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BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE KEUZE VAN UW 
CAMPER

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling en 
een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele 
uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische 
grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden 
niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren 
zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit 
maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die 
bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod: 

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht…

… is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. HYMER specificeert een 
bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg, 
4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

2. De massa in rijklare toestand…
... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg 
voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand 
afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt ± 5 
%. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige 
transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt HYMER elk voertuig aan het einde van de 
productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u.
Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk “Juridische informatie”.



5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten…

... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele 
uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met 
de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de 
optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE KEUZE VAN 
UW CAMPER

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)…
… wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in het 
zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier (zonder 
bestuurder) berekend. Voor een gedetailleerde uitleg van het massa van de passagiers, zie het hoofdstuk “Juridische 
informatie".

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting…
… is een door HYMER per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan 
worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk 
voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de 
nuttige massa van de door HYMER geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging aan het 
einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door een toelaatbare gewichtsafwijking onder 
de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of 
het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig 
afleveren. 
Een gedetailleerde uitleg van de effecten van de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te 
vinden in het hoofdstuk “Juridische informatie”.



VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER FREE

Free 540 Free 600 Free 602

Prijs All In af dealer  € 79.840,- 81.740,- 81.740,-

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

Drive Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving

kw (PK) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Bandenmaat 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 541 / 208 / 260 599 / 208 / 260 599 / 208 / 260 

Totale hoogte (bij geopend dak) 350 350 350

Dak type Slaapdak Slaapdak Slaapdak 

Stahoogte in woongedeelte (cm) 190 190 190

Wielbasis (mm) 3450 4035 4035

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)*
2720 (2584hymer.price-list. 

-2856)*

2835 (2693hymer.price-list. 

-2977)*

2845 (2703hymer.price-list. 

-2987)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
445 325 315

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3500 3500 3500

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 2000 2000 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 4 4 

Bed dimension: Front bed L x W (cm) 182 x 101 - 62 182 x 101 - 62 182 x 101 - 62 

Bedafmeting achter L x B (cm) 196 x 132 - 122 196 x 152 - 140 192 x 120 - 54 / 182 x 80

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 200 x 135 200 x 135 200 x 135 

Slaapplaatsen 2 - 4 2 - 4 2 - 4 

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 70 (7,5) 90 (6,5) 70 (7,5)

Standaard verwarming warme lucht, 4 kW warme lucht, 4 kW warme lucht, 4 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht)
1x 5kg 

1x 11kg

1x 5kg 

1x 11kg

1x 5kg 

1x 11kg

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 100 100 100

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20 20 20

Warm water tank (l) Gasboiler 11 l Gasboiler 11 l Gasboiler 11 l

Afvalwatertank (l) 100 100 100

Standaard woonaccu (Ah) 95 Ah AGM 95 Ah AGM 95 Ah AGM

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

a)

1) 1) 1)

2) 2) 2)

3) 3) 3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER FREE

Chassis

Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 88 KW/120 PK - Euro 6D Final

Basis

Buitenkleur wit

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

75 l brandstoftank

19 l AdBlue tank

Dagrijverlichting geïntegreerd in koplampen

15'' stalen velgen (4 stuks)

1x dubbele USB-aansluiting in de bestuurderscabine

Weergave buitentemperatuur

Boordgereedschap

Digitale display met boordcomputer

Elektrische ramen cabine

Elektronische startonderbreker

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Bekerhouder in plaats van afsluitbare opbergvak in midden van dashboard

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Dashboardkastje passagierszijde met koelvak/-tas voor 1,5 ltr flessen

Coaxiale stuurwiel verstelling

Airco met pollenfilter, manueel bedienbaar

Pech set (compressor met extra ventiel)

Bekleding zitconsole

Stuurbekrachtiging

Sensor voor detectie van water in dieseltank

Opbergvakken in deur met flessenhouder voor 1,5 ltr flessen

Centrale vergrendeling met interne- en afstandsbediening

ESC met Brake Assist (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill Start Assist, Traction+, Crosswind Assist, Trailer Stability Control en Post Collision 

Braking System

Fiat Cruise control

Zijwind assistent

Eco-Pack bestaat uit Start-Stop-Systeem incl. intelligente dynamo

Exterieur

Elektrische opstap

Extra ver te openen achterdeuren

Zwarte regengoot boven de schuifdeur met geïntegreerde LED verlichting

Donker getinte ramen in woon- / passagiersgedeelte

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS-isolatie 

in het dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Dakluik 40 x 40 cm boven badkamer

Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Dakluik 70 x 50 cm boven woongedeelte

Geïsoleerde aluminium kaderramen

Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer

Interieur

Inhangbare tafel met draaibare verlenging

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen, in hoogte verstel-, draai- en kantelbaar

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Plissé hor voor schuifdeur

Vloerverhoging met bergvak

Bergvak voor 2 gasflessen

Rails met sjorogen in vloer loopgedeelte en bed achter voor ideale bevestiging van accessoires

Spiegelkast

Verduistering woongedeelte met plisségordijn en hor

Verticaal opklapbare lattenbodem

Wonen, Slapen & Verlichting

Koudschuim matrassen voor bedden achter incl. comfort lattenbodem

Zijwandbekleding van de zitgroep met hoogwaardige, warmte- en geluidsisolerende stofbekleding

Ambianceverlichting in woon- en keukengedeelte
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LED verlichting

Keuken

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

70 l compressor koelkast met dubbele aanslag voor opening aan beide zijden

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekking (2 pits gas kooktoestel)

Badkamer

Houder met zuignap voor douchekop

Douchebak met goot rondom

Cassettetoilet met niveau indicatie

Compacte badkamer met deur

Installatie & Techniek

4 kW heteluchtverwarming met 10L warm waterboiler

Sensor voor binnentemperatuur

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

Laadbooster voor veilig opladen van de opbouwaccu tijdens de rit (tot 70 A)

95 Ah accu met laadapparaat

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

100 l vers watertank (intern) (20 l in rijstand)

100 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

Afvalwatertank geïsoleerd

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

Beschermingskap voor schakelaar opstap

Bekleding & Decor

Meubeldecor Grand Oak

Bekledingsstof Korfu
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 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie
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VOORDEELPAKKETTEN HYMER FREE

Chassis pakket Prijs €
Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook 290,-

90 l brandstoftank 100,-

LED dagrijverlichting 460,-

Premium DAB radiovoorbereiding 290,-

Voorbereiding DAB Radio 90,-

Pakketprijs 1.230,-

Voordeelprijs 1.085,-

Uw voordeel 145,-

Extra gewicht (kg)* 14

Ready to camp pakket Prijs €
16" lichtmetalen velgen met 225/75 R16 banden 1.055,-

Vouwverduistering voor cabine 600,-

2 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten 200,-

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,-

Pakketprijs 1.950,-

Voordeelprijs 1.600,-

Uw voordeel 350,-

Extra gewicht (kg)* 22.5

Ready to camp pakket Prijs €
16" lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/75 R16 (alleen voor Fiat Ducato Maxi chassis of in combinatie met automatische transmissie) 810,-

Vouwverduistering voor cabine 600,-

2 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten 200,-

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,-

Pakketprijs 1.705,-

Voordeelprijs 1.360,-

Uw voordeel 345,-

Extra gewicht (kg)* 22.5

Style pakket Prijs €
Kader radiator grille in glanzend zwart 190,-

Bodem beschermplaat (Skid-plate) in glanzend zwart 80,-

Koplampen met zwart kader 30,-

Voorbumper in voertuigkleur gespoten 490,-

Pakketprijs 790,-

Voordeelprijs 740,-

Uw voordeel 50,-

Extra gewicht (kg)* 0

Rij assistentie pakket Prijs €
Rij assistentie systeem incl. noodrem assistent, spoor assistent, grootlicht assistent, verkeersborden herkenning, licht- en regensensor) 1.410,-

Dodehoek assistent incl. bewegingsherkenning (zijwaarts) 890,-

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 250,-

Pakketprijs 2.550,-

Voordeelprijs 2.410,-

Uw voordeel 140,-

Extra gewicht (kg)* 1

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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OPTIES HYMER FREE

Prijs €  

Chassis

Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro 6D Final 1.445,- 0

Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 103 KW/140 PK - Euro VI -E 1.445,- 0

Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 132 KW/180 PK - Euro VI -E 6.725,- 20

Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro VI-E 2.515,- 40

Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro VI-E 7.385,- 60

Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro VI-E 8.655,- 60

V201103500 Gewichtsvariant (toelating) 3.500 kg (bij Fiat Ducato Maxi 4.0 t) 255,- 0

Basis

V20250163 Pastel Lanzarote Grijs 765,- 0

V20250145 Pastell Grigio-Campovolo 765,- 0

V20250104 Metallic Fer Grijs 965,- 0

V20250164 Metallic Artense Grijs 965,- 0

V20250110 Metallic: Black 965,- 0

V20420A 9G-automaat (voor 140 pk-motor) 4.840,- 35

V20420A Automatische versnellingsbak 9-traps 4.840,- 24

V2064511 Elektrische parkeerrem 550,- -9

V2007111 Trekhaak afneembaar 965,- 28

V2077113 LED-koplampen 1.235,- 0

V2062111 Mistlampen voor 290,- 2

V3051010 Voorbumper in voertuigkleur gespoten 490,- 0

V2021016 16" stalen velgen (alleen bij Fiat Ducato 3,5 t chassis) 380,- 16

V2021030
16" lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/75 R16 (alleen voor Fiat Ducato Maxi chassis of in 

combinatie met automatische transmissie)
810,- 10

V2021030 16" lichtmetalen velgen met 225/75 R16 banden 1.055,- 10

V2073512 16" All-Season banden (met sneeuwvloksymbool) 535,- 0

V2021049 16" lichtmetalen velgen met all-terrain banden 3.040,- 13

V2021024 18" lichtmetalen velgen met 255/55 R18 vierseizoenenbanden 3.550,- 12

V2117011 Opbergvak voor smartphones incl. draadloze oplaadfunctie met oplaadniveau-indicator 310,- 0

V2009011 Dashboard met aluminiumkleurige applicatie 135,- 0

V2050010 Automatische airco met pollenfilter (meerprijs t.o.v. manuele airco) 645,- 0

V20610J Multifunctioneel stuurwiel 295,- 0

V20855J Stoelverwarming en lendensteun voor bestuurders- en voorpassagiersstoel, afzonderlijk instelbaar 875,- 0

V2103210 Programmeerbare standkachel (voor voorverwarming motor en ontdooien van ramen) 1.870,- 5

V2096512 Volledig digitale cockpit met geïntegreerd 7" display 715,- 0

V20391J Verwarmbare voorruit 380,- 1

V20330J Parkeersensoren achter, met akoestisch waarschuwingssignaal 470,- 1

V2098510 Dodehoek assistent incl. bewegingsherkenning (zijwaarts) 890,- 1

Exterieur

V30522110 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval) 1.005,- 23

V30522120 Luifel met adapter, behuizing antraciet, 325 x 250 cm (lengte x uitval) 1.110,- 24

V30522130 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 350 x 250 cm (lengte x uitval) 1.005,- 26

V30522140 Luifel met adapter, behuizing antraciet, 375 x 250 cm (lengte x uitval) 1.210,- 27

V3016010 Slaapdak in wit (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 4.055,- 120

V3016010 Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 4.565,- 120

V7003216
Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts en op de 

achterdeuren)
965,- 1

V3005010 Backrack+ 805,- 9

V3011012 Dakluik 70 x 50 cm, dubbelschalig (in slaapgedeelte) 500,- 5

V3028010 Uitzetraam achter in rijrichting rechts incl. verduistering en hor 420,- 4

V3028012 Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduistering en hor 420,- 4

Interieur

a)
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15)

16)

16)

17)

18)

18)

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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Prijs €  

V30490J 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging 295,- 13

V3037510 ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte 265,- 3.5

V6001015 Vouwverduistering voor cabine 600,- 7.5

V60230J Scheidingsgordijn in slaapgedeelte achter 200,- 0

Wonen, Slapen & Verlichting

V60280J Bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen 400,- 5

V60170J Hoeslaken bed achter 205,- 1

V8037011 Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,- 2

Badkamer

V40210J Kurken douchevlonder 120,- 2

Installatie & Techniek

V5028021
6 kW diesel warme luchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 watt elektrisch 

verwarmingselementen
2.025,- 2

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V5026013 Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor en EisEx 375,- 3

