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Arvoisa matkailuautoilija,

Kaukokaipuuta ilman koti-ikävää. Onko se edes mahdollista? 

Matkustaa toisiin maihin, tutustua toisenlaisiin käytäntöihin ja tapoihin, oppia tuntemaan kulinaarisia  
erikoisuuksia, meille outoja kasveja, eläimiä, erilaisia valoja ja värejä. Sukeltaa uutuuden viehätystä täynnä 
olevaan maailmaan, tuhansien mahdollisuuksien leikkiin, vapauden tuoksuun. Ja silti herätä aamu toisensa 
jälkeen ikiomassa sängyssä.

Pelkkää unelmaako?

Tutustu mobiilin automatkailun maailmaan HYMER-matkailuautolla. HYMER-matkailuautosi tarjoaa sinulle 
kaikkialla maailmassa palan kotia ja turvallisuutta.

Panostamme matkailuautojemme mukavuuteen, turvallisuuteen sekä innovatiivisiin teknologioihin korkealla 
motivaatiolla ja suurella tietotaidolla. Tietoisina siitä, että olemme mobiilin matkailun pioneereja, ja tämän 
pitkän perinteen velvoittamina haluamme antaa mahdollisuuden yhdistää osan kotia ja kaukokaipuuta 
parhain mahdollisin edellytyksin.

Sukella mobiilin matkailun maailmaan. Vakuutu yksilöllisistä pohja- ja tilaratkaisuistamme. Nauti  
mahdollisuudesta yhdistää kaukokaipuu ja palanen kotia, sillä kukaan ei osaa yhdistää niitä yhtä hyvin  
kuin HYMER.

Seuraavilta neljältä sivulta saat nopeasti yleiskuvan uusista HYMER  “Ambition“-malleista. 

Toivotamme sinulle upeita löytöretkien, rentoutumisen ja nautinnon hetkiä.

Tervetuloa HYMER-maailmaan.
 

Karsten Berg
Myyntijohtaja HYMER



"Ambition"-luokka

Uudet materiaalit, ylelliset värisävyt ja uudenaikaisin tekniikka luovat ainutkertaisen Ambition-hyvinvoinnin  
jokaiseen matkaan. Etenkin käytännönläheiset tilaratkaisut tekevät oleskelustasi HYMER-matkailuautossa  
miellyttävän kokemuksen ja lisäävät paljon vapaudentunnetta ja matkustamisen iloa.

Ihanteellinen Komfort-varustus  
mukavaan oloon. 

Moderni Tramp GL

+ toimitettavissa alle 3,5 t 
+ moderni uusi sisustus
+  alas laskettava ylävuode 

lisähintaan

Klassinen Tramp CL

+ sisäkorkeus 2,12 m
+ runsaasti tilaa
+  alas laskettava ylävuode 

lisähintaan 
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Ylellinen Tramp SL 

+ kaksoispohja
+  oleskelutilan lattia 

ilman korokkeita
+ AL-KO -alusta

Monitaituri B-Klasse CL

+ erittäin mukava
+ moderni sisustus
+ integroiduista edullisin  
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Matkalla teknisin erikoisominaisuuksin.

Ambition-erikoismallit ovat muutakin kuin pelkkiä katseenvangitsijoita teiden varsilla, sillä niissä on myös tekniikaltaan  
korkeatasoinen ja kattava vakiovarustus. Vakiovarustukseen kuuluu ilmastointilaitteen ja alumiinivanteiden ohella myös erityiset 
Style-paketit, jotka korostavat entisestään tämän ainutkertaisen matkaseuralaisen ulkonäköä.Tämän tekniikkataiturin matkassa  
koet matkustamisen vapauden joka kerta yhä uudelleen.

Paras varustus jo vakiona.

01 02

03

04

05

Erikoismallit | vahvuudet

01   Automaatti-ilmastointi

02   Vakionopeussäädin

03   Fiat 16“ alumiinivanteet

04   Ratti ja vaihdekepin pää nahkaa

05   Style-paketti ulkoa  
(jäähdyttimen ritilä hohtavan  
musta, ajoneuvon väriset ovenkah-
vat, hohtavan musta pohjapanssari, 
LED-päiväajovalot (vain 
puoli-integroiduissa)

+   Maalattu etupuskuri   
(vain puoli-integroiduissa)

+   Style-paketti sisäpuolelle      
(Kojelauta alumiininvärisin aplikaa-
tioin), mittaritaulussa kromikehät)
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Matkalla teknisin erikoisominaisuuksin. Lähde matkaan ja voi erinomaisesti.

Kun korkealaatuinen sisustus yhdistyy mitä parhaimpaan toimivuuteen, syntyy aina jotakin poikkeuksellisen hyvää. Tämä  
vakiovarusteinen Komfort-varustus kaikissa Ambition-malleissa on siitä hyvä esimerkki. Lukuisat yksityiskohdat viihtyisästä  
L-ryhmästä tunnelmavalaistukseen muodostavat juuri ne tekijät, joiden ansiosta  nämä erikoismallit lisäävät matkaasi nautintoa  
ja hyvää oloa. 

Extraluokan mukavuutta.

06 09

08 07

06   Tunnelmavalaistus

07   L-ryhmä muutettavissa vuoteeksi

08   L-ryhmä

09    Lisäpistorasiat

+   Ulko-oven hyönteisovi

+   Puinen suihkuritilä
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Hinnat ja tekniset tiedot HYMER Tramp "Ambition"

T-GL 578 T-GL 598 T-CL 574 T-CL 674 T-CL 678

 Hinta € 69.900,- 69.900,- 72.400,- 76.000,- 76.000,-
 Vakioalusta Fiat Ducato matala alusta Fiat Ducato matala alusta Fiat Ducato matala alusta Fiat Ducato matala alusta Fiat Ducato matala alusta

 Vakiomoottori a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Päästönormi Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 Moottorin teho kW (hv) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Kokonaispituus n. cm 699 699 680 735 735

 Korileveys n. cm h) 225 225 225 225 225
 Kokonaisleveys n. cm i) 235 235 235 235 235

 Sisäleveys n. cm 218 218 218 218 218
 Kokonaiskorkeus n. cm f), g) 290 290 290 290 290

 Sisäkorkeus asunto-osassa n. cm 212 212 212 212 212
 Akseliväli n. mm 4035 4035 3800 4035 4035

 Paino ajovalmiina* n. kg b) 3034 3034 2988 3130 3130
 Enimmäislastimäärä  n. kg c) 466 / 816 (SA) 466 / 816 (SA) 512 / 862 (SA) 370 / 720 (SA) 370 / 720 (SA)

 Teknisesti sallittu kokonaispaino kg 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA)
 Sallittu vetopaino jarrullisena kg e) 2000 2000 2000 2000 2000

 Sallittu henkilömäärä d), k) 4 4 4 4 + 1 (SA) 4 + 1 (SA)
 Lisähintainen alusta f) Fiat Ducato Maxi matala alusta Fiat Ducato Maxi matala alusta Fiat Ducato Maxi matala alusta Fiat Ducato Maxi matala alusta Fiat Ducato Maxi matala alusta

 Moottori a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Paino ajovalmiina* n. kg b) 3074 3074 3028 3170 3170

 Enimmäislastimäärä n. kg c) 426 (a.W.) / 1176 426 (a.W.) / 1176 472 (a.W.) / 1222 / 1372 330 (a.W.) / 1080 / 1230 330 (a.W.) / 1080 / 1230
 Teknisesti sallittu kokonaispaino kg 3500 (a.W.) / 4250 3500 (a.W.) / 4250 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4250 / 4400
 Sallittu vetopaino jarrullisena kg e) 2000 / 1900 2000 / 1900 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000

 Sallittu henkilömäärä d), k) 4 4 4 4 4
 Seinävahvuus mm 35 35 35 35 35
 Kattovahvuus mm 35 35 35 35 35
 Lattiavahvuus mm 46 46 46 46 46

 Tavaratilan oviaukko /tallinovi tai -luukku l x k cm 68 x 115 o 68 x 103 / v 58 x 103 68 x 115 100 x 115 100 x 115
 Ylävuoteen koko p x l  n. cm 194 x 136/105 (SA) 194 x 136/105 (SA) 190 x 135/105 190 x 135/105

 Vuodekoko keskellä p x l n. cm 205 x 75 (SA) 205 x 75 (SA) 205 x 110/35 205 x 110/54 205 x 110/54
 Vuodekoko takana p x l n. cm 192 x 80 / 190 x 80 190 x 140 / 200 x 140 (SA) 195 x 83 / 185 x 83 205 x 83 / 191 x 83 195 x 83 / 185 x 83

 Vuodepaikat 2 + 3 (SA) 2 + 3 (SA) 2 + 1 (SA) 2 + 3 (SA) 2 + 3 (SA)
 Pesutila l x s n. cm 84 x 82 84 x 82 105 x 86 125 x 86 85 x 89

 Erillinen suihku l x s n. cm 63 x 72 63 x 72 67 x 78
 Vaatekaappi l x k x s n. cm 55x83x90 / 70x83x90 2x 37 x 55 x 118 50 x 62 x 67 / 70 x 38 x 95 33 x 60 x 190 29 x 70 x 190

 Keittiö l  x s x k n. cm 92 x 74 / 92 x 92 92 x 74 / 92 x 92 92 x 60 x 93 98 x 62 / 88 x 93 98 x 62 / 88 x 93
 Jääkaapin tilavuus n. l 142 142 142 160 160
 Lämmitysjärjestelmä 6 KW 4 KW 6 KW /Vesikeskus (SA) 6 KW /Vesikeskus (SA) 6 KW /Vesikeskus (SA)

