cabine
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Knipperlicht in buitenspiegels
Dynamo met groot vermogen incl. laadbooster
Dagrijverlichting
Halogeen-koplamp H7 in helder glas
Instelling voor lichtbreedte
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel in hoogte verstel- en kantelbaar
Buitentemperatuurmeter
Combi-instrumentarium met Pixel-Matrix-Display
Wegklapbare handrem
Handgreep voor instappen via schuifdeur
Zonnescherm voor bestuurder en bijrijder, draaibaar
Radiovoorbereiding met 4 luidsprekers
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

 Opbouw / Exterieur
Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer
Designbestickering raam carbon (volledige bestickering bij
raamgedeelte achterdeuren)
Buitenkleur Poolwit
Raamframes van aluminium, geïsoleerd
Donker getinte ramen in woongedeelte / passagiersruimte
Geïsoleerde vloer
Hef-kanteldakluik 700x500 mm boven woonruimte
Hef-kanteldakluik 400x400 mm boven slaapgedeelte
Dakluik 280x280 mm badkamer
Elektrische opstap

Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van diverse
accessoires)
Opbergvak voor 2 gasflessen

 Binnendesign
Bestuurder- en bijrijdersstoel, armleuningen en zitbank in
woonruimtestof overtrokken
Meubeldecor Chiavenna Nussbaum
Plafond en bekleding zijwanden met hoogwaardige, warmte- en
geluiddempende stofbekleding

 Kachel / Airco / Boordtechniek
Warme luchtverwarming 4 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Binnentemperatuurmeter
LED verlichting met touch-bediening
LED verlichting, dimbaar
95 Ah accu met laadapparaat
230 V buiten aansluiting met FI-beveiligingsschakelaar voor 230 V & 12
V

 Keuken
Afvalwatertank geïsoleerd
Compressor koelkast 90 L
Kook-spoelcombinatie met glazen afdekplaat (2-pits gaskooktoestel)
Keukenwerkblad verlengbaar
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Grote 2-delige bestekbak
Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank
Vers watertank 100 L (binnen)
Afvalwatertank 85 L (onder de vloer gemonteerd)

 Interieur
Lattenbodem, verticaal verstelbaar
Pilotenstoelen Aguti Ergoflex in woonruimtestof, draai-/in hoogte
verstel- en kantelbaar met 2 armleuningen
Scheidingsgordijn tussen woon- en slaapgedeelte
Plissé hor voor schuifdeur
Houder voor douchekop
Verduistering cabine met plisségordijn voor de voor- en zijramen
Verduistering woonruimte met plisségordijn en hor
Klapbare tafel met mogelijkheid tot vergroting
Compacte badkamer met deur
Cassette toilet (met vulstand weergave)
Douchebak met U vormige afvoergoot
Spiegel kast
Design wasbak, klapbaar (mineraalstof)
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Slaapcomfortsysteem met schotellattenboden en koudschuim
matras(sen) voor alle ligvlakken
Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van diverse
accessoires)
Opbergvak voor 2 gasflessen

 Binnendesign
Bestuurder- en bijrijdersstoel, armleuningen en zitbank in
woonruimtestof overtrokken
Meubeldecor Chiavenna Nussbaum
Plafond en bekleding zijwanden met hoogwaardige, warmte- en
geluiddempende stofbekleding

 Kachel / Airco / Boordtechniek
Warme luchtverwarming 4 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Binnentemperatuurmeter
LED verlichting met touch-bediening
LED verlichting, dimbaar
95 Ah accu met laadapparaat
230 V buiten aansluiting met FI-beveiligingsschakelaar voor 230 V & 12
V

 Keuken
Afvalwatertank geïsoleerd
Compressor koelkast 90 L
Kook-spoelcombinatie met glazen afdekplaat (2-pits gaskooktoestel)
Keukenwerkblad verlengbaar
Extra diepe schuifladen met hoogwaardige uittrek incl. zelfsluiting
Grote 2-delige bestekbak
Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank
Vers watertank 100 L (binnen)
Afvalwatertank 85 L (onder de vloer gemonteerd)