V50230J Gasstopcontact buiten met afsluitkraan 200,- 1

V5012511 Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18 A 500,- 30

V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah Lithium) incl. extra lader 18 A en accu display 1.210,- 10

V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A en accu computer 2.940,- 25

V80288J 2 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten 200,- 0.5

V5002014 Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 545,- 4

V5005010 Veiligheidssysteem (alarmsysteem) 400,- 2

V5047010 Voorbekabeling zonnesysteem 200,- 0.5

Multimedia

V2067030
Fiat infotainmentsysteem met 10" touchscreen, geïntegreerd navigatiesysteem, DAB+, Apple Car Play, 

Google Android Auto incl. achteruitrijcamera en multifunctioneel stuurwiel 
2.960,- 4

V50400115
Multimedia navigatiesysteem met 9" touchscreen incl. campersoftware, DAB+, Apple Car Play, Google 

Android Auto en achteruitrijcamera 
2.430,- 7

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22'' LED-TV met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler 985,- 9

Bekleding & Decor

V100704096 Bekledingsstof Denver 295,- 0

V100704131 Bekledingsstof Jandia 295,- 0

V100704076 Bekledingsstof Grazia (Eco Tech Material) 765,- 0

V100704090 Lederuitvoering Grigio 2.025,- 6.5

V602104011 Tapijtset Laguna (los bijgelegd) 400,- 4

Pakketten

V8036010 Chassis pakket 1.085,- 14

V8038010 Ready to camp pakket 1.600,- 22.5

V8038010 Ready to camp pakket 1.360,- 22.5

V8028918 Style pakket 740,- 0

V8011521 Rij assistentie pakket 2.410,- 1
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19)

16)

20)

20)

20)

21)

22) 23)

24)

25)

26)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER FREE 
BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Free 540 Blue Evolution Free 600 Campus

Prijs All In af dealer  € 96.390,- 96.490,-

Standaard chassis Fiat Ducato Fiat Ducato

Drive Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving

kw (PK) 103 (140) 103 (140)

Bandenmaat 225/75 R 16 225/75 R 16

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 541 / 208 / 270 599 / 208 / 270 

Totale hoogte (bij geopend dak) 350 350

Dak type Slaapdak Slaapdak

Stahoogte in woongedeelte (cm) 190 190

Wielbasis (mm) 3450 4035

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)* 2960 (2812hymer.price-list. -3108)* 3030 (2879hymer.price-list. -3182)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
205 110

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3500 3500

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 2000 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 4 

Bed dimension: Front bed L x W (cm) 182 x 101 - 62 182 x 101 - 62 

Bedafmeting achter L x B (cm) 196 x 132 - 122 196 x 152 - 140

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 200 x 135 200 x 135

Slaapplaatsen 4 4

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 70 (7,5) 90 (6,5)

Standaard verwarming warme lucht, 4 kW warme lucht, 4 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht)
1x 5kg 

1x 11kg

1x 5kg 

1x 11kg

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 100 100

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20 20

Afvalwatertank (l) 100 100

Standaard woonaccu (Ah) 95 Ah AGM 95 Ah AGM

Stopcontacten 230 V/ 12 V/ USB 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1

a)

1) 1)

2) 2)

3) 3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER FREE BLUE EVOLUTION / 
CAMPUS

Chassis

Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro VI-E

Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro 6D Final

Basis

Buitenkleur metallic Stormblauw - speciale kleur

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

90 l brandstoftank

19 l AdBlue tank

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Kader radiator grille in glanzend zwart

LED dagrijverlichting 

Mistlampen voor

Koplampen met zwart kader

Bodem beschermplaat (Skid-plate) in glanzend zwart

Voorbumper in voertuigkleur gespoten

16" lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/75 R16 mat zwart

Automatische airco met pollenfilter (meerprijs t.o.v. manuele airco)

Boordgereedschap

Digitale display met boordcomputer

Elektrische ramen cabine

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Bekerhouder in plaats van afsluitbare opbergvak in midden van dashboard

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Dashboardkastje passagierszijde met koelvak/-tas voor 1,5 ltr flessen

Coaxiale stuurwiel verstelling

Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook

Pech set (compressor met extra ventiel)

Premium DAB radiovoorbereiding

Bekleding zitconsole

Opbergvakken in deur met flessenhouder voor 1,5 ltr flessen

Centrale vergrendeling met interne- en afstandsbediening

1x dubbele USB-aansluiting in de bestuurderscabine

Weergave buitentemperatuur

Elektronische startonderbreker

ESC met Brake Assist (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill Start Assist, Traction+, Crosswind Assist, Trailer Stability Control en Post Collision 

Braking System

Hoogwaardige ESP

Sensor voor detectie van water in dieseltank

Stuurbekrachtiging

Eco-Pack bestaat uit Start-Stop-Systeem incl. intelligente dynamo

Cruise control

Pastel Grigio Campovolo

Exterieur

Slaapdak in zwart (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem)

Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval)

Designbestickering zijwand in mat zwart

Donker getinte ramen in woon- / passagiersgedeelte

Elektrische opstap

Extra ver te openen achterdeuren

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS-isolatie in het 

dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Zwarte regengoot boven de schuifdeur met geïntegreerde LED verlichting

Dakluik 40 x 40 cm boven badkamer

Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Dakluik 70 x 50 cm boven woongedeelte
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Uitzetraam achter in rijrichting rechts incl. verduistering en hor

Geïsoleerde aluminium kaderramen

Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer

Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 350 x 250 cm (lengte x uitval)

Interieur

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen, in hoogte verstel-, draai- en kantelbaar

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Vouwverduistering voor cabine

Verduistering woongedeelte met plisségordijn en hor

Plissé hor voor schuifdeur

Inhangbare tafel met draaibare verlenging

Vloerverhoging met bergvak

Bergvak voor 2 gasflessen

Rails met sjorogen in vloer loopgedeelte en bed achter voor ideale bevestiging van accessoires

ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte

Spiegelkast

Verticaal opklapbare lattenbodem

Wonen, Slapen & Verlichting

Koudschuim matrassen voor bedden achter incl. comfort lattenbodem

Zijbekleding in de slaapkamer met hoogwaardige warmte- en geluidsabsorberende stof

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes)

Ambianceverlichting in woon- en keukengedeelte

LED verlichting

Keuken

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekking (2 pits gas kooktoestel)

70 l compressor koelkast met dubbele aanslag voor opening aan beide zijden

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Badkamer

Compacte badkamer met deur

Houder met zuignap voor douchekop

Douchebak met goot rondom

Cassettetoilet met niveau indicatie

Kurken douchevlonder

Installatie & Techniek

4 kW heteluchtverwarming met 10L warm waterboiler

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

Sensor voor binnentemperatuur

95 Ah accu met laadapparaat

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

Beschermingskap voor schakelaar opstap

Afvalwatertank geïsoleerd

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

100 l vers watertank (intern) (20 l in rijstand)

100 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

2 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten

Laadbooster voor veilig opladen van de opbouwaccu tijdens de rit (tot 70 A)

Multimedia

Voorbereiding DAB Radio

Fiat infotainmentsysteem met 10" touchscreen, geïntegreerd navigatiesysteem, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto incl. 

achteruitrijcamera en multifunctioneel stuurwiel

Bekleding & Decor

Meubeldecor White

Bekledingsstof Jandia
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 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

12



VOORDEELPAKKETTEN HYMER FREE BLUE EVOLUTION / 
CAMPUS

Rij assistentie pakket Prijs €
Rij assistentie systeem incl. noodrem assistent, spoor assistent, grootlicht assistent, verkeersborden herkenning, licht- en regensensor) 1.410,-

Dodehoek assistent incl. bewegingsherkenning (zijwaarts) 890,-

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 250,-

Pakketprijs 2.550,-

Voordeelprijs 2.450,-

Uw voordeel 100,-

Extra gewicht (kg)* 1

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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OPTIES HYMER FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Prijs €  

Motor varianten

Motor variant 180 PK in plaats van 140 PK (tegen meerprijs) 5.275,- 20

Basis

V20420A 9G-automaat (voor 140 pk-motor) 4.840,- 35

V20420A Automatische versnellingsbak 9-traps 4.840,- 24

V2007111 Trekhaak afneembaar 965,- 28

V2077113 LED-koplampen 1.235,- 0

V20391J Verwarmbare voorruit 380,- 1

V2021049 16" lichtmetalen velgen met all-terrain banden 3.040,- 13

V2021024 18" lichtmetalen velgen met 255/55 R18 vierseizoenenbanden 3.550,- 12

V2073512 16" All-Season banden (met sneeuwvloksymbool) 535,- 0

V2117011 Opbergvak voor smartphones incl. draadloze oplaadfunctie met oplaadniveau-indicator 310,- 0

V2009011 Dashboard met aluminiumkleurige applicatie 135,- 0

V2064511 Elektrische parkeerrem 550,- -9

V20855J Stoelverwarming en lendensteun voor bestuurders- en voorpassagiersstoel, afzonderlijk instelbaar 875,- 0

V2103210 Programmeerbare standkachel (voor voorverwarming motor en ontdooien van ramen) 1.870,- 5

V2096512 Volledig digitale cockpit met geïntegreerd 7" display 715,- 0

V20330J Parkeersensoren achter, met akoestisch waarschuwingssignaal 470,- 1

V2098510 Dodehoek assistent incl. bewegingsherkenning (zijwaarts) 890,- 1

Exterieur

V3028012 Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduistering en hor 420,- 4

V3005010 Backrack+ 805,- 9

Interieur

V60230J Scheidingsgordijn in slaapgedeelte achter 200,- 0

V30490J 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging 295,- 13

Wonen, Slapen & Verlichting

V60280J Bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen 400,- 5

V60170J Hoeslaken bed achter 205,- 1

Installatie & Techniek

V5028021
6 kW diesel warme luchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 watt elektrisch 

verwarmingselementen
2.025,- 2

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V5026013 Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor en EisEx 375,- 3

V50230J Gasstopcontact buiten met afsluitkraan 200,- 1

V5012511 Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18 A 500,- 30

V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah Lithium) incl. extra lader 18 A en accu display 1.210,- 10

V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A en accu computer 2.940,- 25

V5005010 Veiligheidssysteem (alarmsysteem) 400,- 2

V5002014 Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 545,- 4

V5047010 Voorbekabeling zonnesysteem 200,- 0.5

Multimedia

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22'' LED-TV met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler 985,- 9

Bekleding & Decor

V602104011 Tapijtset Laguna (los bijgelegd) 400,- 4

Pakketten

V8011518 Rij assistentie pakket 2.450,- 1
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4)

7)

14)

10)

10)

11)

12)

15)

18)

27)

16)

20)

20)

20)

24)

25)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER FREE 
S

Free S 600

Prijs All In af dealer  € 87.890,-

Standaard chassis MB Sprinter 315 CDI - FWD

Drive Voorwielaandrijving

kw (PK) 110 (150)

Bandenmaat 225/75 R16 C

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 593 / 206 / 278

Dak type Slaapdak 

Stahoogte in woongedeelte (cm) 200

Wielbasis (mm) 3924

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)* 2790 (2651hymer.price-list. -2930)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
375

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3500

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 

Bedafmeting achter L x B (cm) 195 x 135

Beddenmaat midden L x B (cm) 171 x 92 - 69 

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 200 x 122 

Slaapplaatsen 2 - 4 

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 90 (6,5)

Standaard verwarming warme lucht, 4 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht)
1x 5kg 

1x 11kg

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 110

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20

Warm water tank (l) Gasboiler 11 l

Afvalwatertank (l) 85

Standaard woonaccu (Ah) 95 Ah AGM

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

a)

2)

3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER FREE S

Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 PK - Euro VI-E

Basis

Buitenkleur Arctic wit

6-versnellingsbak ECO Gear

65 l brandstoftank

22 l AdBlue tank

Adaptief remlicht

Schakelaar automatische verlichting

Halogeen koplampen, H7

Comfort veiligheidschassis (trillingsdempers, stabilisatoren, schokdempers)

Koplamp verstelling

Motorruimte-isolatie voor geluidsreductie

Knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegel

Dagrijverlichting geïntegreerd in koplampen

Voorraam van gelaagd glas

16" stalen velgen met wiel afdekking en vierseizoenenbanden

Weergave buitentemperatuur

ECO Start-Stop-functie

Elektrische ramen cabine

Elektrische parkeerrem

Elektronische startonderbreker

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Handgreep voor instap via schuifdeur