 Vesijärjestelmä l 120 120 120 110 120
 Vesitarjonta ajon aikana l. 20 20 20 20 20

 Harmaavesisäiliö  l 90 90 90 90 90
 Akku Ah 95 95 95 95 95

 2. akku Ah sekä lisälaturi 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA)
 Pistorasiat 12 V/ 230 V / USB 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1

 Kaasupullot kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

SA = lisävaruste a. W. = toivomuksesta rts = oikea lks = vasen G = talli EB = kerrossänky

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   
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Hinnat ja tekniset tiedot HYMER Tramp "Ambition"

T-CL 698 T-SL 568 T-SL 588 T-SL 704

 Hinta € 76.000,- 77.700,- 79.000,- 82.600,-
 Vakioalusta Fiat Ducato matala alusta Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Maxi

 Vakiomoottori a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Päästönormi Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 Moottorin teho kW (hv) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Kokonaispituus n. cm 735 699 729 779

 Korileveys n. cm h) 225 225 225 225
 Kokonaisleveys n. cm i) 235 235 235 235

 Sisäleveys n. cm 218 218 218 218
 Kokonaiskorkeus n. cm f), g) 290 290 290 290

 Sisäkorkeus asunto-osassa n. cm 212 198 198 198
 Akseliväli n. mm 4035 3900 4200 4500

 Paino ajovalmiina* n. kg b) 3124 3055 3110 3249
 Enimmäislastimäärä  n. kg c) 376 / 726 (SA) 445 / 795 (SA) 390 / 740 (SA) 1251

 Teknisesti sallittu kokonaispaino kg 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA) 4500
 Sallittu vetopaino jarrullisena kg e) 2000 2000 / 1650 2000 / 1650 1500

 Sallittu henkilömäärä d), k) 4 + 1 (SA) 4 4 4
 Lisähintainen alusta f) Fiat Ducato Maxi matala alusta Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi

 Moottori a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Paino ajovalmiina* n. kg b) 3164 3095 3150

 Enimmäislastimäärä n. kg c) 336 (a.W.) / 1086 / 1236 405 (a.W.) / 1405 350 (a.W.) / 1350
 Teknisesti sallittu kokonaispaino kg 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500
 Sallittu vetopaino jarrullisena kg e) 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1500 2000 / 1500

 Sallittu henkilömäärä d), k) 4 4 4
 Seinävahvuus mm 35 35 35 35
 Kattovahvuus mm 35 35 35 35
 Lattiavahvuus mm 46 35 35 35

 Tavaratilan oviaukko /tallinovi tai -luukku l x k cm 68 x 103 90 x 114 90 x 114 110x114/ 110x94 (a.W.)
 Ylävuoteen koko p x l  n. cm 190 x 135/105

 Vuodekoko keskellä p x l n. cm 205 x 110/54 165 x 80 (SA) 205 x 134/55 (SA) 205 x 134(68 (SA)
 Vuodekoko takana p x l n. cm 190x150 (200x150 SA) 183 x 80 / 193 x 80 191 x 80 / 200 x 80 194 x 80 / 190 x 80

 Vuodepaikat 2 + 3 (SA) 2 + 1 (SA) 2 + 1 (SA) 2 + 1 (SA)
 Pesutila l x s n. cm 85 x 89 125 x 86 125 x 86 100 x 85

 Erillinen suihku l x s n. cm 67 x 78 74 x 74
 Vaatekaappi l x k x s n. cm 2x 33 x 56 x 115 47 x 60 x 198 36 x 60 x 198 30 x 70 x 198

 Keittiö l  x s x k n. cm 98 x 62 / 88 x 93 92 x 62/95 x 93 92 x 62/95 x 93 92 x 62/95 x 93
 Jääkaapin tilavuus n. l 160 142 142 142
 Lämmitysjärjestelmä 6 KW /Vesikeskus(SA) 6 KW /Vesikeskus (SA) 6 KW /Vesikeskus(SA) 6 KW/ Vesikeskus (SA)

 Vesijärjestelmä l 120 150 150 150
 Vesitarjonta ajon aikana l. 20 20 20 20

 Harmaavesisäiliö  l 90 130 130 130
 Akku Ah 95 95 95 95

 2. akku Ah sekä lisälaturi 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA)
 Pistorasiat 12 V/ 230 V / USB 2 / 4 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1

 Kaasupullot kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

SA = lisävaruste a. W. = toivomuksesta rts = oikea lks = vasen G = talli EB = kerrossänky

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   
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Vakiovarusteet HYMER Tramp "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
AL-KO alusta (568, 588, 704)
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus sekä Hill Holder (paitsi 578, 598)
ESP sekä ASR (578,598)
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Sähkösäätöiset lämmitettävät ulkopeilit
Ohjaamon sähköikkunat ja keskuslukitus
Etupuskuri maalattu ajoneuvon väriseksi
Style-paketti ulkoa (jäähdytinritilän kehys hohtavan musta, ovenkahvat
ajoneuvon väriset, Skid-plate hohtavan musta, LED-päiväajovalot
mustilla kehyksillä
Taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla
Ohjaamon ulkoväri: alumiininharmaa metalliväri

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Lämmitetty kaksoispohja sekä lattian säilytyslokerot (568, 588, 704)
Sisällä kaksoispohjassa säilytystila syvällä lasikuitualtaalla lisäsäilytystilana
(588, 704)
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
1-tasoinen sähköporras (568, 588, 704: 2-tasoinen)
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Ohjaamon panoraamakattoikkuna, manuaalinen
HYMER Panorama-kattoikkuna 80 x 50 cm LED-valaistuksella
oleskelutilassa (568, 588, 704)
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 asunto-osan yläpuolella (paitsi 568, 588,
704)
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoikkuna 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisrullaverholla erillisen suihkutilan yläpuolella (paitsi 578, 598)
HYMER maitolasinen kattoikkuna 28 x 28 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella (578, 598)
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max. 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet. (paitsi 568, 588, 704)
Tallin kantavuus max. 350 kg (lisähintaan 450 kg). Huomioi
akselikantavuudet .(568, 588, 704)
Kuljettajanistuimissa asunto-osan kangas. Kääntyvissä istuimissa
korkeuden ja kallistuksen säätö sekä kaksi käsinojaa
Ohjaamon laskospimennysverho
Ulko-oven hyönteisverho
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Vuoteeksi muutettava istuinryhmä lisäverhoilupalalla ja laskettavalla
pöydällä
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon

Vaahtomuovipatjat sekä laadukkaat patjanaluset (neulos) varmistavat
ilmankierron takana (578, 598)
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Työpöydän LED-valaistus (paitsi 578, 598)
Tunnelmavalaistus
Yövalo vaihtokatkaisijalla (574, 674, 678, 698)
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla (paitsi T 598 GL)
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän lattiakoroke (paitsi 568, 588, 704)
Raikasvesisäiliö 20/110 l, eristetty ja lämmitetty (674)
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l,(578, 598, 574, 678, 698)
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/150 l, (568, 588, 704)
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l, (578, 598, 574, 674, 678,
698)
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 130 l, sähkötoimisella
tyhjennyksellä

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius sivutasolla sis. 12 V pistorasian, pintaan upotetut
kaiuttimet makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni (704)
Radio-/ TV-valmius korkeassa kaapissa 12 V ja 230 V pistorasialla,
makuuhuoneessa takana tasoon upotetut kaiuttimet, radio- ja DVB-T2
antenni
Radio-/ TV-valmius 12 V:n pistorasialla (TV-paikka), ohjaamon
kaiuttimilla, radioantennilla

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Keittiön yläkaapistoon integroitu laskettava taso keittiön
piensähkölaitteille (568, 588, 704)
Keittiön työtaso mineraalikuitua (568, 588, 704)
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana (574, 674, 678, 698)
Smart-Tower jääkaappi 142 l (paitsi 674, 678, 698)
Jumbo jääkaappi 160 l (674,678,698)

Vakiovarusteet HYMER Tramp "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
AL-KO alusta (568, 588, 704)
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus sekä Hill Holder (paitsi 578, 598)
ESP sekä ASR (578,598)
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Sähkösäätöiset lämmitettävät ulkopeilit
Ohjaamon sähköikkunat ja keskuslukitus
Etupuskuri maalattu ajoneuvon väriseksi
Style-paketti ulkoa (jäähdytinritilän kehys hohtavan musta, ovenkahvat
ajoneuvon väriset, Skid-plate hohtavan musta, LED-päiväajovalot
mustilla kehyksillä
Taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla
Ohjaamon ulkoväri: alumiininharmaa metalliväri

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Lämmitetty kaksoispohja sekä lattian säilytyslokerot (568, 588, 704)
Sisällä kaksoispohjassa säilytystila syvällä lasikuitualtaalla lisäsäilytystilana
(588, 704)
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
1-tasoinen sähköporras (568, 588, 704: 2-tasoinen)
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Ohjaamon panoraamakattoikkuna, manuaalinen
HYMER Panorama-kattoikkuna 80 x 50 cm LED-valaistuksella
oleskelutilassa (568, 588, 704)
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 asunto-osan yläpuolella (paitsi 568, 588,
704)
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoikkuna 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisrullaverholla erillisen suihkutilan yläpuolella (paitsi 578, 598)
HYMER maitolasinen kattoikkuna 28 x 28 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella (578, 598)
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max. 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet. (paitsi 568, 588, 704)
Tallin kantavuus max. 350 kg (lisähintaan 450 kg). Huomioi
akselikantavuudet .(568, 588, 704)
Kuljettajanistuimissa asunto-osan kangas. Kääntyvissä istuimissa
korkeuden ja kallistuksen säätö sekä kaksi käsinojaa
Ohjaamon laskospimennysverho
Ulko-oven hyönteisverho
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Vuoteeksi muutettava istuinryhmä lisäverhoilupalalla ja laskettavalla
pöydällä
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon

Vaahtomuovipatjat sekä laadukkaat patjanaluset (neulos) varmistavat
ilmankierron takana (578, 598)
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Työpöydän LED-valaistus (paitsi 578, 598)
Tunnelmavalaistus
Yövalo vaihtokatkaisijalla (574, 674, 678, 698)
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla (paitsi T 598 GL)
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän lattiakoroke (paitsi 568, 588, 704)
Raikasvesisäiliö 20/110 l, eristetty ja lämmitetty (674)
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l,(578, 598, 574, 678, 698)
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/150 l, (568, 588, 704)
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l, (578, 598, 574, 674, 678,
698)
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 130 l, sähkötoimisella
tyhjennyksellä

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius sivutasolla sis. 12 V pistorasian, pintaan upotetut
kaiuttimet makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni (704)
Radio-/ TV-valmius korkeassa kaapissa 12 V ja 230 V pistorasialla,
makuuhuoneessa takana tasoon upotetut kaiuttimet, radio- ja DVB-T2
antenni
Radio-/ TV-valmius 12 V:n pistorasialla (TV-paikka), ohjaamon
kaiuttimilla, radioantennilla

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Keittiön yläkaapistoon integroitu laskettava taso keittiön
piensähkölaitteille (568, 588, 704)
Keittiön työtaso mineraalikuitua (568, 588, 704)
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana (574, 674, 678, 698)
Smart-Tower jääkaappi 142 l (paitsi 674, 678, 698)
Jumbo jääkaappi 160 l (674,678,698)

Vakiovarusteet HYMER Tramp "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
AL-KO alusta (568, 588, 704)
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus sekä Hill Holder (paitsi 578, 598)
ESP sekä ASR (578,598)
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Sähkösäätöiset lämmitettävät ulkopeilit
Ohjaamon sähköikkunat ja keskuslukitus
Etupuskuri maalattu ajoneuvon väriseksi
Style-paketti ulkoa (jäähdytinritilän kehys hohtavan musta, ovenkahvat
ajoneuvon väriset, Skid-plate hohtavan musta, LED-päiväajovalot
mustilla kehyksillä
Taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla
Ohjaamon ulkoväri: alumiininharmaa metalliväri

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Lämmitetty kaksoispohja sekä lattian säilytyslokerot (568, 588, 704)
Sisällä kaksoispohjassa säilytystila syvällä lasikuitualtaalla lisäsäilytystilana
(588, 704)
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
1-tasoinen sähköporras (568, 588, 704: 2-tasoinen)
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Ohjaamon panoraamakattoikkuna, manuaalinen
HYMER Panorama-kattoikkuna 80 x 50 cm LED-valaistuksella
oleskelutilassa (568, 588, 704)
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 asunto-osan yläpuolella (paitsi 568, 588,
704)
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoikkuna 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisrullaverholla erillisen suihkutilan yläpuolella (paitsi 578, 598)
HYMER maitolasinen kattoikkuna 28 x 28 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella (578, 598)
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max. 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet. (paitsi 568, 588, 704)
Tallin kantavuus max. 350 kg (lisähintaan 450 kg). Huomioi
akselikantavuudet .(568, 588, 704)
Kuljettajanistuimissa asunto-osan kangas. Kääntyvissä istuimissa
korkeuden ja kallistuksen säätö sekä kaksi käsinojaa
Ohjaamon laskospimennysverho
Ulko-oven hyönteisverho
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Vuoteeksi muutettava istuinryhmä lisäverhoilupalalla ja laskettavalla
pöydällä
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon

Vaahtomuovipatjat sekä laadukkaat patjanaluset (neulos) varmistavat
ilmankierron takana (578, 598)
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Työpöydän LED-valaistus (paitsi 578, 598)
Tunnelmavalaistus
Yövalo vaihtokatkaisijalla (574, 674, 678, 698)
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla (paitsi T 598 GL)
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän lattiakoroke (paitsi 568, 588, 704)
Raikasvesisäiliö 20/110 l, eristetty ja lämmitetty (674)
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l,(578, 598, 574, 678, 698)
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/150 l, (568, 588, 704)
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l, (578, 598, 574, 674, 678,
698)
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 130 l, sähkötoimisella
tyhjennyksellä

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius sivutasolla sis. 12 V pistorasian, pintaan upotetut
kaiuttimet makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni (704)
Radio-/ TV-valmius korkeassa kaapissa 12 V ja 230 V pistorasialla,
makuuhuoneessa takana tasoon upotetut kaiuttimet, radio- ja DVB-T2
antenni
Radio-/ TV-valmius 12 V:n pistorasialla (TV-paikka), ohjaamon
kaiuttimilla, radioantennilla

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Keittiön yläkaapistoon integroitu laskettava taso keittiön
piensähkölaitteille (568, 588, 704)
Keittiön työtaso mineraalikuitua (568, 588, 704)
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana (574, 674, 678, 698)
Smart-Tower jääkaappi 142 l (paitsi 674, 678, 698)
Jumbo jääkaappi 160 l (674,678,698)
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Varustepaketti HYMER Tramp „Ambition“

HYMER Tramp Arktis-paketti  Euro 57811 57956

Vesikeskuslämmitys (sis. boosterin) 3.010,- c c

Lämmönvaihdin vesikeskuslämmitykseen 1.030,- c c

Fiatin lämmönvaihtimen esivalmius 260,- c c

Vesikeskuslattialämmitys 1.030,- c

Kaksinkertainen eristeverho ohjaamoon 280,- c c

Tuulilasin termopeite 490,- c c

Paketin summa yhteensä 6.100,- 5.070,-

Tarjoushinta 4.990,- 4.260,-

Hintaetu 1.110,- 810,-
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Lisävarusteet HYMER Tramp "Ambition"
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 Alusta
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.870,-          11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.370,-          11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.450,-          40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.320,-         -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.870,- -  -  -  -  -  -  -  -   11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.820,-         -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.370,- -  -  -  -  -  -  -  -   11.5
 3005  Kokonaispainon korotus 3,85 t  Fiat Ducato 3,5 t   270,-         -  
 2301  Alennettu kokonaispaino 3,5 t ( Fiat Ducato Maxi)            -  
   Automaattivaihteisto   2.390,-          17
 2387  ESP ja ASR, Traction + mäkilähtöavustin   200,-          
 2449  Monitoimiratti 85)  410,-          
 2329  Sumuvalot   230,-          2
 2452  Alumiinivanteet 4 kpl 16" (mahdollinen vain Fiat Ducato Maxiin ) 60)  610,-          12
   Varapyörä (16" teräsvanteella) sis. kiinnikkeen takatavaratilassa 139)  360,-          25
 42409  Ohjaamon lämmitettävät istuimet; säädeltävissä erillisinä   720,- -  -         
 20150  Vetokoukku 7)  1.780,-       -  -  -  33
 20150  Vetokoukku 7)  1.780,- -  -  -  -  -  -     63
 Kori ulkoa
   Ohjaamon ulkoväri alumiininharmaa / kori valkoinen             
 57378  Korin ulkoväri kristalliharmaa metalli maalatulla alkovilla   2.700,-          30
 33402  Sähkötoiminen kattoluukku ilmanvaihdolla 49),97)  470,-          5
 33703  Nostokippikattoikkuna 70 x 50 cm takavuoteen yläpuolella 110)  400,-       -  -  -  5
 33504  Kaksoislasitettu HYMER Panoraama kattoikkuna 80 x 50 cm takavuoteen yläpuolella 1),76)  510,- -  -  -  -  -  -     12
 37240  Kattokaiteet takatikkailla ja alumiinisella kattolevyllä 13)  720,-          15
 33505  GFK-kattopinnoite 76),81)  720,-          30
 33314  Takatallin ovi takaseinässä 100 x 65 cm 14),113),115)  520,- -  -  -  -  -  -     5
 37664  Pyöräteline 4 pyörälle 4),5),112)  470,-          11
 801  Komfort-tukijalat takana (2 kpl) 14)  310,-          9
 37681  Kiinteä moottoripyöräteline, käytettävissä myös 2 polkupyörälle 5),7),62),112)  2.490,-       -  -  -  57
 37680  Ulosvedettävä moottoripyöräteline, käytettävissä myös 2 polkupyörälle 5),7),62),112)  2.490,- -  -  -  -  -  -     57
   Markiisi adapterilla 3,5 m, kotelon väri valkoinen tai hopea 17)  1.140,-    -  -  -   -  -  32
   Markiisi adapterilla 4 m, kotelon väri valkoinen tai hopea 17)  1.400,- -  -  -     -    40
   Markiisi adapterilla 4,5 m, kotelon väri valkoinen tai hopea 17)  1.560,- -  -  -  -  -  -  -  -   45
 34202  Komfort-ulko-ovi ikkunalla   410,-          15
 34300  Turvalukko asunto-osan ulko-oveen   300,-          0.5
 83528  Tuulilasin termopeite   490,-          3
 Kori sisältä
 44822  Alaslaskettava parivuode istuinryhmän yläpuolelle kylmävaahtopatjalla 42),110),168)  1.550,-   -     -  -  -  37
 44824  Alaslaskettava ylävuode istuinryhmän yläpuolella kylmävaahtopatjalla (sähkötoiminen) 42),110),168)  2.070,- -  -  -     -  -  -  40
 44187  Lisäverhoilupala vuoteen jatkamiseksi (10 cm)   130,- -   -  -  -   -  -  -  0.5
 44164  Takavuoteen/takavuoteiden vuodejärjestelmä lautasjousilla   510,- -  -     -     3
 87942  5. istuinpaikka lannevyöllä istuinpenkissä oikealla 102)  510,- -  -  -     -  -  -  38
 34113  Väliverho takaosaan kiinteiden ovien tilalle    -  -  -  -  -   -  -  -  -2
 44173  Suihkun taitettava puuistuin   170,-   -  -    -  -   2
 59130  Ulkosuihku tallissa   300,- -  -  -  -  -  -     1
 37267  Riflapeltipohja (turkkipelti) ja huopaverhous takatallissa   410,-          18.5
 83560  Ohjaamon jalkatilan eristematto, irrallinen   170,-          3
 83640  Kaksinkertainen eristeverho ohjaamoon   280,-          2
 Sisustus
 1104  Kalustesävy Grand Oak hopean sävyisellä loppuviimeistelyllä      -  -  -  -  -  -  -  
 461  Kalustesävy Chiavenna pähkinäpuu          -  -  -  
 651  Kalustesävy Trentino Birnbaum    -  -  -  -  -  -     
 1087  Kalustesävy Palatino Apfel    -  -         
   Kangasyhdistelmä Delfi, Cusco, Janeiro             