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden.
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Speciale uitvoering HYMERCAR MERCEDES
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 Interieur Design

   Meubeldecor Chiavenna Nussbaum     
   Bekledingsstoffen: Denver, Santorin     
   Bekledingsstoffen: Delfi, Tokio   295,-  
   Bekledingsstof: Eco Tech Material Garbo   763,-  
 1975  Textielleder-/bekledingsstof: Dalana   763,-  
   Lederuitvoering Napoli, Grigio   1.821,-  
 1892  2 kussens met overtrek   67,-  1

 Multimedia

 4997  Mercedes MBUX 7" multimediasysteem incl. navigatie met bediening op stuurwiel, DAB, touchscreen (14) 335,-  1.109,-  1

 4949  Navigatie voor Mercedes MBUX 7" multimediasysteem (14) 282,-  1.007,-  
 4998  Mercedes MBUX 10,25" multimediasysteem incl. navigatie met bediening op stuurwiel, DAB, touchscreen (14) 818,-  2.634,-  1

 4956  Achteruitrijcamera voor MBUX 7" en 10,25"  132,-  509,-  
 4969  Parkeer pakket met achteruitrijcamera (25) 372,-  1.312,-  
 4968  Parkeer pakket met 360° camera (26) 509,-  1.821,-  
 87211  TV voorbereiding met DVB-T Antenne (actief) (33)  300,-  2

 43209  LED TV 19' met DVD-speler, tripletuner - een standaard en TV houder (35)  966,-  8

 Kachel / Airco / Boordtechniek

 60525  Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar   544,-  4

 56150  Gasaansluiting buiten met kraan   199,-  1

 87996  Veiligheidssysteem (alarmsysteem)   402,-  2

 51707  Tweede boordaccu 95 Ah met extra lader 18 A (10)  458,-  30

 51710  Tweede boordaccu "HYMER-Smart Battery-systeem" (135 Ah lithium) met extra lader 18 A (10)  3.041,-  25

 56502  Automatische omschakeling voor gasflessen met Crash Sensor en EisEx   356,-  3

 56007  Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboiler   402,-  
 56014  Diesel warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboiler   905,-  2

 57948  Dakairco achter (slaapgedeelte) (31)  2.329,-  30

 Pakketten

 58071  Comfort pakket   762,-  10

 4967  Rijassistent pakket* (16) 518,-  1.821,-  
 Overige

 83062  2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging   295,-  13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

Speciale uitvoering HYMERCAR MERCEDES
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 Basis

 4558  Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI,  105 KW/ 143 PK, Euro VI-D, 3.500 kg (18) 607,-  2.329,-  
 4559  Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, 120 KW/ 163 PK, Euro VI-D, 3.500 kg  (18) 1.187,-  3.346,-  3

 4560  Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 141 KW/ 190 PK, Euro VI-D, 3.500 kg  (18) 2.216,-  7.108,-  24

 4562  Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI,  105 KW/ 143 PK, Euro VI-D, 3.880 kg  1.366,-  3.641,-  28

 4563  Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI,  120 KW/ 163 PK, Euro VI-D, 3.880 kg   1.945,-  4.647,-  31

 4564  Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI,  141 KW/ 190 PK, Euro VI-D, 3.880 kg   ,-  8.420,-  52

   Gewichtsverlaging naar 3.500 kg (bij Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI)     
 4989  Gewichtsverhoging naar 4.100 kg (bij Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI)   265,-  
 4829  Vierwielaandrijving inschakelbaar (08),(15),(50) 3.259,-  11.582,-  141

 4882  Vierwielaandrijving, inschakelbaar met ondersteuning (08),(15),(50) 3.497,-  12.192,-  146

 4961  Volautomatische Airco THERMOTRONIC (meerprijs op halfautomatische airco)  176,-  509,-  1

 4841  Automatische versnellingsbak 7G-TRONIC  793,-  2.736,-  48

 4839  ECO-start-stop-functie  94,-  326,-  3

 4938  Elektrische handrem  109,-  326,-  2

 4952  Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifunctionele toetsen op stuurwiel (meerprijs op cruise control) (23),(38) 326,-  905,-  
 4928  Dode hoekassistent (20) 176,-  600,-  
 4945  LED High performance koplampen   603,-  2.024,-  2