Keyless Start (Start-Stop-knop voor eenvoudige start)

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Zonnekleppen voor bestuurder en passagier, zwenkbaar

Warme lucht bijverwarming elektrisch

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Hellingproef assistent

ESP met rem assistent (BAS), ABS, ASR, EBV

Zijwind assistent

Stuurbekrachtiging

Voorbereiding voor trekhaak

Exterieur

Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen van achterdeuren)

Elektrische opstap

GVK hefdak met schuimkern isolatie

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS-isolatie in het 

dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Donker getinte ramen in woon- / passagiersgedeelte

Dakluik 28 x 28 cm boven badkamer

Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Dakluik 70 x 50 cm boven woongedeelte

Geïsoleerde aluminium kaderramen

Interieur

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Mercedes Benz Originele comfort stoelen in woonruimtestof overtrokken

Inhangbare tafel met draaibare verlenging

Vouwverduistering voor cabine

Plissé hor voor schuifdeur

Bergvak voor 2 gasflessen

Uittrekbare ladder voor bed incl. afscheiding bergruimte

Rails met sjorogen in vloer loopgedeelte en bed achter voor ideale bevestiging van accessoires

Spiegelkast

Verduistering woongedeelte met plisségordijn en hor

Verticaal opklapbare lattenbodem

Wonen, Slapen & Verlichting

Zijbekleding in de slaapkamer met hoogwaardige warmte- en geluidsabsorberende stof
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Ambiance verlichting in woon-, keuken- en slaapgedeelte

LED verlichting

Keuken

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekking (2 pits gas kooktoestel)

Badkamer

Houder met zuignap voor douchekop

Douchebak met goot rondom

Cassettetoilet met niveau indicatie

Compacte badkamer met deur

Installatie & Techniek

4 kW heteluchtverwarming met 10L warm waterboiler

Sensor voor binnentemperatuur

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

95 Ah accu met laadapparaat

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

110 l verswatertank intern (20 l in rijstand)

85 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

Elektrische lediging van afvalwatertank met bediening vanaf de zitgroep

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

Laadbooster voor veilig opladen van de opbouwaccu tijdens de rit (tot 70 A)

Bekleding & Decor

Meubeldecor Grand Oak

Bekledingsstof Palm Black
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 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie
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VOORDEELPAKKETTEN HYMER FREE S

Pakketten Ready to camp pakket (velgen zilver) Ready to camp pakket (velgen zwart)

Vouwverduistering voor cabine x x

16'' lichtmetalen velgen (zilver) met 4-seizoenenbanden x

1 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten x x

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) x x

Mercedes-Benz originele 16" lichtmetalen velgen (zwart) met 4- 

seizoenenbanden
x

Pakketprijs € 2.505,- 2.505,-

Voordeelprijs € 2.145,- 2.145,-

Uw voordeel € 360,- 360,-

Extra gewicht (kg)* 11 11

Chassis pakket Prijs €
Halfautomatische airco Tempmatik 2.430,-

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels 450,-

Voorbereiding DAB Radio 90,-

92 l brandstoftank 530,-

Pakketprijs 3.500,-

Voordeelprijs 2.875,-

Uw voordeel 625,-

Extra gewicht (kg)* 41

Style pakket Prijs €
Voorbumper en frame grille in voertuigkleur gespoten 920,-

Radiator grille in chroom 460,-

Pakketprijs 1.380,-

Voordeelprijs 1.135,-

Uw voordeel 245,-

Extra gewicht (kg)* 0

Rij assistent pakket Prijs €
Actieve spoor assistent 805,-

Attentie assistent 90,-

Grootlicht assistent 525,-

Verkeersborden assistent 530,-

Verwarmbare voorruit 605,-

Warmtewerend glas in voorruit met bandfilter bovenaan 380,-

Pakketprijs 2.935,-

Voordeelprijs 2.665,-

Uw voordeel 270,-

Extra gewicht (kg)* 0

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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OPTIES HYMER FREE S

Prijs €  

Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PK - Euro VI-E 2.865,- 0

Basis

Buitenkleur in metallic 2.302,- 0

V20250137 Pastel staalblauw 600,- 0

V20250143 Pastel blauw-grijs 600,- 0

V20250140 Pastel Jupiter Rood 600,- 0

V20250161 Pastel kiezelgrijs 600,- 0

V20250115 Pastel Zwart Grijs 600,- 0

V20250119 Metallic Obsidiaan Zwart 2.305,- 0

V20250136 Metallic Cavansit-Blau 2.305,- 0

V20250144 Metallic Tenorit Grau 2.305,- 0

V20250146 Metallic Iridium Silber 2.305,- 0

V20420A Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie 3.815,- 30

V2007111 Trekhaak, afneembaar (max. 2 t) 1.720,- 27

V20160J Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 115,- 0

V2077113 LED high-performance koplampen 2.705,- 2

V2062111 Mistlampen incl. statisch bochtenlicht 390,- 0

V2021027 16'' lichtmetalen velgen (zilver) met 4-seizoenenbanden 1.610,- 4

V2021027 Mercedes-Benz originele 16" lichtmetalen velgen (zwart) met 4-seizoenenbanden 1.610,- 4

V2117011 Bergvak voor smartphones incl. wireless charging 295,- 2

V2054512 Stuurwiel en pook (bij hand versnellingsbak) met lederen bekleding 385,- 0

V2054511 Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak) 335,- 0

V2050010 Volautomatische airco THERMOTRONIC incl. regensensor (meerprijs op halfautomatische airco) 1.080,- 1

V2103210 Warm water bijverwarming (standkachel cabine) 1.465,- 7

V2103211 Afstandsbediening voor warm water bijverwarming 650,- 0

V2116010 Laadpakket dashboard (2 USB-C aansluitingen met 5 V en een 12 V stopcontact extra) 190,- 0

V2049813 Open opbergruimte aan de passagierszijde 140,- 0

V20855J Stoelverwarming voor Mercedes-Benz Originele stoelen 905,- 2

V2113010 Wet Wiper systeem (ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers) 100,- 0

V21055J Bijverwarming (ondersteunt de standaard verwarming bij het verwarmen van het voertuig) 865,- 8

V2098010 Cruise control incl. multifunctioneel stuurwiel 405,- 0

V2098013 Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifunctioneelstuurwiel 1.775,- 0

V2098510 Dodehoek assistent 640,- 0

Exterieur

V30522120 Luifel met adapter, behuizing antraciet, 325 x 250 cm (lengte x uitval) 1.110,- 24

V30522110 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval) 1.005,- 23

V3016010 Slaapdak in wit (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 4.565,- 120

V3016010 Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 5.075,- 120

V3028012 Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduistering en hor 420,- 4

V3011012 Dakluik 70 x 50 cm, dubbelschalig (in slaapgedeelte) 500,- 5

V7003216 Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts) 765,- 1

Interieur

V4044016 Vrijstaande tafel incl. loungebekleding 200,- 0

V30490J 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging 295,- 13

V6001015 Vouwverduistering voor cabine 600,- 7.5

V60230J Scheidingsgordijn in slaapgedeelte achter 200,- 0

V3037510 ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte 265,- 3.5

V3065010 Safe met sleutel (in zitconsole bijrijder) 355,- 10

Wonen, Slapen & Verlichting

V60280J Bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen 400,- 5

V60170J Hoeslaken bed achter 205,- 1
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28)

29)

30)

31)

32) 33)

15) 34) 35)

18)

17)

36)

19)

16)

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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Prijs €  

V8037011 Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,- 2

Badkamer

V40210J Kurken douchevlonder 120,- 2

Installatie & Techniek

V5028021
6 kW diesel warme luchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 watt elektrisch verwarmingselementen 

2.025,- 2

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V5026013 Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor en EisEx 375,- 3

V50230J Gasstopcontact buiten met afsluitkraan 200,- 1

V5012511 Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18 A 500,- 30

V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah Lithium) incl. extra lader 18 A en accu display 1.210,- 10

V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A en accu computer 2.940,- 25

V5002014 Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 545,- 4

V80288J 1 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten 200,- 0.5

V5047010 Voorbekabeling zonnesysteem 200,- 0.5

Multimedia

V2067026 MBUX 10,25" multimedia systeem met multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB+, touchscreen 3.485,- 7

V2075012 Achteruitrijcamera voor MBUX 655,- 2

V8035010 Parkeer pakket met achteruitrijcamera 1.725,- 2

V8035011 Parkeer pakket met 360° camera 2.385,- 2

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22'' LED-TV met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler 985,- 9

Bekleding & Decor

V100704096 Bekledingsstof Denver 505,- 0

V100704097 Bekledingsstof Korfu 505,- 0

V100704131 Bekledingsstof Jandia 505,- 0

V100704076 Bekledingsstof Grazia (Eco Tech Material) 1.780,- 0

V100704090 Lederuitvoering Grigio 2.835,- 6.5

V602104011 Tapijtset Laguna (los bijgelegd) 400,- 4

Pakketten

V8036013 Chassis pakket 2.875,- 41

V8038010 Ready to camp pakket (velgen zilver) 2.145,- 11

V8038010 Ready to camp pakket (velgen zwart) 2.145,- 11

V8028917 Style pakket 1.135,- 0

V8011516 Rij assistent pakket 2.665,- 0
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31)

37)

38)

24)

25)

39)

39)

39)

39)

39)

40)

41)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER FREE 
S BLUE EVOLUTION

Free S 600 Blue Evolution

Prijs All In af dealer  € 112.890,-

Standaard chassis Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI

Drive Voorwielaandrijving

kw (PK) 125 (170)

Bandenmaat 225/75 R16 C

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 593 / 206 / 278

Dak type Slaapdak

Stahoogte in woongedeelte (cm) 200

Wielbasis (mm) 3924

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)* 3030 (2879hymer.price-list. -3182)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
135

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3500

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 

Bedafmeting achter L x B (cm) 195 x 135

Beddenmaat midden L x B (cm) 171 x 92 - 69 

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 200 x 122

Slaapplaatsen 4

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 90 (6,5)

Standaard verwarming warme lucht, 4 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht)
1x 5kg 

1x 11kg

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 110

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20

Warm water tank (l) Gasboiler 11 l

Afvalwatertank (l) 85

Standaard woonaccu (Ah) 95 Ah AGM

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

a)

2)

3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PK - Euro VI-E

Basis

Capri blauw

Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie

92 l brandstoftank

Adaptief remlicht

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Halfautomatische airco Tempmatik

Halogeen koplampen, H7

Comfort veiligheidschassis (trillingsdempers, stabilisatoren, schokdempers)

Radiator grille in chroom

Koplamp verstelling

Motorruimte-isolatie voor geluidsreductie

Knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegel

Dagrijverlichting geïntegreerd in koplampen

Voorraam van gelaagd glas

Mercedes-Benz originele 16" lichtmetalen velgen (zwart) met 4-seizoenenbanden

Weergave buitentemperatuur

ECO Start-Stop-functie

Elektrische ramen cabine

Elektrische parkeerrem

Elektronische startonderbreker

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Handgreep voor instap via schuifdeur

Keyless Start (Start-Stop-knop voor eenvoudige start)

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak)

Zonnekleppen voor bestuurder en passagier, zwenkbaar

Cruise control incl. multifunctioneel stuurwiel

Warme lucht bijverwarming elektrisch

Voorbereiding voor trekhaak

Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifunctioneelstuurwiel

Schakelaar automatische verlichting

Hellingproef assistent

ESP met rem assistent (BAS), ABS, ASR, EBV

Zijwind assistent

Stuurbekrachtiging

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Exterieur

Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval)

Elektrische opstap

GVK hefdak met schuimkern isolatie

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS-isolatie in het 

dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Donker getinte ramen in woon- / passagiersgedeelte

Dakluik 28 x 28 cm boven badkamer

Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Geïsoleerde aluminium kaderramen

Slaapdak in zwart (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem)

Designbestickering zijwand in mat zwart

Interieur

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Mercedes Benz Originele comfort stoelen in woonruimtestof overtrokken

Inhangbare tafel met draaibare verlenging

Plissé hor voor schuifdeur
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Bergvak voor 2 gasflessen

Uittrekbare ladder voor bed incl. afscheiding bergruimte

Rails met sjorogen in vloer loopgedeelte en bed achter voor ideale bevestiging van accessoires