 Vakio  Lisävarusteet  Lisävaruste saatavana pakettina
 Toivomuksesta (ilman lisähintaa) - Ei mahdollinen

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   
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Lisävarusteet HYMER Tramp "Ambition"
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   Kangasyhdistelmä Aruba   360,-          
 1943  Kangasyhdistelmä Grazia (Eco Tech -materiaali)   1.030,-          
   Tekstiilinahan ja kankaan yhdistelmä Creola, Dalana   1.030,-          4
 57988  Kuminauhallinen lakana takavuoteesen   210,-          
 1892  4 tyynyä päällisellä   200,-       -  -  -  2
   Ohjaamon ja korin lattiamatto Roma/Samara, irrallisena   410,-          10
 Lämmitys ja tekniikka
 87996  Hälytyslaite kuljettajanoveen/-iin, korin oveen sekä 2 tallinoveen tai tavaratilaluukkuun   720,-          1
 51707  Asunto-osan toinen akku (95 Ah AGM) sisältää 18 A lisälaturin 92)  470,-          30
 51710  Toinen korin akku "HYMER-Smart-Battery-System" (135Ah litium) sis. 18 A lisälaturin 92),175)  3.110,-          25
 57948  Kattoilmastointi 2400 W 67)  2.390,-      -     33
 56150  Kaasun ulosotto sulkuhanalla   200,-          1
 56502  Automaattinen kaasupullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx             3
 56003  Kiertoilmalämmitys 6 kW sähkövastuksella 1800 W ja lämminvesiboilerilla   600,-  -         1
 56004  Kiertoilmalämmitys 4 kW sähkövastuksella 1800 W ja lämminvesiboilerilla   600,- -   -  -  -  -  -  -  -  1
 632  WC:n ilmanvaihto   310,- -  -  -  -  -  -     1
 51724  Aurinkopaneli 2 x 90 W MPPT-säätimellä   1.760,-          20
 52881  Lämmönvaihdin vesikeskuslämmitykseen 57)  1.030,- -  -         3
 52882  ALDE-vesikeskuslämmitys (sis. boosterin)   3.010,- -  -         55
 Multimedia
 62317  19" litteä LED-näyttö integroiduilla kaiuttimilla, kaukosäätimellä,  DVD-asemalla, HYMER Smart-multimediajärjestelmällä (DVB-T/C, DVB-S2)   1.190,- -  -  -  -  -  -    -  7
 62317  Litteä LED 22" näyttö integroiduilla kaiuttimilla, kaukosäätimellä, DVD-asemalla, HYMER Smart-multimediajärjestelmällä ja bluetoothilla (DVB-T/C, DVB-S2)   1.290,- -  -      -  -   7
 43209  Litteä 22" LED-näyttö integroiduilla kaiuttimilla, kaukosäätimellä, DVD-asemalla   1.140,-   -  -  -  -  -  -  -  9
 62342  Toinen LED-näyttö makuuhuoneessa: 19" TFT, integroidut kaiuttimet, DVD-asema, DVB-T/C, DVB-S2, johdot ja seinäteline 96)  1.340,- -  -  -  -  -  -     13
 62342  Toinen LED-näyttö makuuhuoneessa: 22 " TFT ,integroidut kaiuttimet,  DVD-asema, DVB-T/C, DVB-S2, johdot ja seinäteline 96)  1.500,-       -  -  -  13
 62328  Autoradio DAB+  CD-/MP3-soitin   470,-          1
 87904  Peruutuskamera (väri) 4" monitorilla ja kameralla   940,-   -  -  -  -     2
 87998  Kaksinkertainen-DIN navigointilaite: sis. DVD-soittimen, peruutuskameran kaksinkertaisella linssillä ja linssinsuojuksella   3.120,-   -  -  -  -  -  -  -  3.5
 87998  Kaksinkertainen-DIN 2-vyöhykkeinen navigointilaite, sis. DVD-soittimen, kaksilinssisen peruutuskameran ja linssinsuojuksen (shutter) ja HYMER Smart Control -näytön   3.120,- -  -  -  -  -  -     3.5
 87913  Kaksinkertainen-DIN 2-vyöhyke navigointilaite peruutuskameralla ja 3. peruutuspeilillä, harmaavesisäiliön tyhjennyksen huoltokameralla sekä HYMER Smart Control -näytöllä   3.120,- -  -      -  -  -  6
 64664  Satelliittiantenni Oyster Cytrac digitaalinen (matala antenni ilman viritintä)   2.800,-       -  -  -  17
 64633  Satelliittiantenni Oyster 85 digitalinen, ilman viritintä 19)  3.010,-          14.5
 Keittiö
 58635  TEC-Tower (jääkaappi-pakastinyhdistelmä 160 l, uunilla ja grillillä)160 l Jumbo-jääkaapin sijaan 10),60)  720,- -  -  -     -  -  -  10
 57944  Liesi-/ kaasu-uuniyhdistelmä Aspire   910,- -  -   -  -  -     33
 58680  Smart TEC-Tower (jääkaappi-/pakastinyhdistelmä 142 l, uuni) 60)  610,- -  -  -  -  -  -  -  -   15
 Paketit
 57811  HYMER Tramp CL Arktis-paketti    4.990,- -  -      -  -  -  85
 57956  HYMER Tramp SL Arktis-paketti    4.260,- -  -  -  -  -  -     63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vakio  Lisävarusteet  Lisävaruste saatavana pakettina
 Toivomuksesta (ilman lisähintaa) - Ei mahdollinen

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   
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Hinnat ja tekniset tiedot Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

598 678 698

 Hinta € 83.100,- 86.800,- 86.800,-
 Vakioalusta Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato 

 Vakiomoottori a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Päästönormi Euro 6 Euro 6 Euro 6

 Moottorin teho kW (hv) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Kokonaispituus n. cm 709 745 745

 Korileveys n. cm h) 225 225 225
 Kokonaisleveys n. cm i) 235 235 235

 Sisäleveys n. cm 218 218 218
 Kokonaiskorkeus n. cm f), g) 290 290 290

 Sisäkorkeus asunto-osassa n. cm 198 198 198
 Akseliväli n. mm 4035 4035 4035

 Paino ajovalmiina* n. kg b) 3130 3195 3215
 Enimmäislastimäärä  n. kg c) 370 / 720 (SA) 305 / 655 (SA) 285 / 635 (SA)

 Teknisesti sallittu kokonaispaino kg 3500 / 3850 (SA) 3500 / 3850 (SA) 3500/ 3850 (SA)
 Sallittu vetopaino jarrullisena kg e) 2000 2000 2000

 Sallittu henkilömäärä d), k) 4 3 / 4 + 1 (SA) 3 / 4 + 1 (SA)
 Lisähintainen alusta f) Fiat Ducato Maxi Fiat Ducato Maxi Fiat Ducato Maxi

 Moottori a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Paino ajovalmiina* n. kg b) 3170 3235 3255

 Enimmäislastimäärä n. kg c) 330 (a.W.) / 1080 / 1230 265 (a.W.) / 1015 / 1165 245 (a.W.) / 995 / 1145
 Teknisesti sallittu kokonaispaino kg 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4250 / 4400
 Sallittu vetopaino jarrullisena kg e) 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000

 Sallittu henkilömäärä d), k) 4 4 / 5 (SA) 4 / 5 (SA)
 Seinävahvuus mm 35 35 35
 Kattovahvuus mm 35 35 35
 Lattiavahvuus mm 46 46 46

 Tavaratilan oviaukko /tallinovi tai -luukku l x k cm o 68 x 103 / v 58 x 103 100 x 115 68 x 103
 Ylävuoteen koko p x l  n. cm 195 x 150 195 x 150 195 x 150

 Vuodekoko takana p x l n. cm 190x140 (200x140 SA) 195 x 83 / 185 x 83 190x150 (200x150 SA)
 Vuodepaikat 4 + 1 (SA) 4 + 1 (SA) 4 + 1 (SA)

 Pesutila l x s n. cm 84 x 82 85 x 89 85 x 89
 Erillinen suihku l x s n. cm 63 x 72 67 x 78 67 x 78
 Vaatekaappi l x k x s n. cm 2x 37 x 55 x 118 29 x 70 x 190 2x 33 x 56 x 115