 4851  Mistlampen met bochtenlicht  78,-  295,-  
 4859  Grille chroom (24) 86,-  295,-  
 4825  Bumper en frame grille in voertuigkleur (27),(29) 245,-  804,-  
 4933  Lederen stuurwiel (bij automatische versnellingsbak) (17) 64,-  255,-  
 4816  Lederen stuurwiel en versnellingspook (bij handversnellingsbak) (17) 82,-  295,-  
 4954  Buitenspiegels elektrisch klapbaar  18,-  92,-  
 4974  Elektrische sluithulp schuifdeur rechts (21) 107,-  458,-  
 4902  Elektrische schuifdeur rechts incl. afstandsbediening met meerdere functies (21) 350,-  1.312,-  6

 4854  Voorruit verwarmbaar  121,-  458,-  
 4971  Brandstoftank 93 L  109,-  367,-  15

 4909  Bijverwarming via motor (56) 256,-  865,-  8

 4907  Extra warm waterverwarming  323,-  1.109,-  8

 4908  Afstandsbediening voor bijverwarming warm water  137,-  499,-  
 4896  Mercedes-Benz originele 16" licht metalen velgen (zilver) met 4-seizoenenbanden  332,-  1.210,-  
 4897  Mercedes-Benz originele 17" licht metalen velgen (zilver) met zomerbanden (59) 361,-  1.475,-  4

 4901  Trekhaak met afneembare kogel (06),(42) 287,-  1.719,-  24

 4900  Trekhaak voor verhoogde aanhangergewicht 2,8 t (06),(40) 448,-  1.922,-  21

 4899  Trekhaak voor verhoogde aanhangergewicht 3,5 t (niet in combinatie met vierwielaandrijving) (06),(41),(59) 486,-  2.024,-  22

 4977  Geluidsmaatregelen Mercedes (dempt motorgeluid)  76,-  295,-  
 Opbouw 

   Buitenkleur winterwit     
   Buitenkleur speciaal: zie HymerCar brochure  160,-  600,-  
   Buitenkleur metallic  251,-  1.821,-  
 33603  Slaapdak in wit (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) (22)  4.058,-  100

 33611  Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) (22)  4.566,-  100

 33327  Raam in rijrichting links achter incl. verduistering en hor (slaapgedeelte)   402,-  5

 33704  Hef-/kanteldakluik (slaapgedeelte) 700x500 mm (30)  499,-  5

 83924  Luifel antraciet 3,25 x 2,50 m (lengte x uitval)   1.007,-  24

 83925  Luifel antraciet 3,00 x 2,50 m (lengte x uitval) met speciale adapter voor het slaapdak   905,-  23

 35128  Designbestickering Aluline: vulling alu geborsteld   265,-  
 35139  Designbestickering Carbonline: vulling carbon zwart   367,-  
 35140  Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts)   367,-  1

 Interieur

 42412  Stoelverwarming en lendesteun voor pilotenstoelen Aguti   702,-  
 47667  Afscheiding laadruimte met aanpassing sjorlijsten (smal)   92,-  1

 44172  Houten vloerrooster in badkamer   101,-  3

 34401  Safe met sleutel (stoelconsole bijrijdersstoel)   306,-  10

 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

BPM

39) + 40)*

BPM

39) + 40)*

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen.

Deze moeten hierbij opgeteld worden. Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 

Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 18/19

n.n.b.

n.n.b.    Het BPM bedrag was nog niet bekend tijdens 

het in druk gaan van de prijslijst. Vraag  

hierover informatie bij de HYMER-dealer.
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Belangrijke informatie / Verklaringen

(d) De aangegeven beladingsmogelijkheid is afhankelijk van het
lediggewicht en neemt af met het gewicht van de aan-/ingebouwde
accessoires (de gewichten staan vermeld in de prijslijst of kunnen
worden opgevraagd bij uw geselecteerde dealer), en de belading moet
juist verdeeld zijn. Het maximale laadvermogen bestaat uit
conventionele belading (75 kg per meerijdende persoon), persoonlijke
uitrusting (10 kg bagage per inzittende en 10 kg per meter
voertuiglengte) en rest lading, die voor extra aan-/ingebouwde
meerprijs opties of extra bagage gebruikt kan worden.   