Spiegelkast

Verduistering woongedeelte met plisségordijn en hor

Verticaal opklapbare lattenbodem

ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte

Vouwverduistering voor cabine

Wonen, Slapen & Verlichting

Zijbekleding in de slaapkamer met hoogwaardige warmte- en geluidsabsorberende stof

Ambiance verlichting in woon-, keuken- en slaapgedeelte

LED verlichting

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes)

Keuken

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekking (2 pits gas kooktoestel)

Badkamer

Houder met zuignap voor douchekop

Douchebak met goot rondom

Cassettetoilet met niveau indicatie

Compacte badkamer met deur

Installatie & Techniek

4 kW heteluchtverwarming met 10L warm waterboiler

Sensor voor binnentemperatuur

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

95 Ah accu met laadapparaat

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

110 l verswatertank intern (20 l in rijstand)

85 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

Elektrische lediging van afvalwatertank met bediening vanaf de zitgroep

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar

1 x 230 V / 1 x 12 V extra stopcontacten

Laadbooster voor veilig opladen van de opbouwaccu tijdens de rit (tot 70 A)

Multimedia

Voorbereiding DAB Radio

MBUX 10,25" multimedia systeem met multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB+, touchscreen

Achteruitrijcamera voor MBUX

Bekleding & Decor

Bekledingsstof Jandia
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 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie
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VOORDEELPAKKETTEN HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Rij assistent pakket Prijs €
Actieve spoor assistent 805,-

Attentie assistent 90,-

Grootlicht assistent 525,-

Verkeersborden assistent 530,-

Verwarmbare voorruit 605,-

Warmtewerend glas in voorruit met bandfilter bovenaan 380,-

Pakketprijs 2.935,-

Voordeelprijs 2.665,-

Uw voordeel 270,-

Extra gewicht (kg)* 0

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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OPTIES HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Prijs €  

Basis

V2007111 Trekhaak, afneembaar (max. 2 t) 1.720,- 28

V20160J Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 115,- 0

V2077113 LED high-performance koplampen 2.705,- 2

V2062111 Mistlampen incl. statisch bochtenlicht 390,- 0

V2049813 Open opbergruimte aan de passagierszijde 140,- 0

V20855J Stoelverwarming voor Mercedes-Benz Originele stoelen 905,- 2

V2098510 Dodehoek assistent 640,- 0

V2116010 Laadpakket dashboard (2 USB-C aansluitingen met 5 V en een 12 V stopcontact extra) 190,- 0

V2117011 Bergvak voor smartphones incl. wireless charging 295,- 2

V2113010 Wet Wiper systeem (ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers) 100,- 0

V2050010 Volautomatische airco THERMOTRONIC incl. regensensor (meerprijs op halfautomatische airco) 1.080,- 1

V21055J Bijverwarming (ondersteunt de standaard verwarming bij het verwarmen van het voertuig) 865,- 7

V2103211 Afstandsbediening voor warm water bijverwarming 650,- 0

V2103210 Warm water bijverwarming (standkachel cabine) 1.465,- 7

Exterieur

V3028012 Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduistering en hor 420,- 4

Interieur

V30490J 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging 295,- 13

V4044016 Vrijstaande tafel incl. loungebekleding 200,- 0

V60230J Scheidingsgordijn in slaapgedeelte achter 200,- 0

V3065010 Safe met sleutel (in zitconsole bijrijder) 355,- 10

Wonen, Slapen & Verlichting

V60280J Bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen 400,- 5

V60170J Hoeslaken bed achter 205,- 1

Badkamer

V40210J Kurken douchevlonder 120,- 2

Installatie & Techniek

V5028021 6 kW diesel warme luchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 watt elektrisch verwarmingselementen 2.025,- 2

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V5026013 Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor en EisEx 375,- 3

V50230J Gasstopcontact buiten met afsluitkraan 200,- 1

V5012511 Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18 A 500,- 30

V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah Lithium) incl. extra lader 18 A en accu display 1.210,- 10

V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A en accu computer 2.940,- 25

V5047010 Voorbekabeling zonnesysteem 200,- 0.5

Multimedia

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22'' LED-TV met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler 985,- 9

Bekleding & Decor

V602104011 Tapijtset Laguna (los bijgelegd) 400,- 4

Pakketten

V8011516 Rij assistent pakket 2.665,- 0
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28)

15)

18)

36)

16)

24)

25)

41)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER 
BUSCAMPERS FIAT

Ayers Rock Grand Canyon Yosemite Yellowstone

Prijs All In af dealer  € 86.440,- 88.340,- 88.340,- 91.140,-

Standaard chassis
Fiat Ducato verlaagd 

chassis

Fiat Ducato verlaagd 

chassis

Fiat Ducato verlaagd 

chassis
Fiat Ducato

Drive Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving

kw (PK) 88 (120) 88 (120) 88 (120) 103 (140)

Bandenmaat 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C 225/75 R16

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 541 / 208 / 260 599 / 208 / 260 599 / 208 / 260 636 / 208 / 260 

Dak type Slaapdak Slaapdak Slaapdak Slaapdak 

Stahoogte in woongedeelte (cm) 190 190 190 190

Wielbasis (mm) 3450 4035 4035 4035

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)*
2827 (2686hymer.price- 

list. -2968)*

2939 (2792hymer.price- 

list. -3086)*

2889 (2745hymer.price- 

list. -3033)*

2990 (2841hymer.price- 

list. -3140)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
338 216 276 156

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3500 3500 3500 3500

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 2000 2000 2500 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 4 4 4 

Bedafmeting achter L x B (cm) 196 x 140 - 125 196 x 152 - 140 200 x 119 / 182 x 77 195 x 119 / 192 x 77

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143 

Slaapplaatsen 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 70 (7,5) 90 (6,5) 70 (7,5) 90 (6,5)

Standaard verwarming warme lucht, 4 kW warme lucht, 4 kW warme lucht, 4 kW Gas warme lucht, 6 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht)
2x 11kg 

1x 6kg 

2x 11kg 

1x 6kg 

2x 11kg 

1x 6kg 

2x 11kg 

1x 6kg 

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 110 110 110 110

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20 20 20 20

Warm water tank (l) Gasboiler 11 l Gasboiler 11 l Gasboiler 11 l Gasboiler 11 l

Afvalwatertank (l) 95 95 95 95

Stopcontacten 230 V/ 12 V/ USB 5 / 1 / 6 5 / 1 / 6 5 / 1 / 6 5 / 1 / 6

a)

1) 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2)

3) 3) 3) 3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER BUSCAMPERS FIAT

Chassis

Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 88 KW/120 PK - Euro 6D Final

Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro VI-E

Basis

Buitenkleur wit

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

75 l brandstoftank

19 l AdBlue tank

Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Elektrische parkeerrem

Elektronische startonderbreker

Dagrijverlichting geïntegreerd in koplampen

15'' stalen velgen (4 stuks)

Dashboard met aluminiumkleurige applicatie

Boordgereedschap

Digitale display met boordcomputer

Elektrische ramen cabine

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Bekerhouder in plaats van afsluitbare opbergvak in midden van dashboard

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Dashboardkastje passagierszijde met koelvak/-tas voor 1,5 ltr flessen

Coaxiale stuurwiel verstelling

Airco met pollenfilter, manueel bedienbaar

Pech set (compressor met extra ventiel)

Premium DAB radiovoorbereiding

Sensor voor detectie van water in dieseltank

Stuurbekrachtiging

Bekleding zitconsole

Eco-Pack bestaat uit Start-Stop-Systeem incl. intelligente dynamo

Opbergvakken in deur met flessenhouder voor 1,5 ltr flessen

Centrale vergrendeling met interne- en afstandsbediening

Weergave buitentemperatuur

ESC met Brake Assist (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill Start Assist, Traction+, Crosswind Assist, Trailer Stability Control en Post 

Collision Braking System

Cruise control

Exterieur

Elektrische opstap

Extra ver te openen achterdeuren

Zwarte regengoot boven de schuifdeur met geïntegreerde LED verlichting

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS- 

isolatie in het dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Cabine interieur in viltoptiek

Donker getinte ramen in woon- / passagiersgedeelte

Dakluik 40 x 40 cm boven badkamer

Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Dakluik 70 x 50 cm boven woongedeelte

Geïsoleerde aluminium kaderramen

Interieur

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen, in hoogte verstel-, draai- en kantelbaar

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Plissé hor voor schuifdeur

Vloerverhoging met twee opbergvakken

Bergvak voor 2 gasflessen

Uittrekbare ladder voor bed incl. afscheiding bergruimte

Klapbare tafel met mogelijkheid tot vergroting

Verduistering cabine met plisségordijn voor voor- en zijramen

"Travel Lounge" met in schuinte verstelbare rugleuning

Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en koudschuim matras(sen) voor alle ligvlakken

Spiegelkast incl. magnetische make-up spiegel

Verticaal opklapbare lattenbodem bij bed(den) achter
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Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van extra accessoires)

Wonen, Slapen & Verlichting

Zijbekleding in de slaapkamer met hoogwaardige warmte- en geluidsabsorberende stof

Multifunctionele wand bij zitgroep en keuken

LED-verlichting dimbaar met 'touch' bediening

LED-leesspots met 'touch' bediening (in de woonruimte)

Keuken

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

Grote 2 delige bestekbak

70 l compressor koelkast met dubbele aanslag voor opening aan beide zijden

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaat (2-pits gaskookplaat) en hoogwaardige ééngreepsmengkraan

Badkamer

Design wastafel, wegklapbaar (uit mineraalstof)

Houder met zuignap voor douchekop

Douchebak met goot rondom

Cassettetoilet met niveau indicatie

Compacte badkamer met lamellen deur

Badkamer met draaibare wand

Installatie & Techniek

4 kW heteluchtverwarming met 10L warm waterboiler

6 kW heteluchtverwarming op gas met 10L warmwaterboiler

7-inch touch display voor gemakkelijke bediening en controle van belangrijke voertuigfuncties en -componenten

HYMER Connect: Met de HYMER Connect-app kunt u belangrijke componenten en functies van uw voertuig gemakkelijk bedienen 

en bewaken - altijd en overal.

Sensor voor binnentemperatuur

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

Gepatenteerde geïsoleerde ondervloer accubak incl. 95 Ah woonaccu

Laadbooster voor veilig opladen van de opbouwaccu tijdens de rit (tot 70 A)

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

110 l schoonwatertank (onder vloer gemonteerd) met servicedeksel in de loopvloer

95 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

Vers- en vuilwatertank geïsoleerd en verwarmd

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

Elektrische lediging van afvalwatertank

Warmtegeleidingsconcept op het achterbed voor optimale warmteverdeling

Multimedia

Voorbereiding DAB Radio

Bekleding & Decor

Bekledingsstof Ivy Green

Stofcombinatie Indiana

A
y

e
rs

 R
o

c
k

G
ra

n
d

 C
a

n
y

o
n

Y
o

s
e

m
it

e

Y
e

llo
w

s
to

n
e

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie
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VOORDEELPAKKETTEN HYMER BUSCAMPERS FIAT

Chassis pakket Prijs €
90 l brandstoftank 100,-

Mistlampen voor 290,-

LED dagrijverlichting 460,-

Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook 290,-

Pakketprijs 1.140,-

Voordeelprijs 1.070,-

Uw voordeel 70,-

Extra gewicht (kg)* 14

Style pakket Prijs €
Voorbumper in voertuigkleur gespoten 490,-

Kader radiator grille in glanzend zwart 190,-

Bodem beschermplaat (Skid-plate) in glanzend zwart 80,-

Koplampen met zwart kader 30,-

Pakketprijs 790,-

Voordeelprijs 740,-

Uw voordeel 50,-

Extra gewicht (kg)* 0

Rij assistentie pakket Prijs €
Rij assistentie systeem (noodrem assistent, spoor assistent, grootlicht assistent, verkeersborden herkenning, licht- en regensensor) 1.410,-

Dodehoek assistent incl. bewegingsherkenning (zijwaarts) 890,-

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 250,-

Pakketprijs 2.550,-

Voordeelprijs 2.410,-

Uw voordeel 140,-

Extra gewicht (kg)* 2.5

Rijcomfort-pakket (voor 140 pk-motor) Prijs €
9G-automaat (voor 140 pk-motor) 4.840,-

Automatische airco met pollenfilter (meerprijs t.o.v. manuele airco) 645,-

Fiat infotainmentsysteem met 10" touchscreen, geïntegreerd navigatiesysteem, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto incl. 