 Keittiö l  x s x k n. cm 92 x 74 / 92 x 92 98 x 62 / 88 x 93 98 x 62 / 88 x 93
 Jääkaapin tilavuus n. l 142 100 / 160 (SA) 100 / 160 (SA)
 Lämmitysjärjestelmä Truma Combi 6/ Alde Compact 3020 (SA) Truma Combi 6/ Alde Compact 3020 (SA) Truma Combi 6/ Alde Compact 3020 (SA)

 Vesijärjestelmä l 120 120 120
 Vesitarjonta ajon aikana l. 20 20 20

 Harmaavesisäiliö  l 90 90 90
 Akku Ah 95 95 95

 2. akku Ah sekä lisälaturi 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA)
 Pistorasiat 12 V/ 230 V / USB 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1

 Kaasupullot kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

SA = lisävaruste a. W. = toivomuksesta rts = oikea lks = vasen G = talli EB = kerrossänky

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   

Vakiovarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Etuakselin erikoisvalmisteinen Goldschmitt-jousitus
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus ja Hill Holder
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna HYMER-ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Yläkiinnitteiset lämmitettävät sähköpeilit laajakulmalla ja ajoneuvon
värillä
Etu- ja taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Kuljettajanovessa sähköikkuna ja porrasvalo
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
Sähköporras 1-tasoinen
Ohjaamon laskosverho laadukasta pliseerattua kangasta
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 cm oleskelutilan yläpuolella
Kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja hyönteisverholla
ylävuoteen yläpuolella
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet.
Kääntyvät Ergoflex pilotti-istuimet asunto-osan kankaalla ja 2 käsinojalla
Ulko-oven hyönteisverho
Alas laskettava ylävuode (manuaalinen)
Etuvuoteen vuodejärjestelmä lautasjousilla ja monivyöhykkeisellä
kylmävaahtopatjalla
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
(mallikohtainen)
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Keittiön työpöydällä LED-valaistus

Tunnelmavalaistus
Yövalaistus vaihtokatkaisijalla
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän koroke
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius, 12 V pistorasia, pintaan upotetut kaiuttimet
makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana
Smart-Tower jääkaappi 142 l (598)
Jumbo jääkaappi 160 l (678, 698)
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Vakiovarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Etuakselin erikoisvalmisteinen Goldschmitt-jousitus
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus ja Hill Holder
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna HYMER-ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Yläkiinnitteiset lämmitettävät sähköpeilit laajakulmalla ja ajoneuvon
värillä
Etu- ja taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Kuljettajanovessa sähköikkuna ja porrasvalo
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
Sähköporras 1-tasoinen
Ohjaamon laskosverho laadukasta pliseerattua kangasta
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 cm oleskelutilan yläpuolella
Kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja hyönteisverholla
ylävuoteen yläpuolella
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet.
Kääntyvät Ergoflex pilotti-istuimet asunto-osan kankaalla ja 2 käsinojalla
Ulko-oven hyönteisverho
Alas laskettava ylävuode (manuaalinen)
Etuvuoteen vuodejärjestelmä lautasjousilla ja monivyöhykkeisellä
kylmävaahtopatjalla
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
(mallikohtainen)
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Keittiön työpöydällä LED-valaistus

Tunnelmavalaistus
Yövalaistus vaihtokatkaisijalla
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän koroke
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius, 12 V pistorasia, pintaan upotetut kaiuttimet
makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana
Smart-Tower jääkaappi 142 l (598)
Jumbo jääkaappi 160 l (678, 698)

Vakiovarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Etuakselin erikoisvalmisteinen Goldschmitt-jousitus
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus ja Hill Holder
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna HYMER-ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Yläkiinnitteiset lämmitettävät sähköpeilit laajakulmalla ja ajoneuvon
värillä
Etu- ja taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Kuljettajanovessa sähköikkuna ja porrasvalo
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
Sähköporras 1-tasoinen
Ohjaamon laskosverho laadukasta pliseerattua kangasta
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 cm oleskelutilan yläpuolella
Kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja hyönteisverholla
ylävuoteen yläpuolella
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet.
Kääntyvät Ergoflex pilotti-istuimet asunto-osan kankaalla ja 2 käsinojalla
Ulko-oven hyönteisverho
Alas laskettava ylävuode (manuaalinen)
Etuvuoteen vuodejärjestelmä lautasjousilla ja monivyöhykkeisellä
kylmävaahtopatjalla
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
(mallikohtainen)
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Keittiön työpöydällä LED-valaistus

Tunnelmavalaistus
Yövalaistus vaihtokatkaisijalla
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän koroke
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius, 12 V pistorasia, pintaan upotetut kaiuttimet
makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana
Smart-Tower jääkaappi 142 l (598)
Jumbo jääkaappi 160 l (678, 698)

Vakiovarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Ajoneuvoalusta
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Etuakselin erikoisvalmisteinen Goldschmitt-jousitus
Molempien kuljettajien airbag
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / EBD (elektroninen jarruvoimansäätö)
ESP, ASR, Traction Plus ja Hill Holder
6-vaihteinen vaihteisto
Valoautomatiikka integroituna HYMER-ajovaloihin
Vakionopeuden säädin
Ohjaamon automaatti-ilmastointi siitepölysuodattimella
Yläkiinnitteiset lämmitettävät sähköpeilit laajakulmalla ja ajoneuvon
värillä
Etu- ja taka-akselin roiskeläpät
Style-paketti sisältä (kojelauta alumiininvärisin aplikaatioin,
mittaritaulussa kromikehät)
Ohjauspyörä ja vaihdekepin pää nahkaa
Rengaspainetunnistimet
16" kevytmetallivanteet 225/75 R16 renkailla

 Kori
Puhutteleva, moderni ulkomuoto pyöreän korimuodon ja sileän
alumiinipellin ansiosta
Arvostettu PUAL-rakenne vaahdotetulla katolla ja seinillä (katto- ja
seinävahvuus 35 mm) ja raami-ikkunoilla
GFK-lasikuiturakenteinen lattia XPS-eristeellä
Kuljettajanovessa sähköikkuna ja porrasvalo
Korin ovessa ikkuna ja sisäverhoilu
LED-ulkovalo sadevesikourulla
Sähköporras 1-tasoinen
Ohjaamon laskosverho laadukasta pliseerattua kangasta
Avattava ikkuna takana oikealla ja vasemmalla pimennysverholla
(plissee) ja hyönteisverholla
Nosto-kippikattoikkuna 70 x 50 cm oleskelutilan yläpuolella
Kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja hyönteisverholla
ylävuoteen yläpuolella
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 pimennys- ja hyönteisverholla
pesuhuoneessa
HYMER maitolasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennysplisseellä ja
hyönteisverholla erillisen suihkutilan yläpuolella
HYMER kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm pimennys- ja
hyönteisverholla takavuoteiden yllä
Erikoisteippaukset "Ambition"
Suuret tallinovet oikealla ja vasemmalla
Tallin kantavuus max 300 kg (lisähintaan 450kg). Huomioi
akselikantavuudet.
Kääntyvät Ergoflex pilotti-istuimet asunto-osan kankaalla ja 2 käsinojalla
Ulko-oven hyönteisverho
Alas laskettava ylävuode (manuaalinen)
Etuvuoteen vuodejärjestelmä lautasjousilla ja monivyöhykkeisellä
kylmävaahtopatjalla
Komfort L-ryhmä Lounge-verhoiluilla ja 2 integroidulla 3-pistevyöllä
(mallikohtainen)
Käännettävä luksus-pöytä 360° liikuteltavissa pitkittäin ja poikittain
Sisäänkäynnin kenkälokero (mallikohtainen)
Puinen lattiasäleikko suihkussa
Takana monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat laadukkailla patjanalusilla
(neulos) takaavat hyvän ilmanvaihdon
Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin tikkailla (paitsi 598, 698)
Tallin takaseinässä säilytysverkkojärjestelmä

 Sisustus
Moderni sisäänkäynti tunnelmavalaistuksella (mallikohtainen)

 Lämmitys / ilmanvaihto / vesi- ja sähköjärjestelmät
Automaattinen kaasupullonvaihtaja kolaritunnistimella ja
jäänsulatuksella
Vahvistettu AGM-akku 12 V 95 Ah
Lisäpistorasiat 5x230V/2x12V/2xUSB
Sisävalaistus kokonaan LED-tekniikkaa
Keittiön työpöydällä LED-valaistus

Tunnelmavalaistus
Yövalaistus vaihtokatkaisijalla
Kaasupullokoteloon pääsy ulko-oven /-luukun kautta
Kiertoilmalämmitys 6 kW lämminvesiboilerilla
LCD-ohjauspaneli lämmitykselle sekä iNet ready
Kiertoilmalla lämpiävä istuinryhmän koroke
Eristetty ja lämmitetty raikasvesisäiliö 20/120 l
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 90 l

 Multimedia
Asunto-osan kiinnitysteline litteälle näytölle
Radio-/ TV-valmius, 12 V pistorasia, pintaan upotetut kaiuttimet
makuuhuoneessa takana, radio- ja DVB-T2 antenni

 Keittiö
Leikkuulauta
Keittiössä Servo-Soft -itsesulkumekanismi
Erityisen leveä, vapaasti osiin jaettava keittiön vetolaatikko
Syvä huuhteluallas muotoon leikatulla leikkuulaudalla ja korkealla
vesihanalla
Apteekkarikori (mallikohtainen)
Akryylilasinen seinäverhoilu roiskesuojana
Smart-Tower jääkaappi 142 l (598)
Jumbo jääkaappi 160 l (678, 698)