(e) Techn. toegestane max. massa 3000 kg alleen in combinatie met
maxi-chassis.
Door verhoging of verlaging techn. toegestane max. massa verandert
het aanhanggewicht.

(f) Het aangegeven aantal personen vermindert zich, wanneer de massa in
rijklare toestand zich verhoogt. Deze verhoging kan tot stand komen
door bijv. een andere motor, door de inbouw van opties en een andere
indeling. Let u op de gewichten die achter de opties in de prijslijst staan
vermeld of praat hierover met uw geselecteerde HYMERCAR dealer,
zodat het technisch toegestane maximum massa niet overschreden
wordt en u genoeg laadcapaciteit voor personen en bagage overhoudt.
De standaard uitvoering beschikt over 3 zitplaatsen bij het model
Sydney en 4 zitplaatsen bij de modellen met badkamer. Extra zitplaatsen
kunnen als meerprijs optie bij het model Sydney besteld worden. Houd
u rekening met de gewichtsbalans van het voertuig.

(g) De Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI chassis met toelaatbaar
totaalgewicht van 3.500 kg kan niet verhoogd worden. Houd u hier
rekening mee bij bestelling.

h) Massa in rijklare toestand naar VO (EU) Nr. 1230/2012 is inclusief
basisuitrusting (75 kg voor bestuurder, volle brandstoftank, gevulde
watertank in rijstand 20 liter, gas in een aluminiumfles voor 100% en
elektrische aansluitkabel) in de standaard uitvoering voor de
basisvariant. De massa in rijklare toestand (en de mogelijke belading of
het aantal personen) verandert bij verschillende motoruitvoeringen of
uitvoeringsvarianten en door het aanbrengen van extra uitrusting.
Afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties zijn mogelijk en
toegestaan.

 Verklaringen
(01) Niet mogelijk in combinatie met 115 PK.
(02) Niet in combinatie met buitenkleur Lago blauw, Line blauw, Imperial

blauw, Geel, Profondo rood, Tiziano rood of Grigio Campovolo
(03) Uitzetbaar slaapdak (code nr. 33603, 33611) en bedombouw (dwars)

voor zitgroep incl. extra kussen (code nr. 44127) kunnen niet tegelijk
gebruikt worden.

(04) Alleen mogelijk in combinatie met de standaard banden of Fiat banden
code nr. 2427 / 2451 / 2452. Alternatieve banden moeten met de Fiat
TPMS ventiel uitgerust worden.

(05) De totale hoogte is bij Fiat Ducato maxi chassis ca. 5 cm. hoger.
(06) Trekhaak is alleen af productie mogelijk. Houd u hier rekening mee bij

de bestelling. Achteraf montage is niet mogelijk.
(07) Geen verhoging naar 3,85 t mogelijk.
(08) Bij de optie vierwielaandrijving is het voertuig ca. 9 cm hoger.
(09) Alleen mogelijk in combinatie met Fiat Ducato 35 Light chassis.
(10) Tweede boordaccu 95 AH (code nr. 51707) en tweede boordaccu

hybride (135 Ah lithium) met extra lader 18A (code nr. 51710) kunnen
niet tegelijk besteld resp. gemonteerd worden. 

(11) Bij FREE 540, 602 is  de tresor niet mogelijk in combinatie met warme
lucht dieselverwarming met gas warm waterboiler (code nr. 56112).

(12) ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje is alleen mogelijk bij zitplaats in
midden voertuig.

(14) Mercedes spraakherkenning in combinatie met Mercedes MBUX 10,25"
(code nr. 4998)
of Mercedes MBUX 7" + navigatie (code nr. 4997 + 4949). Bij
Mercedes MBUX 7" (code nr. 4997) is geen spraakherkenning mogelijk.