achteruitrijcamera en multifunctioneel stuurwiel
2.960,-

Volledig digitale cockpit met geïntegreerd 7" display 715,-

Opbergvak voor smartphones incl. draadloze oplaadfunctie met oplaadniveau-indicator 310,-

Pakketprijs 9.470,-

Voordeelprijs 9.210,-

Uw voordeel 260,-

Extra gewicht (kg)* 39

Rijcomfortpakket (voor 180 pk-motor) Prijs €
Automatische versnellingsbak 9-traps 4.840,-

Automatische airco met pollenfilter (meerprijs t.o.v. manuele airco) 645,-

Fiat infotainmentsysteem met 10" touchscreen, geïntegreerd navigatiesysteem, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto incl. 

achteruitrijcamera en multifunctioneel stuurwiel
2.960,-

Volledig digitale cockpit met geïntegreerd 7" display 715,-

Opbergvak voor smartphones incl. draadloze oplaadfunctie met oplaadniveau-indicator 310,-

Pakketprijs 9.470,-

Voordeelprijs 9.210,-

Uw voordeel 260,-

Extra gewicht (kg)* 28

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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CrossOver Prijs €
16" lichtmetalen velgen met all-terrain banden 3.040,-

Beugel met dwarsbuis, zwart 560,-

Bodem beschermplaat onder motor 235,-

Designbestickering "CrossOver" 510,-

Pakketprijs 4.345,-

Voordeelprijs 4.290,-

Uw voordeel 55,-

Extra gewicht (kg)* 20

Elektro pakket Lithium Prijs €
Zonnepanelen 2 x 95 W met MPPT regelaar met display 1.720,-

Omvormer 12V naar 230V, 1300 Watt incl. 70 A extra oplader 1.310,-

HYMER Smart Accu Systeem (3 x 80 Ah lithium) 4.565,-

Waterfilter voor zoetwatersysteem 255,-

Pakketprijs 7.850,-

Voordeelprijs 7.720,-

Uw voordeel 130,-

Extra gewicht (kg)* 36

Wooncomfortpakket Prijs €
Cabinekap met skyroof incl. verduistering 1.005,-

Ambiance verlichting 395,-

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,-

Hoeslaken bed achter 205,-

Kurken douchevlonder 120,-

Pakketprijs 1.820,-

Voordeelprijs 1.680,-

Uw voordeel 140,-

Extra gewicht (kg)* 24

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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OPTIES HYMER BUSCAMPERS FIAT

Prijs €  

Chassis

Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 103 KW/140 PK - Euro VI-E 1.445,- 0

Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 132 KW/180 PK - Euro VI -E 6.725,- 20

Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro 6D Final 1.110,- 0

Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 PK - Euro VI-E 2.515,- 40

Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro VI-E 7.385,- 60

Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro VI-E 8.655,- 60

Fiat Ducato maxi - 2.2 MultiJet - 103 KW/140 PK - Euro VI -E 1.405,- 35

Fiat Ducato Maxi 3.5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 pk - Euro VI-E 6.275,- 55

Fiat Ducato Maxi 4 t - 2,2 Multijet - 132 KW/180 PK - Euro VI-E 7.545,- 60

V201103500 Gewichtsvariant (toelating) 3.500 kg (bij Fiat Ducato Maxi 4.0 t) 255,- 0

Basis

V20250163 Pastel Lanzarote Grijs 765,- 0

V20250145 Pastell Grigio-Campovolo 765,- 0

V20250164 Metallic Artense Grijs 965,- 0

V20250110 Metallic: Black 965,- 0

V20250104 Metallic Fer Grijs 965,- 0

V20420A 9G-automaat (voor 140 pk-motor) 4.840,- 35

V20420A Automatische versnellingsbak 9-traps 4.840,- 24

V2051090 90 l brandstoftank 100,- 14

V2007111 Trekhaak afneembaar 965,- 28

V20160J Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 250,- 0

V2097011 LED dagrijverlichting 460,- 0

V2077113 LED-koplampen 1.235,- 0

V2062111 Mistlampen voor 290,- 2

V3051010 Voorbumper in voertuigkleur gespoten 490,- 0

V2021016 16" stalen velgen 280,- 14

V2021030 16" lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/75 R16 (alleen bij Fiat Ducato Light-chassis) 1.055,- -4

V2021030
16" lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/75 R16 (alleen voor Fiat Ducato Maxi chassis of in 

combinatie met automatische transmissie)
810,- -4

V2021049 16" lichtmetalen velgen met all-terrain banden 3.040,- 13

V2073512 16" All-Season banden (met sneeuwvloksymbool) 535,- 0

V2021024 18" lichtmetalen velgen met 255/55 R18 vierseizoenenbanden 3.550,- 12

V2117011 Opbergvak voor smartphones incl. draadloze oplaadfunctie met oplaadniveau-indicator 310,- 0

V2050010 Automatische airco met pollenfilter (meerprijs t.o.v. manuele airco) 645,- 0

V20190J Battery disconnection switch 230,- 0

V2054512 Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook 290,- 0

V20610J Multifunctioneel stuurwiel 295,- 0

V20855J
Stoelverwarming en lendensteun voor bestuurders- en voorpassagiersstoel, afzonderlijk 

instelbaar
875,- 0

V2096512 Volledig digitale cockpit met geïntegreerd 7" display 715,- 0

V20391J Verwarmbare voorruit 380,- 1

V20330J Parkeersensoren achter, met akoestisch waarschuwingssignaal 470,- 1

V2098510 Dodehoek assistent incl. bewegingsherkenning (zijwaarts) 890,- 1

Exterieur

V3016010 Slaapdak in carrosseriekleur (maxi tweepersoonsbed met dakluik en elektrische vergrendeling) 4.565,- 140

V3016010 Slaapdak in wit (maxi tweepersoonsbed met dakluik en elektrische vergrendeling) 4.055,- 140

V30522120 Luifel met adapter, behuizing antraciet, 325 x 250 cm (lengte x uitval) 1.110,- 24

V30522140 Luifel met adapter, behuizing antraciet, 375 x 250 cm (lengte x uitval) 1.210,- 27

V30522110 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval) 1.005,- 30

V30522150 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 400 x 250 cm (lengte x uitval) 1.110,- 37

V30522130 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 350 x 250 cm (lengte x uitval) 1.005,- 26
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4)

4)

4)

4)

4)

5) 6)

5) 6)

7) 8)

42)

9)

11)

13)

14)

43)

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.
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Prijs €  

V70030110 Designbestickering Aluline: vulling alu geborsteld 265,- 0

V70030117 Designbestickering Carbonline: vulling carbon zwart 365,- 0

V7003110 Designbestickering "CrossOver" 510,- 0

V7003216
Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts en op de 

achterdeuren)
965,- 1

V3005010 Backrack+ 805,- 9

V3028010 Uitzetraam achter in rijrichting rechts incl. verduistering en hor 420,- 4

V3028012 Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduistering en hor 420,- 4

V3011012 Dakluik 70 x 50 cm, dubbelschalig (in slaapgedeelte) 500,- 5

V3007010 Cabinekap met skyroof incl. verduistering 1.005,- 19

Interieur

V4036699 Weglating van dwarse bovenkasten aan de achterzijde -6

V4052010 Verlaagbare zitgroep tafelvariant voor bedconstructie 0

V3037510 ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte 265,- 3.5

V50100J Buitendouche in het achterste gedeelte 295,- 1

V30490J 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging 295,- 13

V3065010 Kluis met sleutel (stoelconsole passagiersstoel volume ca. 11 l) 355,- 10

Wonen, Slapen & Verlichting

V60280J Bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen 400,- 5

V60170J Hoeslaken bed achter 205,- 1

V8037011 Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,- 2

V5013614
Ambiance Light Pakket (sfeerverlichting op bovenkastjes, multifunctionele hanglamp en 2 

sfeervolle leeslampjes voor multifunctionele wand)
660,- 2

V50290J Ambiance verlichting 395,- 1

Badkamer

V40210J Kurken douchevlonder 120,- 2

V5053010 Keramisch toilet 505,- 10

Installatie & Techniek

V5028021
6 KW diesel heteluchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 Watt elektrisch 

verwarmingselement 
2.025,- -6.5

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V30325J Uittrekbare slede voor gasflessen 510,- 15

V5026013 Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor en EisEx 375,- 3

V50250J Gasfilter voor automatische omschakeling gasflessen 200,- 0

V50230J Gasstopcontact buiten met afsluitkraan 200,- 1

V5012014 Woonruimte accu (80 Ah lithium) incl. extra 18 A lader i.p.v. 95 Ah AGM 1.515,- -18

V5012516 HYMER Smart Accu Systeem (160 Ah lithium) incl. extra lader 18 A 3.345,- 20

V5012511 Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18 A 500,- 30

V5048014 Omvormer 12V naar 230V, 1300 Watt incl. 70 A extra oplader 1.310,- 10

V5047030 Zonnesysteem 1 x 95 Watt met MPPT regelaar en display 1.005,- 8

V5047029 Zonnepanelen 2 x 95 W met MPPT regelaar met display 1.720,- 16

V5033017 Dakairco 1.700 W 2.125,- 27

V5005010 Veiligheidssysteem (alarmsysteem) 400,- 2

V5069710 Waterfilter voor zoetwatersysteem 255,- 2

V4031211 25 l kompressorkoelkast (passend in uittrekbare opbergruimte onder bed achter) 130,- 4

Multimedia

V2067030
Fiat infotainmentsysteem met 10" touchscreen, geïntegreerd navigatiesysteem, DAB+, Apple Car 

Play, Google Android Auto incl. achteruitrijcamera en multifunctioneel stuurwiel 
2.960,- 4

V50400115
Multimedia navigatiesysteem met 9" touchscreen incl. campersoftware, DAB+, Apple Car Play, 

Google Android Auto en achteruitrijcamera 
2.430,- 7

V5073014 HYMER Premium geluidssysteem incl. subwoofer 1.005,- 9

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22'' LED-TV met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler 985,- 9

Bekleding & Decor
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27)

18)

18)

17)

19)

44) 16)

45)

46)

47) 48)

48)

20)

49)

50)

51)

52) 53)

22) 21)

22) 23)

54)

25)

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.
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Prijs €  

V100904124 Meubeldecor Pearl Grey 0

V100704076 Bekledingsstof Grazia (Eco Tech Material) 765,- 0

V100704123 Bekledingsstof Gomera 295,- 0

V100704090 Lederuitvoering Grigio 2.025,- 6.5

V100704126 Leder-/stof combinatie Moreno 2.025,- 6.5

V100704125 Leder/stof combinatie Marquis 765,- 4

V602104011 Tapijtset Laguna (los bijgelegd) 400,- 4

Pakketten

V80090125 Chassis pakket 1.070,- 14

V8028922 Style pakket 740,- 0

V8011521 Rij assistentie pakket 2.410,- 2.5

V8040021 Rijcomfort-pakket (voor 140 pk-motor) 9.210,- 39

V8040021 Rijcomfortpakket (voor 180 pk-motor) 9.210,- 28

V8006026 CrossOver 4.290,- 20

V8007115 Elektro pakket Lithium 7.720,- 36

V8039020 Wooncomfortpakket 1.680,- 24
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55)

48)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.
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VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER 
GRAND CANYON S

Grand Canyon S

Prijs All In af dealer  € 104.040,-

Standaard chassis MB Sprinter 314 CDI - RWD

Drive Achterwielaandrijving / Vierwielaandrijving 

kw (PK) 110 (150)

Bandenmaat 235/65 R16 C

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 593 / 206 / 276 

Dak type Slaapdak 

Stahoogte in woongedeelte (cm) 192

Wielbasis (mm) 3665

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)* 2835 (2693hymer.price-list. -2977)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
320

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3500

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 

Bedafmeting achter L x B (cm) 195 x 135

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 200 x 122 

Slaapplaatsen 2 - 4 

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 90 (6,5)

Standaard verwarming warme lucht, 4 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht)
1x 5kg 

1x 11kg

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 100

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20

Warm water tank (l) Gasboiler 11 l

Afvalwatertank (l) 85

Standaard woonaccu (Ah) 95 Ah AGM

Stopcontacten 230 V/ 12 V/ USB 4 / 3 / 2

a)

1)

2)

3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER GRAND CANYON S

Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 PK - Euro VI-E 

Basis

Buitenkleur Arctic wit

6-versnellingsbak ECO Gear

71 l brandstoftank (bij optie vierwielaandrijving 93 l)