Varustepaketti Hymermobil B-Klasse CL „Ambition“

Hymermobil B-Klasse CL Arktis-paketti  Euro 

Kaksinkertaiset lasit kuljettajan oveen ja ohjaamon sivuikkunoihin 1.080,-
Termopeite tuulilasin ulkopuolelle 350,-

Ohjaamon jalkatilan eristematto, irrallinen 180,-

Vesikeskuslämmitys (sis. boosterin ohjaamossa) 3.010,-

Lämmönvaihdin vesikeskuslämmitykseen 1.030,-

Vesikeskuslattialämmitys 1.030,-

Paketin summa yhteensä 6.680,-

Tarjoushinta 4.050,-

Hintaetu 2.630,-
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Lisävarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Euro  5
98

 6
78

 6
98

Li
sä

pa
in

o 
kg

 Lämmitys ja tekniikka
 87996  Hälytyslaite kuljettajanoveen/-iin, korin oveen sekä 2 tallinoveen tai tavaratilaluukkuun   720,-    1
 56150  Kaasun ulosotto sulkuhanalla   200,-    1
 51707  Asunto-osan toinen akku (95 Ah AGM) sisältää 18 A lisälaturin 92)  470,-    30
 51710  Toinen korin akku "HYMER-Smart-Battery-System" (135Ah litium) sis. 18 A lisälaturin 92),175)  3.110,-    25
 57948  Kattoilmastointi 2400 W 67)  2.390,- -    33
 56003  Kiertoilmalämmitys 6 kW sähkövastuksella 1800 W ja lämminvesiboilerilla   600,-    1
 56502  Automaattinen kaasupullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx       3
 51726  Aurinkopaneli 90 Watt + 70 Watt MPPT-säätimellä ja näytöllä   1.760,-    20
 52881  Lämmönvaihdin vesikeskuslämmitykseen 57)  1.030,- -    3
 52882  ALDE-vesikeskuslämmitys (sis. boosterin ohjaamossa)   3.010,- -    55
 Multimedia
 62328  Autoradio DAB+  CD-/MP3-soitin   470,-    1
 62317  Litteä LED 22" näyttö integroiduilla kaiuttimilla, kaukosäätimellä, DVD-asemalla, HYMER Smart-multimediajärjestelmällä ja bluetoothilla (DVB-T/C, DVB-S2)   1.290,-    7
 62342  Toinen LED-näyttö makuuhuoneessa: 22 " TFT ,integroidut kaiuttimet,  DVD-asema, DVB-T/C, DVB-S2, johdot ja seinäteline 96)  1.500,-    13
 87904  Peruutuskamera (väri) 4" monitorilla ja kameralla   930,-    2
 87998  Kaksinkertainen-DIN navigointilaite: sis. DVD-soittimen, peruutuskameran kaksinkertaisella linssillä ja linssinsuojuksella   3.120,-    3.5
 64664  Satelliittiantenni Oyster Cytrac digitaalinen (matala antenni ilman viritintä)   2.800,-    17
 64633  Satelliittiantenni Oyster 85 digitalinen, ilman viritintä   3.010,-    14.5
 Keittiö
 58635  TEC-Tower (jääkaappi-pakastinyhdistelmä 160 l, uunilla ja grillillä)160 l Jumbo-jääkaapin sijaan 10),60)  720,- -    10
 Paketit
 57603  Hymermobil B-Klasse Arktis-paketti    4.050,- -    69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vakio  Lisävarusteet  Lisävaruste saatavana pakettina
 Toivomuksesta (ilman lisähintaa) - Ei mahdollinen

Lisävarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Euro  5
98

 6
78

 6
98

Li
sä

pa
in

o 
kg

 Alusta
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.870,-    11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.370,-    11.5
   Fiat Ducato Maxi 4,25t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.450,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.320,-    51.5
   Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.820,-    51.5
 3005  Kokonaispainon korotus 3,85 t  Fiat Ducato 3,5 t   270,-    
 2301  Alennettu kokonaispaino 3,5 t ( Fiat Ducato Maxi)       
   Automaattivaihteisto   2.390,-    17
   Ulkopeilit ajoneuvon värissä   280,-    
 2449  Monitoimiratti 85)  310,-    
 31000  Halogeenisumuvalot   300,-    1
 42409  Ohjaamon lämmitettävät istuimet; säädeltävissä erillisinä 93)  720,-    
   Varapyörä (16" teräsvanteella) sis. kiinnikkeen takatavaratilassa   360,-    25
 20150  Vetokoukku 7)  1.780,-    63
 Kori ulkoa
   Ulkoväri Carrara valkoinen       
 57377  Ulkoväri kristallihopea metalli   3.120,-    30
 83514  Tuulilasin lämmitys sähköllä   720,-    
 33703  Nostokippikattoikkuna 70 x 50 cm takavuoteen yläpuolella   400,-    5
 33402  Sähkötoiminen kattoluukku ilmanvaihdolla 49),97)  470,-    5
 37255  Kattokaiteet takatikkailla ja alumiinisella kattolevyllä 13)  690,-    17
 37664  Pyöräteline 4 pyörälle 4),5)  470,-    11
 37681  Kiinteä moottoripyöräteline, käytettävissä myös 2 polkupyörälle 5),7),62)  2.490,- -    57
 83525  Termopeite tuulilasin ulkopuolelle   350,-    3
 83512  Kaksinkertaiset lasit kuljettajan oveen ja ohjaamon sivuikkunoihin   1.080,-    5
   Markiisi adapterilla 4 m, kotelon väri valkoinen tai hopea 17)  1.300,-  -  -  40
   Markiisi adapterilla 4,5 m, kotelon väri valkoinen tai hopea 17)  1.450,- -    45
 32110  Kuljettajanoven sähköporras (tulee automaattisesti ulos kuljettajanoven auetessa)   410,-    8
   Kuljettajanoven ja korinoven turvalukot   600,-    1
 801  Komfort-tukijalat takana (2 kpl) 14)  310,-    9
 33505  GFK-kattopinnoite 76),81)  720,-    30
 Kori sisältä
 42491  Korkeuden- ja kallistuksen säätö Aguti Ergoflex pilotti-istuimiin   720,-    10
 44823  Sähkötoiminen ylävuode   930,-    3
 44124  L-ryhmän muodostaminen vuoteeksi (alaslaskettava pöydänjalka ja lisäverhoilupala)   430,-    5
 87942  5. istuinpaikka lannevyöllä istuinpenkissä oikealla 102)  510,- -    38
 44164  Takavuoteen/takavuoteiden vuodejärjestelmä lautasjousilla   510,- -   -  3
 44187  Lisäverhoilupala vuoteen jatkamiseksi (10 cm)   130,-  -   0.5
 34113  Väliverho takaosaan kiinteiden ovien tilalle    -  -   -2
 59130  Ulkosuihku tallissa   300,-    1
 83560  Ohjaamon jalkatilan eristematto, irrallinen   180,-    3
 Sisustus
 461  Kalustesävy Chiavenna pähkinäpuu       
   Kangasyhdistelmä Delfi, Cusco, Janeiro       
   Kangasyhdistelmä Aruba   360,-    
 1943  Kangasyhdistelmä Grazia (Eco Tech -materiaali)   1.030,-    
   Tekstiilinahan ja kankaan yhdistelmä Creola, Dalana   1.030,-    4
 57988  Kuminauhallinen lakana takavuoteesen   200,-    
 1892  4 tyynyä päällisellä   200,-    2
   Ohjaamon ja korin lattiamatto Roma/Samara, irrallisena   410,-    10
 
 
 
 
 
 
 

 Vakio  Lisävarusteet  Lisävaruste saatavana pakettina
 Toivomuksesta (ilman lisähintaa) - Ei mahdollinen

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   
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Lisävarusteet Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Euro  5
98

 6
78

 6
98

Li
sä

pa
in

o 
kg

 Lämmitys ja tekniikka
 87996  Hälytyslaite kuljettajanoveen/-iin, korin oveen sekä 2 tallinoveen tai tavaratilaluukkuun   720,-    1
 56150  Kaasun ulosotto sulkuhanalla   200,-    1
 51707  Asunto-osan toinen akku (95 Ah AGM) sisältää 18 A lisälaturin 92)  470,-    30
 51710  Toinen korin akku "HYMER-Smart-Battery-System" (135Ah litium) sis. 18 A lisälaturin 92),175)  3.110,-    25
 57948  Kattoilmastointi 2400 W 67)  2.390,- -    33
 56003  Kiertoilmalämmitys 6 kW sähkövastuksella 1800 W ja lämminvesiboilerilla   600,-    1
 56502  Automaattinen kaasupullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx       3
 51726  Aurinkopaneli 90 Watt + 70 Watt MPPT-säätimellä ja näytöllä   1.760,-    20
 52881  Lämmönvaihdin vesikeskuslämmitykseen 57)  1.030,- -    3
 52882  ALDE-vesikeskuslämmitys (sis. boosterin ohjaamossa)   3.010,- -    55
 Multimedia
 62328  Autoradio DAB+  CD-/MP3-soitin   470,-    1
 62317  Litteä LED 22" näyttö integroiduilla kaiuttimilla, kaukosäätimellä, DVD-asemalla, HYMER Smart-multimediajärjestelmällä ja bluetoothilla (DVB-T/C, DVB-S2)   1.290,-    7
 62342  Toinen LED-näyttö makuuhuoneessa: 22 " TFT ,integroidut kaiuttimet,  DVD-asema, DVB-T/C, DVB-S2, johdot ja seinäteline 96)  1.500,-    13
 87904  Peruutuskamera (väri) 4" monitorilla ja kameralla   930,-    2
 87998  Kaksinkertainen-DIN navigointilaite: sis. DVD-soittimen, peruutuskameran kaksinkertaisella linssillä ja linssinsuojuksella   3.120,-    3.5
 64664  Satelliittiantenni Oyster Cytrac digitaalinen (matala antenni ilman viritintä)   2.800,-    17
 64633  Satelliittiantenni Oyster 85 digitalinen, ilman viritintä   3.010,-    14.5
 Keittiö
 58635  TEC-Tower (jääkaappi-pakastinyhdistelmä 160 l, uunilla ja grillillä)160 l Jumbo-jääkaapin sijaan 10),60)  720,- -    10
 Paketit
 57603  Hymermobil B-Klasse Arktis-paketti    4.050,- -    69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vakio  Lisävarusteet  Lisävaruste saatavana pakettina
 Toivomuksesta (ilman lisähintaa) - Ei mahdollinen