(15) Leverbaar vanaf ca. productie zomer 2019. 
(16) Alleen mogelijk in combinatie met Mercedes MBUX 7" Multimedia

systeem (code nr. 4997) en navigatie voor Mercedes MBUX 7"
Multimedia systeem (code nr. 4949) of Mercedes MBUX 10,25"
Multimedia systeem (code nr. 4998).

(17) Alleen mogelijk in combinatie met actieve afstandsassistent
DISTRONIC+ (code nr. 4952) of Mercedes MBUX 7 resp. 10,25" (code
nr. 4997, 4998).

(18) De Mercedes-Benz Sprinter 311, 314, 316 en 319 CDI chassis chassis met
toelaatbaar totaalgewicht van 3.500 kg kan niet verhoogd worden.
Houd u hier rekening mee bij bestelling.

(19) Reinigingssysteem koplampen (code nr. 2338) niet mogelijk in
combinatie met bumper in voertuigkleur gespoten.

(20) Alleen mogelijk in combinatie met uitklapbare elektrische
buitenspiegels (code nr. 4954).

(21) Elektrische schuifdeur (code nr. 4974 resp. 4902) is niet mogelijk in
combinatie met gasstopcontact (code nr. 56150).

(22) Leverbaar vanaf HYMER productie ca. voorjaar 2019. 
(23) Actieve afstand assistent DISTRONIC+ (code nr. 4952) is incl. actieve

remassistent (code nr. 4813).
(24) Alleen mogelijk in combinatie met bumper en frame koelgrill in

voertuigkleur (code nr. 4825).
(25) Alleen mogelijk in combinatie met Mercedes MBUX 7" Multimedia

systeem (code nr. 4997) of Mercedes MBUX 10,25" Multimedia systeem
(code nr. 4998).

(26) Alleen mogelijk in combinatie met elektrische uitklapbare buitenspiegel
(code nr. 4954) en Mercedes MBUX 7" Multimedia systeem (code nr.
4997) of Mercedes MBUX 10,25" Multimedia systeem (code nr. 4998).

(27) Alleen mogelijk in combinatie met cabine in kleur: Hymer wit,
Iridiumzilver, Obsidiaanzwart of Tenoritgrijs.

(29) Alleen mogelijk in combinatie met dode hoekspiegel (code nr. 4928).
(30) Het hef-kanteldakluik (Heki) is niet mogelijk in combinatie met het

slaapdak of de dakairco.
(31) Niet mogelijk in combinatie met het slaapdak of de hek-kanteldakluik.
(32) Slaapdak is alleen mogelijk in combinatie met een 3,5 t, 3,85 t of 4,0 t

chassis.
(33) TV voorbereiding = 1 x 12V stopcontact, 2 x antenne stopcontact en 1 x

wandcontactdoos.
(34) TV voorbereiding = 2 x 12V stopcontact, 3 x antenne stopcontact en 1 x

wandcontactdoos.
(35) Alleen mogelijk in combinatie met een TV voorbereiding.
(36) Alleen mogelijk in combinatie met Fiat Ducato Maxi chassis.

Sydney en 4 zitplaatsen bij de modellen met badkamer. Extra zitplaatsen

 Verklaringen
(01) Niet mogelijk in combinatie met 115 PK.
(02) Niet in combinatie met buitenkleur Lago blauw, Line blauw, Imperial

blauw, Geel, Profondo rood, Tiziano rood of Grigio Campovolo
(03) Uitzetbaar slaapdak (code nr. 33603, 33611) en bedombouw (dwars)

voor zitgroep incl. extra kussen (code nr. 44127) kunnen niet tegelijk
gebruikt worden.

(04) Alleen mogelijk in combinatie met de standaard banden of Fiat banden
code nr. 2427 / 2451 / 2452. Alternatieve banden moeten met de Fiat
TPMS ventiel uitgerust worden.