22 l AdBlue tank

Voorbereiding voor trekhaak

Adaptief remlicht

Schakelaar automatische verlichting

Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Halogeen koplampen, H7

Comfort veiligheidschassis (trillingsdempers, stabilisatoren, schokdempers)

Knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegel

Dagrijverlichting geïntegreerd in koplampen

Voorraam van gelaagd glas

16" stalen velgen met wiel afdekking en vierseizoenenbanden

Weergave buitentemperatuur

Elektrische ramen cabine

Elektrische parkeerrem

Elektronische startonderbreker

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Halfautomatische airco Tempmatik

Handgreep voor instap via schuifdeur

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Koplamp verstelling

Open opbergruimte aan de passagierszijde

Zonnekleppen voor bestuurder en passagier, zwenkbaar

Warme lucht bijverwarming elektrisch

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Hellingproef assistent

ECO Start-Stop-functie 

ESP met rem assistent (BAS), ABS, ASR, EBV

Zijwind assistent

Stuurbekrachtiging

Cruise control incl. multifunctioneel stuurwiel

Exterieur

Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen van achterdeuren)

Elektrische opstap

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS-isolatie in het 

dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Dakluik 28 x 28 cm boven badkamer

Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Dakluik 70 x 50 cm boven woongedeelte

Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer

Interieur

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Mercedes Benz Originele comfort stoelen in woonruimtestof overtrokken 

Klapbare tafel met mogelijkheid tot vergroting

Verticaal opklapbare lattenbodem bij bed(den) achter

Plissé hor voor schuifdeur

Verduistering cabine met plisségordijn voor voor- en zijramen

Verduistering woongedeelte met plisségordijn en hor

Spiegelkast

Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van extra accessoires)

Wonen, Slapen & Verlichting

Zijbekleding in de slaapkamer met hoogwaardige warmte- en geluidsabsorberende stof

LED verlichting dimbaar
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LED verlichting met touch-bediening

Scheidingsgordijn tussen woon- en slaapgedeelte

Keuken

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

Grote 2 delige bestekbak

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekking (2 pits gas kooktoestel)

Badkamer

Design wastafel, wegklapbaar (uit mineraalstof)

Houder met zuignap voor douchekop

Cassettetoilet met niveau indicatie

Compacte badkamer met deur

Installatie & Techniek

4 kW heteluchtverwarming met 10L warm waterboiler

Sensor voor binnentemperatuur

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

95 Ah accu met laadapparaat

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

100 l vers watertank (intern) (20 l in rijstand)

85 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

Afvalwatertank geïsoleerd

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

Laadbooster voor veilig opladen van de opbouwaccu tijdens de rit (tot 70 A)

Multimedia

Voorbereiding DAB Radio

Bekleding & Decor

Meubeldecor Chiavenna Nussbaum

Bekledingsstof Denver
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 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie
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VOORDEELPAKKETTEN HYMER GRAND CANYON S

Chassis pakket Prijs €
LED high-performance koplampen 2.705,-

Mistlampen incl. statisch bochtenlicht 390,-

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 115,-

Dodehoek assistent 640,-

Pakketprijs 3.850,-

Voordeelprijs 3.075,-

Uw voordeel 775,-

Extra gewicht (kg)* 2

Rij assistentie systeem pakket plus (voor x15/x17 CDI) Prijs €
Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifunctioneelstuurwiel

Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak) 335,-

Achteruitrijcamera voor MBUX 655,-

MBUX 10,25" multimedia systeem met multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB+, touchscreen 3.485,-

Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie (x15/x17 CDI) 3.735,-

Voordeelprijs 8.870,-

Extra gewicht (kg)* 49

Rij assistentie systeem pakket plus (voor x19 CDI) Prijs €
Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifunctioneelstuurwiel

Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak) 335,-

Achteruitrijcamera voor MBUX 655,-

MBUX 10,25" multimedia systeem met multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB+, touchscreen 3.485,-

Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie (x19 CDI) 3.735,-

Voordeelprijs 8.870,-

Extra gewicht (kg)* 40

Rij assistent pakket Prijs €
Actieve spoor assistent 805,-

Attentie assistent 90,-

Grootlicht assistent 525,-

Verkeersborden assistent 530,-

Verwarmbare voorruit 605,-

Warmtewerend glas in voorruit met bandfilter bovenaan 380,-

Pakketprijs 2.935,-

Voordeelprijs 2.665,-

Uw voordeel 270,-

Extra gewicht (kg)* 0

Camp Plus pakket Prijs €
Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 545,-

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,-

Hoeslaken bed achter 205,-

Douchevlonder 120,-

Pakketprijs 965,-

Voordeelprijs 775,-

Uw voordeel 190,-

Extra gewicht (kg)* 11

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.
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Style pakket Prijs €
Voorbumper en frame grille in voertuigkleur gespoten 920,-

Radiator grille in chroom 460,-

Pakketprijs 1.380,-

Voordeelprijs 1.135,-

Uw voordeel 245,-

Extra gewicht (kg)* 0

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.
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OPTIES HYMER GRAND CANYON S

Prijs €  

Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PK - Euro VI-E 1.610,- 0

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 319 CDI - 141 KW/190 PK - Euro VI-E 5.975,- 14

Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 415 CDI - 110 KW/150 PK - Euro VI-E 1.415,- 0

Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 417 CDI - 125 KW/170 PK - Euro VI-E 3.025,- 0

Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 PK - Euro VI-E 7.385,- 14

V201104100 Gewichtsvariant 4.100 kg (voor Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI) 265,- 0

V201103500 Gewichtsvariant (toelating) 3.500 kg (bij Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI) 0

Basis

V20250167 Pastel steengrijs 810,- 0

V20250137 Pastel staalblauw 600,- 0

V20250143 Pastel blauw-grijs 600,- 0

V20250140 Pastel Jupiter Rood 600,- 0

V20250119 Metallic Obsidiaan Zwart 2.305,- 0

V20250136 Metallic Cavansit-Blau 2.305,- 0

V20250144 Metallic Tenorit Grau 2.305,- 0

V20250146 Metallic Iridium Silber 2.305,- 0

V2006811 Permanente vierwielaandrijving incl. achterlichten in LED-technologie en 93-liter brandstoftank 9.165,- 156

V20420A Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie (x15/x17 CDI) 3.735,- 40

V20420A Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie (x19 CDI) 3.735,- 31

V2051093 93 l brandstoftank 520,- 19

V2077113 LED high-performance koplampen 2.705,- 2

V2050010 Volautomatische airco THERMOTRONIC incl. regensensor (meerprijs op halfautomatische airco) 1.080,- 1

V20160J Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 115,- 0

V2007111 Trekhaak, afneembaar (max. 2 t) 1.720,- 28

V2007114 Trekhaak voor verhoogd aanhangergewicht 2,8 t 2.020,- 25

V2007115 Trekhaak voor verhoogd aanhangergewicht 3,5 t (niet in combinatie met 4-wielaandrijving) 2.160,- 25

V2115010 Motorruimte-isolatie voor geluidsreductie 295,- 10

V2062111 Mistlampen incl. statisch bochtenlicht 390,- 0

V2113010 Wet Wiper systeem (ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers) 100,- 0

V2021027 16'' lichtmetalen velgen (zilver) met 4-seizoenenbanden 1.610,- 4

V2021041 17'' lichtmetalen velgen (zilver) met zomerbanden 1.875,- 8

V2021032 16" stalen velg (zwart) met All-Terrain banden 2.025,- 18

V2117011 Bergvak voor smartphones incl. wireless charging 295,- 2

V2049011 Elektrische schuifdeur rechts incl. afstandsbediening 1.700,- 10

V2049010 Elektrische sluithulp schuifdeur rechts 575,- 5

V2116010 Laadpakket dashboard (2 USB-C aansluitingen met 5 V en een 12 V stopcontact extra) 190,- 0

V2054511 Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak) 335,- 0

V2054512 Stuurwiel en pook (bij hand versnellingsbak) met lederen bekleding 385,- 0

V2103210 Warm water bijverwarming (standkachel cabine) 1.465,- 7

V2103211 Afstandsbediening voor warm water bijverwarming 650,- 0

V21055J Bijverwarming (ondersteunt de standaard verwarming bij het verwarmen van het voertuig) 865,- 7

V2098510 Dodehoek assistent 640,- 0

V20855J Stoelverwarming voor Mercedes-Benz Originele stoelen 905,- 2

Exterieur

V30522120 Luifel met adapter, behuizing antraciet, 325 x 250 cm (lengte x uitval) 1.110,- 24

V30522110 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval) 1.005,- 23

V3016010 Slaapdak in wit (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 4.565,- 120

V3016010 Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 5.075,- 120

V2100610 Bodembeschermplaat 295,- 15.5
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De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.
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Prijs €  

V70030110 Designbestickering Aluline: vulling alu geborsteld 265,- 0

V70030117 Designbestickering Carbonline: vulling carbon zwart 365,- 0

V7003110 Designbestickering CrossOver 510,- 0

V7003216 Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts) 765,- 1

V3011012 Dakluik 70 x 50 cm, dubbelschalig (in slaapgedeelte) 500,- 5

V3028012 Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduistering en hor 420,- 4

Interieur

V30490J 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging 295,- 13

V3037510 ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte 265,- 3.5

V4031510 Afscheiding laadruimte met aanpassing sjorlijsten (smal) 165,- 1

V3065010 Safe met sleutel (in zitconsole bijrijder) 355,- 10

Wonen, Slapen & Verlichting

V60170J Hoeslaken bed achter 205,- 1

V8037011 Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes) 95,- 2

Badkamer

V40210J Kurken douchevlonder 120,- 2

Installatie & Techniek

V5028021
6 kW diesel warme luchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 watt elektrisch verwarmingselementen 

2.025,- 2

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V5026013 Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor en EisEx 375,- 3

V50230J Gasstopcontact buiten met afsluitkraan 200,- 1

V5012511 Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18 A 500,- 30

V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah Lithium) incl. extra lader 18 A en accu display 1.210,- 10

V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A en accu computer 2.940,- 25

V5002014 Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar 545,- 4

V5033017 Dakairco 1.700 W 2.125,- 27

V5047030 Zonnesysteem 1 x 95 Watt met MPPT regelaar en display 1.005,- 8

V5047029 Zonnepanelen 2 x 95 W met MPPT regelaar met display 1.720,- 16

V5047029 Zonnepanelen 2 x 95 W met MPPT regelaar met display (voor het slaapdak) 1.720,- 14

V5048014 Omvormer 12V naar 230V, 1300 Watt incl. 70 A extra oplader 1.310,- 10

Multimedia

V2067026 MBUX 10,25" multimedia systeem met multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB+, touchscreen 3.485,- 7

V2075012 Achteruitrijcamera voor MBUX 655,- 2

V8035011 Parkeer pakket met 360° camera 2.385,- 2

V8035010 Parkeer pakket met achteruitrijcamera 1.725,- 2

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22" LED TV met DVD-speler, tripletuner, standaard en TV-houder 985,- 8

Bekleding & Decor

V100704076 Bekledingsstof Grazia (Eco Tech Material) 765,- 0

V100704091 Textilleder-/bekledingsstof Dalana 765,- 4

V100704090 Lederuitvoering Grigio 2.025,- 6.5

V602104011 Tapijtset Laguna (los bijgelegd) 400,- 4

Pakketten

V8036012 Chassis pakket 3.075,- 2

V8011616 Rij assistentie systeem pakket plus (voor x15/x17 CDI) 8.870,- 49

V8011616 Rij assistentie systeem pakket plus (voor x19 CDI) 8.870,- 40

V8011515 Rij assistent pakket 2.665,- 0

V8042010 Camp Plus pakket 775,- 11

V8028917 Style pakket 1.135,- 0
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24)
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71)
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41)

40)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO
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VOERTUIGPRIJS EN TECHNISCHE GEGEVENS HYMER 
GRAND CANYON S CROSSOVER

Grand Canyon S CrossOver

Prijs All In af dealer  € 153.340,-

Standaard chassis Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI

Drive Vierwielaandrijving

kw (PK) 141 (190)

Bandenmaat 245/75 R16 C

Lengte / Breedte / Hoogte (cm) 593 / 206 / 285 

Dak type Slaapdak 

Stahoogte in woongedeelte (cm) 192

Wielbasis (mm) 3665

Massa van het voertuig in rijklare toestand (-/+ 5%) (kg)* 3215 (3054hymer.price-list. -3376)*