Katso lisäselitykset sivuilta 18-19   
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Tärkeitä ohjeita

 Tärkeää tietoa
HUOMIO! Teknisissä tiedoissa ilmoitettujen perushintojen lisäksi
useimpiin ajoneuvoihin on pakko valita yksi lisävarusteinen paketti, joka
sisältää alustan lisävarusteita, kuten ilmastoinnin, vakionopeussäätimen,
sähköpeilit. Pakettien sisältö vaihtelee mallisarjoittain.

Kaikki tehdasvalmistuksen jälkeen ajoneuvoon suoritettavat muutostyöt
voivat aiheuttaa vahinkoa ajo- tai liikenneturvallisuuteen.

Hymer GmbH & Co.KG:n suosittelemat tarvikkeet ja varaosat ovat
kehitelty nimenomaan sinun ajoneuvoosi ja ovat tehtaan hyväksymiä.
Näitä tuotteita voit tilata HYMER-jälleenmyyjiltä. 
He ovat tietoisia sallituista teknisistä yksityiskohdista ja suorittavat
tarpeelliset työt asiantuntemuksella.

Tarvikkeet, joita Hymer GmbH & Co. KG ei ole hyväksynyt kiinteisiin,
lisä- tai korjausrakenteisiin, voivat vaarantaa liikenneturvallisuutta tai
vahingoittaa ajoneuvoa. Jopa silloin, vaikka osista olisi
asiantuntijalausunto, asennusohje tai rakennustapahyväksyntä, se ei
takaa osien asianmukaista laatua.

Hymer GmbH & Co. KG ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat ei sallituista
muutostöistä tai muista kuin Hymer GmbH & Co. KG:n hyväksymistä
tuotteista.

Painotiedot ovat noin arvoja ja asennettavat lisävarusteet muuttavat
ajoneuvon painoa lisävarusteluettelossa annettujen painojen mukaisesti.

Tehtaan antamissa tiedoissa ajoneuvojen toimituksista, ulkonäöstä,
suorituskyvystä, mitoista ja painoista saattaa olla maksimissaan
(+/-5 %:n) poikkeama.

Tiedot vastaavat esitteen painohetkellä tiedossa olevia tietoja ja ovat
voimassa ostettaessa ja katsastettaessa Saksassa. Tiedot voivat muuttua
osto- tai toimituspäivään mennessä. HYMER jälleenmyyjäsi antaa sinulle
mielellään lisätietoja mahdollisista muutoksista ja vakiotoimituksista.

Varmista, että erityisesti taakse kiinnitettäviä lisävarusteita, kuten
moottoripyörätelinettä tai vetokoukkua asennettaessa noudatetaan
säädettyjä akselipainoja.

Lisävarusteille annetut hinnat ovat voimassa ainoastaan
tehdasasennuksena tehtäviin uusien autojen sarjatuotantoihin. Osien
jälkiasennus ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista tai niistä aiheutuu
huomattavia lisäkustannuksia.

Tämä esite sisältää vakiotoimituksen painomateriaalin
valmistumishetkellä. Sisällön tarkastamisesta huolimatta painovirheet
ovat mahdollisia. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Pidätämme oikeuden
tehdä varustemuutoksia tai tuoteparannuksia mallivuoden aikana.

Osa kuvissa näkyvistä pohjaratkaisuista on kuvattu lisävarusteilla, jotka
eivät kuulu mukaan vakiotoimitukseen.

Vesijärjestelmä on tekniikan 07/2011
mukainen (EY-direktiivi 2002/72)

Ota ystävällisesti yhteyttä HYMER-jälleenmyyjääsi ennen kaupan
solmimista ja varmista, ettei esitteissä annettuihin tietoihin ole tullut
muutoksia.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä rahdin Suomeen.

Pidätämme oikeudet hintoja, varusteita tai rakenteita koskeviin
muutoksiin. Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. 

Ajoneuvon noutaminen tehtaalta itse ei ole mahdollista.

 Tekniset tiedot
a) Huomatkaa: lisähintaisina saatavat moottori- ja alustavaihtoehdot, kuten

esim. automaattivaihteisto ja ilmastointilaite muuttavat ajoneuvon
painoa. Yksittäisten alustojen sekä moottorivaihtoehtojen lisäpainot on
ilmoitettu  kyseisen alustavarusteen kohdalla viimeisessä kentässä. 

b) Paino ajovalmiina EU:n asetuksen nro 1230/2012 mukaisesti sisältää
perusvarustuksen vakioversiossa (75 kg kuljettaja, täysi polttoainesäiliö,
ajon aikaiseksi täytetty vesisäiliö 20 l, täysi alumiinikaasupullo sekä
sähköliitäntäjohto). Paino ajovalmiina (ja mahdollinen kuorma tai
henkilömäärä) muuttuu moottorikoon muuttuessa, eri
kalustevaihtoehdoista tai lisävarusteiden asentamisesta. Tehtaan
antamissa painorajoissa voi olla toleranssien mukaisia eroja. 

c) Ilmoitettu lastausmahdollisuus on riippuvainen omapainosta ja vähenee
asennettavista lisävarusteista (painot käyvät ilmi hinnastosta tai
jälleenmyyjältäsi) ja edellyttää  vastaavasti kuormituksen jakamista.
Suurin sallittu lasti koostuu tavanomaisesta painosta: 75 kg/mukana
matkustava henkilö, henkilökohtainen varustus (10 kg
matkatavaraa/matkustaja ja kuljettaja + 10 kg/m/ajoneuvopituus) sekä
muu kuorma, joka voidaan käyttää kiinteästi asennettuihin
lisävarusteisiin tai lisämatkatavaroihin.

d) Annettu henkilömäärä alenee, kun paino ajovalmiina (b) nousee. Paino
ajovalmiina nousee etenkin moottorikoon poiketessa vakiosta,
lisävarusteiden asentamisesta sekä eri pohjaratkaisuversioista.
Varmistakaa jälleenmyyjältänne tai hinnastoon annettujen
varustepainojen avulla, ettei ajoneuvonne  teknisesti sallittu
kokonaispaino nouse liikaa ja että ajoneuvoon jää riittävästi lastaustilaa
henkilöille ja matkatavaroille.

e) 12 % nousuun asti: korkeuden lisääntyessä alenee moottorin teho. Yli
1000 m merenpinnan yläpuolella ja jokaiset sitä seuraavat 1000 m
vähentävät kulloinkin 10 % yhdistelmän vetopainoa sallittu tekninen
kokonaispaino huomioiden.

f) Fiatin Ducato Maxi-alustassa kokonaiskorkeus nousee noin 5 cm. 
g) Korkeus muuttuu asennettaessa lisävarusteita, kuten satelliittiantenni,

kattokaiteet jne. Vakiovarusteista radiokattoantennia ei ole huomioitu
kokonaiskorkeudessa. 

h) Ulkoleveys käsittää ulkomitan ulkoseinästä ulkoseinään. 
i) Kokonaisleveys pitää sisällään lokasuojien leveyden. 
k) Huomioikaa, että asunto-osan istuimeen saa kiinnittää enintään 2 lasten

turvaistuinta. Kiinteällä pöydällä varustetussa L-ryhmässä on vain 1
turvaistuin sallittu ikkunan vieressä. L-istuimesta on sivuverhoilutyyny
irrotettava paikoiltaan ja pöytälevy on työnnettävä koti auton keskiosaa
ja lukittava paikoilleen. Huomioikaa tarkemmat ohjeet
käyttöohjekirjasta. 
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Tärkeitä ohjeita

 Tärkeää tietoa
HUOMIO! Teknisissä tiedoissa ilmoitettujen perushintojen lisäksi
useimpiin ajoneuvoihin on pakko valita yksi lisävarusteinen paketti, joka
sisältää alustan lisävarusteita, kuten ilmastoinnin, vakionopeussäätimen,
sähköpeilit. Pakettien sisältö vaihtelee mallisarjoittain.

Kaikki tehdasvalmistuksen jälkeen ajoneuvoon suoritettavat muutostyöt
voivat aiheuttaa vahinkoa ajo- tai liikenneturvallisuuteen.

Hymer GmbH & Co.KG:n suosittelemat tarvikkeet ja varaosat ovat
kehitelty nimenomaan sinun ajoneuvoosi ja ovat tehtaan hyväksymiä.
Näitä tuotteita voit tilata HYMER-jälleenmyyjiltä. 
He ovat tietoisia sallituista teknisistä yksityiskohdista ja suorittavat
tarpeelliset työt asiantuntemuksella.