(05) De totale hoogte is bij Fiat Ducato maxi chassis ca. 5 cm. hoger.
(06) Trekhaak is alleen af productie mogelijk. Houd u hier rekening mee bij

de bestelling. Achteraf montage is niet mogelijk.
(07) Geen verhoging naar 3,85 t mogelijk.
(08) Bij de optie vierwielaandrijving is het voertuig ca. 9 cm hoger.
(09) Alleen mogelijk in combinatie met Fiat Ducato 35 Light chassis.
(10) Tweede boordaccu 95 AH (code nr. 51707) en tweede boordaccu

hybride (135 Ah lithium) met extra lader 18A (code nr. 51710) kunnen
niet tegelijk besteld resp. gemonteerd worden. 

(11) Bij FREE 540, 602 is  de tresor niet mogelijk in combinatie met warme
lucht dieselverwarming met gas warm waterboiler (code nr. 56112).

(12) ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje is alleen mogelijk bij zitplaats in
midden voertuig.

(14) Mercedes spraakherkenning in combinatie met Mercedes MBUX 10,25"

Belangrijke informatie / Verklaringen

 Belangrijke informatie
Iedere verandering aan de fabrieksmatige toestand van uw voertuig kan
de rij- en verkeersveiligheid verminderen. 

De door ERWIN HYMERGROUP Nederland B.V./HYMER GmbH & Co. KG.
aanbevolen accessoires en originele onderdelen zijn speciaal voor en
door ERWIN HYMERGROUP Nederland B.V./HYMER GmbH & Co KG.
ontwikkeld. Uw geselecteerde HYMERCAR dealer voert deze producten,
wordt technisch ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig
uit.
Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door ERWIN
HYMERGROUP Nederland B.V./HYMER GmbH & Co KG. gevoerd,
kunnen tot schade aan uw voertuig en vermindering van de
verkeersveiligheid leiden. Zelfs als voor deze delen een goedkeuring van
een deskundige, een gedeeltelijk goedkeuring of inbouwgoedkeuring
bestaat is een goed functioneren van het voertuig niet gewaarborgd.

Voor schade, veroorzaakt door niet door ERWIN HYMERGROUP
Nederland B.V./HYMER GmbH & Co KG. vrijgegeven producten of door
niet toelaatbare veranderingen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De aangegeven gewichten zijn ca. aanwijzingen. Het in de prijslijst
aangegeven maximale laadvermogen vermindert zich bij de inbouw van
extra accessoires waarvan het gewicht wordt aangegeven.

De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk, aangegeven
maten, gewichten, belading en prestaties van de voertuigen mogen
afwijken in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%) en komen
overeen met de aanwezige kennis op het tijdstip van het in druk geven
van de prijslijst. Zij komen overeen met de Europese
homologatiebepalingen en kunnen tot en met het tijdstip van levering
van het voertuig nog veranderen.  Uw geselecteerd HYMERCAR dealer
informeert u graag over eventuele wijzigingen. 

Let op dat bij in- of aanbouw van speciale delen achterop, zoals
bijvoorbeeld motorrek of trekhaak de voorgeschreven achteraslast niet
overschreden wordt.

De genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij bestelling
van een nieuwe camper. Achteraf inbouwen is deels niet mogelijk,
indien dit wel mogelijk is dan zijn deze prijzen hoger dan aangegeven in
deze prijslijst.

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen te vervallen.
Zetfouten voorbehouden. Gezien het proces van continu verbeteren
van de producten behouden wij ons het recht voor zonder kennisgeving
modellen, specificaties, uitvoering, aanduiding en prijzen te wijzigen. De
fabrikant/dealer-importeur is niet verplicht wijzigingen en of
verbeteringen uit te voeren op reeds geleverde producten. Voor de tot
standkoming van deze prijslijst is een buitenlandse prijslijst vertaald.
Uitvoeringen kunnen van land tot land verschillen. Wij hebben getracht
hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Fouten in deze zijn dan
ook voorbehouden. Afbeeldingen en indelingsschetsen in deze prijslijst
en ook in de HYMERCAR brochure, waartoe deze prijslijst onlosmakelijk
behoort, zijn slechts impressies en zijn deels afgebeeld met meerprijs
opties, deze maken geen deel uit van de standaard levering en van uw
koopcontract. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De
waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011
(richtlijn 2002/72/EG).
Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons
geautoriseerde HYMERCAR-dealer informeren over de actuele product-
en seriestand.