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting (kg)*
330

Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* 3880

Technisch toelaatbare getrokken maximummassa (kg)* 2000 

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurder)*
4 

Bedafmeting achter L x B (cm) 195 x 135

Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) 200 x 122 

Slaapplaatsen 2 - 4 

Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (Ll) 90 (6,5)

Standaard verwarming Diesel warm air + E, 6 kW

Opslag van gasflessen (Vulgewicht) 2x 2,75kg

Schoonwatertank inhoud totaal (l) 100

Schoonwatertank gevuld met water (L) 20

Afvalwatertank (l) 85

Standaard woonaccu (Ah) 95 Ah AGM

Extra woonruimte accu 2 x 150 Ah Lithium

Stopcontacten 230 V/ 12 V/ USB 4 / 3 / 2

a)

74)

2)

3)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties 
kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven 
vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare 
toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilogram 
staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant 
opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type 
en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat 
beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De 
beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor 
bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het 
laadvermogen van de door HYMER geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht 

van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde 
van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging 
blijkt dat het feitelijke laadvermogen als gevolg van een toelaatbare 
gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw 
handelaar en u nagaan of wij bijv. de lading van het voertuig moeten verhogen, het 
aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten 
verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de 
technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie 
van het voertuig vindt u in de rubriek Juridische informatie. Een meer gedetailleerde 
verklaring van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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STANDAARD UITVOERING HYMER GRAND CANYON S 
CROSSOVER

Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 PK - Euro VI-E

Basis

Metallic Obsidiaan Zwart

Permanente vierwielaandrijving incl. achterlichten in LED-technologie en 93-liter brandstoftank

Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie (x19 CDI)

22 l AdBlue tank

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Elektrische sluithulp schuifdeur rechts

Radiator grille in chroom

LED high-performance koplampen

Mistlampen incl. statisch bochtenlicht

Voorbumper en frame grille in voertuigkleur gespoten

Dagrijverlichting geïntegreerd in koplampen

Warmtewerend glas in voorruit met bandfilter bovenaan

Verwarmbare voorruit

16" stalen velg (zwart) met All-Terrain banden

Elektrische ramen cabine

Elektrische parkeerrem

Airbag voor bestuurder en bijrijder

Waarschuwingssignaal bij vergeten veiligheidsgordel

Keyless Start (Start-Stop-knop voor eenvoudige start)

Laadpakket dashboard (2 USB-C aansluitingen met 5 V en een 12 V stopcontact extra)

Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak)

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Open opbergruimte aan de passagierszijde

Zonnekleppen voor bestuurder en passagier, zwenkbaar

THERMOTRONIC volautomatische airconditioning incl. regensensor

Voorbereiding voor trekhaak

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

ABS (anti blokkeer systeem) / ASR (anti slipregeling) / EBV (elektronische remkrachtverdeling) en ESP (elektronische stabiliteit programma)

Adaptief remlicht

Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifunctioneelstuurwiel

Actieve rem assistent

Actieve spoor assistent

ESP met rem assistent (BAS), ABS, ASR, EBV

Grootlicht assistent

Zijwind assistent

Dodehoek assistent

Verkeersborden assistent

Weergave buitentemperatuur

Hellingproef assistent

Stuurbekrachtiging

Cruise control incl. multifunctioneel stuurwiel

Exterieur

Designbestickering raamvulling carbon (folie bij de ramen zijwand links en rechts)

Designbestickering CrossOver

Luifel met adapter, behuizing antraciet, 325 x 250 cm (lengte x uitval)

Elektrische opstap

LED lichtbalk 11"

Optimale warmte- en geluidsisolatie dankzij 16 mm polyethyleenschuim met gesloten cellen in het wandgedeelte en 23 mm XPS-isolatie in het 

dakgedeelte.

Geïsoleerde vloer

Dakluik 28 x 28 cm boven badkamer
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Dakluik 40 x 40 cm boven slaapgedeelte

Dakluik 70 x 50 cm boven woongedeelte

Raamframe van aluminium, geïsoleerd, in badkamer

Bodembeschermplaat

Interieur

Bestuurder- en bijrijdersstoel met armleuningen en zitgedeelte in woonruimtestof overtrokken

Mercedes Benz Originele comfort stoelen in woonruimtestof overtrokken

Verduistering cabine met plisségordijn voor voor- en zijramen

Plissé hor voor schuifdeur

Klapbare tafel met mogelijkheid tot vergroting

Spiegelkast

2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging

Verticaal opklapbare lattenbodem bij bed(den) achter

Rails met 4 verschuifbare sjorogen (voor bevestiging van extra accessoires)

Gereedschapset (klapbare schep, bijl) in bergruimte

Wonen, Slapen & Verlichting

Zijbekleding in de slaapkamer met hoogwaardige warmte- en geluidsabsorberende stof

Hoeslaken bed achter

Woonwereld "HOME" (2 kussens en stoftasjes)

Scheidingsgordijn tussen woon- en slaapgedeelte

Keuken

Uittrekbare verlenging van keukenwerkblad

Extra diepe laden met hoogwaardige handgrepen incl. sluithulp

Kook-/spoelcombinatie met glazen afdekking (2 pits gas kooktoestel)

90 l compressor koelkast (12V of 230V) incl. vriesvak met uitstekende koelprestatie en geluidsarme nachtmodus

Badkamer

Compacte badkamer met deur

Design wastafel, wegklapbaar (uit mineraalstof)

Houder met zuignap voor douchekop

Cassettetoilet met niveau indicatie

Kurken douchevlonder

Installatie & Techniek

6 kW diesel warme luchtverwarming met 10L warmwaterboiler en 1.800 watt elektrisch verwarmingselementen

Sensor voor binnentemperatuur

LCD bedieningspaneel voor de verwarming

230 V buitenaansluiting met aardlekschakelaar voor 230 V & 12 V

95 Ah accu met laadapparaat

HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A en accu computer

Derde woonruimte accu HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium)

Zonnesysteem 1 x 95 Watt met MPPT regelaar en display

Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar

Vulstand weergave voor vers- en afvalwatertank

100 l vers watertank (intern) (20 l in rijstand)

85 l afvalwatertank (onder de vloer gemonteerd)

Multimedia

Voorbereiding DAB Radio

MBUX 10,25" multimediasysteem incl. navigatie met multifunctionele stuurwielknoppen, DAB+, touchscreen en achteruitkijkcamera

Bekleding & Decor

Meubeldecor Chiavenna Nussbaum

Bekledingsstof Denver
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 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie
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OPTIES HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Prijs €  

Chassis

V201104100 Gewichtsvariant 4.100 kg (voor Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI) 265,- 0

V201103500 Gewichtsvariant (toelating) 3.500 kg (bij Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI) 0

Basis

V2007111 Trekhaak, afneembaar (max. 2 t) 1.720,- 28

V20855J Stoelverwarming voor Mercedes-Benz Originele stoelen 905,- 2

Exterieur

V3016010 Slaapdak in voertuigkleur (maxi-tweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem) 5.075,- 120

V30522110 Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 300 x 250 cm (lengte x uitval) -1

Interieur

V4031510 Afscheiding laadruimte met aanpassing sjorlijsten (smal) 165,- 1

V3037510 ISOFIX - bevestiging kinderstoeltje voor zitbank woonruimte 265,- 3.5

V3065010 Safe met sleutel (in zitconsole bijrijder) 355,- 10

Installatie & Techniek

V5028110 Verwarming slaapdak - warmte onderdeken 12 V (155 x 60 cm) 100,- 1

V5047029 Zonnepanelen 2 x 95 W met MPPT regelaar met display 1.005,- 6

V5048014 Omvormer 12V naar 230V, 1300 Watt incl. 70 A extra oplader 1.210,- 10

V4031211 25 l kompressorkoelkast (passend in uittrekbare opbergruimte onder bed achter) 130,- 4

Multimedia

V5073016 TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief) 300,- 2

V5054513 22'' LED-TV met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler 985,- 9

Bekleding & Decor

V100704090 Lederuitvoering Grigio 2.025,- 6.5
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28) 65)

19)

75)

24)

25)

 Standaard

 Op verzoek (zonder meerprijs)

 Speciale uitvoering

 Niet mogelijk

 Verplicht

 Verkrijgbaar in pakket

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Houd u rekening met de belangrijke verklaringen op bladzijde 45

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa 
van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is 
aangegeven voor packs en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten 
opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de 
desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting 
mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele 

uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor 
elk type en elke indeling, die HYMER gebruikt om het maximumgewicht te bepalen 
dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. 
Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek 
Juridische informatie.

* INFO

44



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

 

Iedere verandering aan de fabrieksmatige toestand van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid verminderen.  
Houd er rekening mee dat bij het bestellen van speciale apparatuur de standaard versie komt te vervallen cq. niet los meegeleverd wordt. Individuele 
opties uit de pakketten kunnen ook apart besteld worden. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de geselecteerde HYMER dealer. 
De door HYMER GmbH & Co. KG. aanbevolen accessoires en originele onderdelen zijn speciaal voor en door HYMER GmbH & Co KG. ontwikkeld. Uw 

geselecteerde HYMER dealer voert deze producten, wordt technisch ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig uit. 

Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door 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 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 
HYMER Camper Van 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 HYMER 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 HYMER Camper Van dealer informeren over de actuele product- en 

seriestand. 

 

Alle All-in verkoopprijzen af dealer zijn inclusief BPM, 21% BTW en de onvermijdbare kosten voor transport, kentekenen, afleveringspakket, etc. 

volgens de richtlijnen van de ACM. 

BPM 

De geldende BPM prijzen zijn gebaseerd op de laatst bekende catalogusprijzen van FIAT Auto Nederland (1 september 2021) en Mercedes Nederland 

(1 januari 2021). Indien Fiat/Mercedes tussentijds de prijslijst (voor aflevering) aanpast en dit gevolgen heeft voor het BPM bedrag, zijn wij wettelijk 

verplicht u het ontstane meerbedrag aan BPM door te berekenen.

Zelf afhalen 

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

Auteursrechten 

2020 / 2021 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.
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VOETNOTEN

1) De hoogte verandert bij opbouw van opties zoals satellietantenne, dakreling, enz. De standaard radio-dakantenne is niet meegenomen in de totale 

hoogte.

2) a) Tot 12% helling: Naarmate de hoogte toeneemt, neemt het motorvermogen onvermijdelijk af. Vanaf 1000 m boven zeeniveau en elke volgende 1000 

m moet 10% van de aanhangwagenbelasting van het gewicht van de combinatie worden afgetrokken. b) De specificatie is de maximale 

aanhangerbelasting, rekening houdend met het totale trekgewicht van de chassisvariant. Het totale trekgewicht en dus de aanhangerbelasting kan 

veranderen naargelang de uitrusting/chassisvariant. Neem hiervoor contact met ons op, wij berekenen graag het trekvermogen van uw individuele 

voertuig.

3) Het aantal opgegeven personen wordt verminderd als de massa in rijklare toestand toeneemt. Een verhoging doet zich met name voor wanneer de 

motoruitvoering verschilt van de basisuitvoering, wanneer optionele uitrusting wordt gemonteerd en wanneer een overeenkomstige uitrustingsversie 

wordt gekozen. Controleer aan de hand van de gewichtsgegevens in de prijslijst of neem contact op met uw HYMER-dealer om er zeker van te zijn dat de 

technisch toelaatbare totale massa niet overschreden wordt en dat er voldoende laadvermogen voor personen en goederen aanwezig is. Let op de 

gewichtsbalans van het voertuig.

4) Alleen mogelijk met 9 traps automatische versnellingsbak.

5) De 9G automaat is alleen leverbaar in combinatie met de 16" lichtmetalen velgen voor Fiat Ducato Maxi chassis en automaat of optioneel de 16" stalen 

velgen. Voor de campers zijn ook de 16" lichtmetalen velgen met AT-banden of de 18" lichtmetalen velgen mogelijk.

6) Optie niet beschikbaar in combinatie met chassisvariant: 2.2 MultiJet - 88 kW / 120 pk.

7) LED headlights are only available in combination with the optional LED Daytime Running Lights.

8) Alleen verkrijgbaar in combinatie met het Style-pakket.

9) Niet leverbaar in combinatie met 9G automatische transmissie.

10) Not available in combination with Light Duty homologation.

11) Only available in combination with the optional Automatic AirCon with pollen filter.

12) Programmeerbare extra verwarming incl. verwarmde voorruit.