Zelf afhalen
Het zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogelijk.

Alle All-in verkoopprijzen af dealer zijn inclusief de onvermijdbare
kosten voor transport, kentekenen, afleveringspakket, etc. volgens de
richtlijnen van de ACM. 

Auteursrechten
2018 / 2019 ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V.
Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERWIN
HYMER GROUP NEDERLAND B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V. maakt bezwaar tegen ieder
gebruik van publicaties en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen
als voor alle logo's, uit deze uitgave voor reclamedoeleinden of
promotionele acties.

Afkortingen:

ABS     Anti blokkeringssysteem
ASR     Antislipregeling - tractiecontrole
EDS     Elektronische differentieelvergrendeing
ESC     Elektronische stabiliteitscontrole = ESP
ESP     Elektronische stabiliteitsprogramma - rijdynamiek regeling
HBA     Hydraulische remasistent
LAC     Adaptieve stabiliteitsprogramma
MSR     Motor sleepmoment regeling

 Technische gegevens
a) FIAT

Alternatieve motorvariant 130 Multijet
Aantal cilinders:                                   4
Cilinderinhoud ccm:                             2287
Max. vermogen kW (PK) bij U/min:     96 (130) bij 3600
Max. draaimoment Nm bij U/min:    320 bij 1800
Emissienorm:                                         Euro 6

Alternatieve motorvariant 150 Multijet
Aantal cilinders:                                     4
Cilinderinhoud ccm:                              2287
Max. vermogen kW (PK) bij U/min:    110 (150) bij 3600
Max. draaimoment Nm bij U/min:    380 bij 1500
Emissienorm:                                         Euro 6

Alternatieve motorvariant 180 Multijet
Aantal cilinders:                                    4
Cilinderinhoud ccm:                              2287
Max. vermogen kW (PK) bij U/min:    130 (177) bij 3500
Max. draaimoment Nm bij U/min:    400 bij 1500
Emissienorm:                                         Euro 6

Mercedes
Alternatieve motorvariant 314 CDI 
Aantal cilinders:                                    4
Cilinderinhoud ccm:                              2143
Max. vermogen kW (PK) bij U/min:    105 (143) bij 3800
Max. draaimoment Nm bij U/min:    330 bij 1200-2400
Emissienorm:                                          Euro VI-D

Alternatieve motorvariant 316 CDI 
Aantal cilinders:                                     4
Cilinderinhoud ccm:                              2143
Max. vermogen kW (PK) bij U/min:    120 (163) bij 3800
Max. draaimoment Nm bij U/min:    360 bij 1400-2400
Emissienorm:                                          Euro VI-D

Alternatieve motorvariant 319 CDI 
Aantal cilinders:                                     6 / V 72°
Cilinderinhoud ccm:                              2987
Max. vermogen kW (PK) bij U/min:    140 (190) bij 3800
Max. draaimoment Nm bij U/min:    440 bij 1400-2400
Emissienorm:                                         Euro VI-D

(b) De hoogte verandert door opbouw van opties.

midden voertuig.
(14) Mercedes spraakherkenning in combinatie met Mercedes MBUX 10,25"

(code nr. 4998)
of Mercedes MBUX 7" + navigatie (code nr. 4997 + 4949). Bij
Mercedes MBUX 7" (code nr. 4997) is geen spraakherkenning mogelijk.

(15) Leverbaar vanaf ca. productie zomer 2019. 
(16) Alleen mogelijk in combinatie met Mercedes MBUX 7" Multimedia

systeem (code nr. 4997) en navigatie voor Mercedes MBUX 7"
Multimedia systeem (code nr. 4949) of Mercedes MBUX 10,25"
Multimedia systeem (code nr. 4998).

(17) Alleen mogelijk in combinatie met actieve afstandsassistent
DISTRONIC+ (code nr. 4952) of Mercedes MBUX 7 resp. 10,25" (code
nr. 4997, 4998).

(18) De Mercedes-Benz Sprinter 311, 314, 316 en 319 CDI chassis chassis met
toelaatbaar totaalgewicht van 3.500 kg kan niet verhoogd worden.
Houd u hier rekening mee bij bestelling.

(19) Reinigingssysteem koplampen (code nr. 2338) niet mogelijk in
combinatie met bumper in voertuigkleur gespoten.

(20) Alleen mogelijk in combinatie met uitklapbare elektrische
buitenspiegels (code nr. 4954).

(21) Elektrische schuifdeur (code nr. 4974 resp. 4902) is niet mogelijk in
combinatie met gasstopcontact (code nr. 56150).

(22) Leverbaar vanaf HYMER productie ca. voorjaar 2019. 
(23) Actieve afstand assistent DISTRONIC+ (code nr. 4952) is incl. actieve

remassistent (code nr. 4813).
(24) Alleen mogelijk in combinatie met bumper en frame koelgrill in

voertuigkleur (code nr. 4825).
(25) Alleen mogelijk in combinatie met Mercedes MBUX 7" Multimedia

systeem (code nr. 4997) of Mercedes MBUX 10,25" Multimedia systeem
(code nr. 4998).

(26) Alleen mogelijk in combinatie met elektrische uitklapbare buitenspiegel
(code nr. 4954) en Mercedes MBUX 7" Multimedia systeem (code nr.
4997) of Mercedes MBUX 10,25" Multimedia systeem (code nr. 4998).

(27) Alleen mogelijk in combinatie met cabine in kleur: Hymer wit,
Iridiumzilver, Obsidiaanzwart of Tenoritgrijs.

(29) Alleen mogelijk in combinatie met dode hoekspiegel (code nr. 4928).
(30) Het hef-kanteldakluik (Heki) is niet mogelijk in combinatie met het

slaapdak of de dakairco.
(31) Niet mogelijk in combinatie met het slaapdak of de hek-kanteldakluik.
(32) Slaapdak is alleen mogelijk in combinatie met een 3,5 t, 3,85 t of 4,0 t

chassis.
(33) TV voorbereiding = 1 x 12V stopcontact, 2 x antenne stopcontact en 1 x

wandcontactdoos.
(34) TV voorbereiding = 2 x 12V stopcontact, 3 x antenne stopcontact en 1 x

wandcontactdoos.
(35) Alleen mogelijk in combinatie met een TV voorbereiding.
(36) Alleen mogelijk in combinatie met Fiat Ducato Maxi chassis.
(38) Alleen mogelijk in combinatie met automatische versnellingsbak (code

nr. 4841), lederen stuurwiel (code nr. 4933) en Mercedes MBUX 7"
Multimedia systeem (code nr. 4997) of Mercedes MBUX 10,25"
Multimedia systeem (code nr. 4998).

(40) Bij gewichtsverhoging naar 4.100 kg vermindert de(39)   Het vermelde BPM bedrag optellen bij genoemde meerprijs!

(40)    De vermelde BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Fiat 

Auto Nederland (1 oktober 2018), Mercedes Nederland (25 juni 2018). 

Indien Fiat/Mercedes tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan 

zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meerbedrag aan BPM door te 

berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder genoemd 

BPM bedrag in de prijslijst.
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www.facebook.com/EribaHymerNL

Aanwijzing
 
Deze prijslijst geeft de stand van deze modellen weer op het moment 

van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten 

niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het 

modeljaar wijzigingen aan de inrichting of verbeteringen van het pro-

duct uit te voeren. Vraag vóór het sluiten van een overeenkomst bij 

één van onze geautoriseerde HYMER-dealers naar de actuele stand van 

het product en de serie.

De voertuigen zijn deels met speciale uitrusting afgebeeld, die in de 

actuele prijslijst vermeld staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De 

afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang 

van HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiter-

lijk, prestatie en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen 

– afwijkingen in het kader van de productietoleranties (+/- 5% max.) 

zijn mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter perse 

gaan van deze prijslijst bekend. De gegevens komen overeen met de 

Europese homologatiebepalingen en kunnen tot het moment van de 

aankoop resp. levering van het voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-

dealer zal u graag over eventuele wijzigingen en over de standaard 

leveringsomvang informeren.

 

Auteursrecht 2018 Hymer GmbH & Co.KG