13) Alleen in combinatie met Fiat infotainmentsysteem incl. 10" touchscreen.

14) Verwarmde voorruit alleen mogelijk in combinatie met rijassistentiepakket of rijassistentiesysteem.

15) Alleen mogelijk in combinatie met elektrisch inklapbare buitenspiegels.

16) Het slaapdak en dwarsbedconstructie voor zitgroep incl. extra kussens kunnen niet samen worden gebruikt.

17) Het hef-kanteldakluik (Heki) is niet mogelijk in combinatie met het slaapdak, de pop-up dakverwarming of de dakairco.

18) Het optionele uitklapbare raam achterin verkleint het bed.

19) ISOFIX - bevestiging voor kinderstoel alleen mogelijk voor een zitplaats in het midden van het voertuig.

20) Tweede boordaccu 95 AH en tweede hybride boordaccu (160 Ah lithium) met extra lader 18A kunnen niet samen besteld resp. gemonteerd worden..

21) Fiat-infotainmentsysteem alleen mogelijk in combinatie met automatische airconditioning.

22) De gebruiksmogelijkheden is afhankelijk van het type smartphone en kan per softwareversie variëren.

23) Full smartphone integration in the multimedia system (e.g. Apple Car Play, Google Android Auto) can only be guaranteed if the 9" Multimedia SatNav 

system is installed ex works. Smartphone integration is not possible in the retrofit version.

24) TV voorbereiding = 1 x 12V stopcontact, 2 x antenne stopcontact en 1 x wandstopcontact.

25) Alleen mogelijk in combinatie met TV voorbereiding.

26) Ready to Camp pakket Maxi alleen leverbaar in combinatie met 9G automatische transmissie of Fiat Ducato Maxi chassis.

27) De optie is inclusief de voorbereiding voor de trekhaak.

28) De trekhaak is alleen mogelijk vanaf de productie. Houd u hier rekening mee bij uw bestelling. Achteraf montage is niet mogelijk.

29) Alleen mogelijk in combinatie met MBUX Multimediasysteem.

30) Het Wet Wiper System is alleen leverbaar in combinatie met de volautomatische Thermotronic airconditioning inclusief regensensor.

31) Niet mogelijk in combinatie met warm water bijverwarming.

32) Actieve rem assistent is bij de actieve afstand assistent DISTRONIC+ inbegrepen.

33) Enkel mogelijk in combinatie met automatische versnellingsbak, lederen stuurwiel en MBUX multimediasysteem.

34) Er kunnen momenteel leveringsproblemen zijn. Montage achteraf is gratis mogelijk via Mercedes-Benz dealerpartners, mits ook Blind Spot Assist is 

besteld.

35) Blind Spot Assist only available in combination with Distronic+.

36) Niet mogelijk in combinatie met de optie bedombouw voor zitgroep incl. extra kussen.

37) Alleen mogelijk in combinatie met MBUX Multimediasysteem.

38) Alleen mogelijk in combinatie met elektrisch inklapbare buitenspiegels en MBUX multimediasysteem.

39) Bij deze optie zijn de Mercedes-Benz originele stoelen in integraaloptiek uitgevoerd.

40) Gespoten bumpers en Mercedes-Benz Style Package zijn alleen leverbaar in combinatie met de exterieurkleuren Iridium Silver, Obsidian Black en 

Tenorite Grey..

41) Het rijassistentiepakket is alleen verkrijgbaar in combinatie met het MBUX 10,25"-multimediasysteem, uitrustingsniveau Plus of uitrustingsniveau 

Premium.

42) Licht chassis met 16" stalen velgen niet leverbaar in combinatie met 9G automatische transmissie, alleen met handgeschakelde transmissie.

43) Exterieur kleur Artense Gray wordt geleverd met zwart hefdak.

44) Alleen in combinatie met verlaagbare zitgroep tafelvariant voor bedconstructie.

45) Met diesel heteluchtverwarming wordt de gasvoorraad gereduceerd tot 5kg.

46) Niet mogelijk in combinatie met dieselverwarming.

47) Bij bestelling van deze optie wordt de standaard variant niet meegeleverd.

48) Beschikbaar vanaf het einde van het jaar.

49) Alleen in combinatie met een tweede woonruimte batterij.

50) Not available in combination with the optional sleeping roof.

51) In combinatie met de optie slaapdak zijn slechts 2 x 85 W zonne-energie mogelijk.

52) Niet mogelijk in combinatie met slaapdak of hef-/kantel dakluik.
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53) Door de dakairco vermeerdert de totale hoogte van het voertuig.

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

55) Niet mogelijk in combinatie met Distance Control, Driving Comfort Package of 120 pk motor.

56) De Mercedes-Benz Sprinter 31X CDI chassis met een toelaatbaar totaalgewicht van 3.500 kg kunnen niet worden opgewaardeerd, houdt u hier bij uw 

bestelling rekening mee.

57) ECO Start-Stop is niet beschikbaar voor de Grand Canyon S met 319 CDI motor en ML-T met 419 CDI motor.

58) Bij de originele Mercedes Benz stoelen in integraaloptiek blijven alle verstelmogelijkheden aanwezig.

59) De originele Mercedes Benz stoelen zijn draaibaar evenals in hoogte verstel- en kantelbaar. De hoofdsteunen zijn bruikbaar.

60) Vierwielaandrijving niet mogelijk in combinatie met 4 seizoenenbanden.

61) Vierwielaandrijving alleen in combinatie met automatische 9G-TRONIC-transmissie.

62) Bij bestelling van de optie vierwielaandrijving vermeerdert de totale hoogte van het voertuig zich met ca. 9 cm.

63) Vierwielaandrijving alleen mogelijk bij Mercedes Sprinter 419 CDI.

64) 93 l brandstoftank alleen mogelijk in combinatie met vierwielaandrijving.

65) Bij gewichtsverhoging naar 4.100 kg (toelating) vermindert het aanhangwagengewicht naar 1.780 kg.

66) Bij gewichtsverhoging naar 4.100 kg (toelating) verminder het aanhangwagengewicht naar 2.580 kg.

67) Bij 41 x CDI (3.880 kg toelating) vermindert de aanhangwagengewicht naar 3.120 kg. Bij gewichtsverhoging naar 4.100 kg verminder het 

aanhangwagengewicht naar 2.900 kg.

68) Niet mogelijk in combinatie met vierwielaandrijving.

69) Geluiddempende isolatie van de motorruimte en motor/onderrijbeveiliging kunnen niet tegelijkertijd worden besteld. Slechts één van deze opties is 

mogelijk.

70) De elektrische schuifdeur is niet mogelijk in combinatie met het buiten gasstopcontact.

71) Blind Spot Assist only available in combination with Distronic+ or Driving Assistance package Plus.

72) Alleen mogelijk in combinatie met vierwielaandrijving.

73) Niet mogelijk in combinatie met Parkeer pakket met achteruitrijcamera of Parkeer pakket met 360° camera.

74) De hoogte verandert bij opbouw van opties zoals satellietantenne, dakreling, enz. De standaard radio-dakantenne is niet meegenomen in de totale 

hoogte.

75) Verplichte extra optie in combinatie met slaapdak in buitenkleur.
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De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op 

uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot 

juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder 

hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze 

verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de 

HYMER-configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configu-

reren van uw voertuig. 

1. Technisch toelaatbare maximummassa 

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare 

maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is 

een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het 

voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare 

maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de techni-

sche gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare 

maximummassa overschrijdt, is dit een  overtreding die met een boete kan 

worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoe-

rtuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 

75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten: 

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vet-

ten, oliën en koelvloeistoffen; 

- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die 

tot de standaarduitrusting behoren;

- de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken 

volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 

% met een gewicht van 16 kg;

- de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, met brandstof;

- de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeen-

komstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg. 

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden 

in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de 

verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand 

een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vast-

gesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan 

en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voe-

rtuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. 

De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Zo houdt de EU-wetge-

ver rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht ri-

jklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van 

geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. 

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van 

een rekenvoorbeeld: 

- massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg 

- wettelijk toegestane afwijking van ± 5 %: 142,50 kg

- wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 

kg

U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk 

model in de technische gegevens. HYMER doet grote inspanningen om de 

gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productierede-

nen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste waarde van 

het bereik zijn dus zeldzaam; technisch kunnen zij echter niet volledig wor-

den uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties.

Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane 

WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GEWICHTSGEGEVENS

afwijking worden derhalve door HYMER gecontroleerd voor elk voertuig 

aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

De massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zi-

tplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de 

bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 

hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van 

een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passa-

giers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg. 

4. Optionele uitrusting en feitelijk gewicht

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) 

omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot 

de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fa-

brikant - d.w.z. vanaf de fabriek - op het voertuig worden gemonteerd en 

door de klant kunnen worden besteld (bIJv. luifel, fiets- of motordrager, 

satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschil-

lende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan 

worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitru-

sting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door 

u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek 

is geleverd. 

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het 

gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voe-

rtuig is gemonteerd, worden samen het feitelijk gewicht genoemd. U vindt 

de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder 

punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze in-

formatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in 

rijklare toestand - als element van het feitelijke gewicht - een wettelijk 

toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag het feitelijk gewicht 

ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

5. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan tech-

nische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting 

worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht 

overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige 

massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt 

overschreden. De nuttige massa  wordt berekend door de massa in rijkla-

re toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 

hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de 

passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatba-

re maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven 

een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet 

overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn 

geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)

Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = 

totale lengte van het voertuig in meters.

Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen be-

draagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.



Om te garanderen dat de minimale nuttige massattige massa wordt ge-

respecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die 

voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met 

een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de op-

tionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een 

massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa

- 2.850 kg massa in rijklare toestand

- 3*75 kg massa van de passagiers

- 100 kg minimaal nuttige massa

= 325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure ver-

melde standaardwaarde voor het massa in rijklare toestand, zonder reke-

ning te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor het massa 

in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien het maximaal toelaatbare 

gewicht voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of 

geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven 

tot gevolg hebben, dat aan het minimale nuttige massa van 100 kg reken-

kundig wordt voldaan op basis van het massa in rijklare toestand, maar in 

feite is er geen overeenkomstig nuttige massa meer. Ook hier een rekenvo-

orbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan het feitelijk gewo-

gen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:

       3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa

- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte 

van de opgegeven waarde van 2.850 kg)

- 3*75 kg massa van de passagiers

- 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)

= 43 kg feitelijk nuttige massa (< minimale nuttige massa van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt HYMER verder het ma-

ximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een 

modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele 

uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, 

d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf 

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa 

van de door HYMER geleverde voertuigen. 

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepa-

ald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan 

zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale 

nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, on-

danks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen 

de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal HYMER samen met 

uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld 

gewichtsverhoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aan-

gepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd. 

6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in 
rijklare toestand op de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden 

gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in 

de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een 

spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. 

ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele ui-

trusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nut-

tige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare 

toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties 

afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare 

toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdo-

cumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 

kg tot 218 kg verminderd:

   3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa

- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte 

van de opgegeven waarde van 2.850 kg)

- 3*75 kg massa van de passagiers

- 150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig

= 218 kg feitelijk nuttige massa

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wor-

dt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voor-

zorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor 

de massa in rijklare toestand.

Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-auto-

matische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele 

massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare to-

tale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht 

op de as wordt voldaan.



Opmerking

Deze brochure bevat de stand van zaken op het moment van drukken. 

Ondanks controle van de inhoud kunnen drukfouten niet worden 

uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van het 

modeljaar wijzigingen in de uitrusting, productverbeteringen en 

prijswijzigingen aan te brengen. Informeert u zich a.u.b. voor het 

afsluiten van een contract bij een van onze erkende HYMER-dealers 

over de actuele product-, serie- en prijsstatus.

Sommige voertuigen zijn afgebeeld met optionele extra's die in de 

huidige prijslijst zijn opgenomen en beschikbaar zijn tegen een 

meerprijs. De afgebeelde decoratie behoort niet tot de 

leveringsomvang van HYMER.

De details komen overeen met de Europese homologatievoorschriften; 

deze kunnen tot het moment van aankoop of aflevering van het 

voertuig worden gewijzigd. Uw HYMER-dealer informeert u graag over 

eventuele wijzigingen en de standaard leveringsomvang.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG 

Postfach 1140 

D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com

Volg ons ook op Facebook en Instagram! 

Facebook: @hymer.official 

Instagram @hymer
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