Tarvikkeet, joita Hymer GmbH & Co. KG ei ole hyväksynyt kiinteisiin,
lisä- tai korjausrakenteisiin, voivat vaarantaa liikenneturvallisuutta tai
vahingoittaa ajoneuvoa. Jopa silloin, vaikka osista olisi
asiantuntijalausunto, asennusohje tai rakennustapahyväksyntä, se ei
takaa osien asianmukaista laatua.

Hymer GmbH & Co. KG ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat ei sallituista
muutostöistä tai muista kuin Hymer GmbH & Co. KG:n hyväksymistä
tuotteista.

Painotiedot ovat noin arvoja ja asennettavat lisävarusteet muuttavat
ajoneuvon painoa lisävarusteluettelossa annettujen painojen mukaisesti.

Tehtaan antamissa tiedoissa ajoneuvojen toimituksista, ulkonäöstä,
suorituskyvystä, mitoista ja painoista saattaa olla maksimissaan
(+/-5 %:n) poikkeama.

Tiedot vastaavat esitteen painohetkellä tiedossa olevia tietoja ja ovat
voimassa ostettaessa ja katsastettaessa Saksassa. Tiedot voivat muuttua
osto- tai toimituspäivään mennessä. HYMER jälleenmyyjäsi antaa sinulle
mielellään lisätietoja mahdollisista muutoksista ja vakiotoimituksista.

Varmista, että erityisesti taakse kiinnitettäviä lisävarusteita, kuten
moottoripyörätelinettä tai vetokoukkua asennettaessa noudatetaan
säädettyjä akselipainoja.

Lisävarusteille annetut hinnat ovat voimassa ainoastaan
tehdasasennuksena tehtäviin uusien autojen sarjatuotantoihin. Osien
jälkiasennus ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista tai niistä aiheutuu
huomattavia lisäkustannuksia.

Tämä esite sisältää vakiotoimituksen painomateriaalin
valmistumishetkellä. Sisällön tarkastamisesta huolimatta painovirheet
ovat mahdollisia. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Pidätämme oikeuden
tehdä varustemuutoksia tai tuoteparannuksia mallivuoden aikana.

Osa kuvissa näkyvistä pohjaratkaisuista on kuvattu lisävarusteilla, jotka
eivät kuulu mukaan vakiotoimitukseen.

Vesijärjestelmä on tekniikan 07/2011
mukainen (EY-direktiivi 2002/72)

Ota ystävällisesti yhteyttä HYMER-jälleenmyyjääsi ennen kaupan
solmimista ja varmista, ettei esitteissä annettuihin tietoihin ole tullut
muutoksia.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä rahdin Suomeen.

Pidätämme oikeudet hintoja, varusteita tai rakenteita koskeviin
muutoksiin. Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. 

Ajoneuvon noutaminen tehtaalta itse ei ole mahdollista.

 Tekniset tiedot
a) Huomatkaa: lisähintaisina saatavat moottori- ja alustavaihtoehdot, kuten

esim. automaattivaihteisto ja ilmastointilaite muuttavat ajoneuvon
painoa. Yksittäisten alustojen sekä moottorivaihtoehtojen lisäpainot on
ilmoitettu  kyseisen alustavarusteen kohdalla viimeisessä kentässä. 

b) Paino ajovalmiina EU:n asetuksen nro 1230/2012 mukaisesti sisältää
perusvarustuksen vakioversiossa (75 kg kuljettaja, täysi polttoainesäiliö,
ajon aikaiseksi täytetty vesisäiliö 20 l, täysi alumiinikaasupullo sekä
sähköliitäntäjohto). Paino ajovalmiina (ja mahdollinen kuorma tai
henkilömäärä) muuttuu moottorikoon muuttuessa, eri
kalustevaihtoehdoista tai lisävarusteiden asentamisesta. Tehtaan
antamissa painorajoissa voi olla toleranssien mukaisia eroja. 

c) Ilmoitettu lastausmahdollisuus on riippuvainen omapainosta ja vähenee
asennettavista lisävarusteista (painot käyvät ilmi hinnastosta tai
jälleenmyyjältäsi) ja edellyttää  vastaavasti kuormituksen jakamista.
Suurin sallittu lasti koostuu tavanomaisesta painosta: 75 kg/mukana
matkustava henkilö, henkilökohtainen varustus (10 kg
matkatavaraa/matkustaja ja kuljettaja + 10 kg/m/ajoneuvopituus) sekä
muu kuorma, joka voidaan käyttää kiinteästi asennettuihin
lisävarusteisiin tai lisämatkatavaroihin.

d) Annettu henkilömäärä alenee, kun paino ajovalmiina (b) nousee. Paino
ajovalmiina nousee etenkin moottorikoon poiketessa vakiosta,
lisävarusteiden asentamisesta sekä eri pohjaratkaisuversioista.
Varmistakaa jälleenmyyjältänne tai hinnastoon annettujen
varustepainojen avulla, ettei ajoneuvonne  teknisesti sallittu
kokonaispaino nouse liikaa ja että ajoneuvoon jää riittävästi lastaustilaa
henkilöille ja matkatavaroille.

e) 12 % nousuun asti: korkeuden lisääntyessä alenee moottorin teho. Yli
1000 m merenpinnan yläpuolella ja jokaiset sitä seuraavat 1000 m
vähentävät kulloinkin 10 % yhdistelmän vetopainoa sallittu tekninen
kokonaispaino huomioiden.

f) Fiatin Ducato Maxi-alustassa kokonaiskorkeus nousee noin 5 cm. 
g) Korkeus muuttuu asennettaessa lisävarusteita, kuten satelliittiantenni,

kattokaiteet jne. Vakiovarusteista radiokattoantennia ei ole huomioitu
kokonaiskorkeudessa. 

h) Ulkoleveys käsittää ulkomitan ulkoseinästä ulkoseinään. 
i) Kokonaisleveys pitää sisällään lokasuojien leveyden. 
k) Huomioikaa, että asunto-osan istuimeen saa kiinnittää enintään 2 lasten

turvaistuinta. Kiinteällä pöydällä varustetussa L-ryhmässä on vain 1
turvaistuin sallittu ikkunan vieressä. L-istuimesta on sivuverhoilutyyny
irrotettava paikoiltaan ja pöytälevy on työnnettävä koti auton keskiosaa
ja lukittava paikoilleen. Huomioikaa tarkemmat ohjeet
käyttöohjekirjasta. 

Tärkeitä ohjeita

 Lisäselvitykset
1) Malleissa Tramp SL 568 ja 588 ei mahdollinen Oyster satelliittiantennin

yhteydessä (koodi 64633).
4) Polkupyörätelineen maksimi kuormitettavuus on 50 kg.
5) Moottoripyörätelineen ja polkupyörätelineen samanaikainen käyttö ei

ole mahdollista.
7) Vetokoukkua ja moottoripyörätelinettä ei voida asentaa samanaikaisesti.

10) Ei mahdollinen liesi/uuniyhdistelmän Thetford Aspire (koodi 57944) tai
Caprice (koodi 58101) yhteydessä.

13) Ei mahdollinen GFK-kattopinnoitteen yhteydessä (koodi 33505).
14) Ei  mahdollinen moottoripyörätelineen (koodi 37680 tai 37681)

yhteydessä.
17) Markiisijalkojen kiinnikkeet toimitetaan irrallisena mukana. 
19) Malleissa Tramp SL 568, 588 ei mahdollinen veivattavan kattoluukun 

(koodi 33504) yhteydessä.
42) Mallissa Tramp sisäkorkeus  alenee n. 194 / 180 cm:iin.
49) Ei mahdollinen kattoilmastoinnin (koodi 57948) yhteydessä.
57) Mahdollinen ainoastaan vesikeskuslämmityksen (koodi 52882)

yhteydessä.
60) Tilattaessa tämä lisävaruste ei vakioversiota toimiteta mukana. 
62) Ei mahdollinen Komfort-tukijalkojen yhteydessä (koodi 801).
67) Ei mahdollinen sähkötoimisen kattoluukun  (koodi 33402) yhteydessä.
76) Ei mahdollinen kattotelineiden ja alumiinisen kattolevyn yhteydessä. 
81) GFK-kattopinnoite ei ole ajoneuvon värinen. GFK-pinnoitteen ulkopinta

ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä. 
85) Toimitettavissa ainoastaan autoradion tai navigointijärjestelmän

yhteydessä.
92) Asunto-osan toista akkua(95 Ah AGM)18A lisälaturilla (51707) sekä

toista asunto-osan Hybridi-akkua (135Ah litiumakku) 18A lisälaturilla
(51710) ei voida tilata tai asentaa samanaikaisesti.  

93) Mahdollinen ainoastaan Aguti Ergoflex pilotti-istuinten (koodi 42491)
yhteydessä.

96) Mahdollinen ainoastaan 1. LED-TV:n yhteydessä (koodi 62317 tai 62334).
97) Valmistajatietojen pohjalta viittaamme sallittuun 150 km/h

tuntinopeuteen. Huomioikaa sen lisäksi ajoneuvo- ja maakohtaiset
liikennemääräykset.

102) 5. istuinpaikka on mahdollinen vain tehdasasennuksena sarjatuotannon
yhteydessä. Huomaa, että 5. istuinpaikan asentaminen jälkikäteen ei ole
mahdollista. 

110) Lisävarusteista alaslaskettavaa parivuodetta (koodi 44822 tai 44824)
sekä lisävarusteista nostokippikattoikkunaa takavuoteen yläpuolelle
(koodi 33703) ei voi tilata samanaikaisesti. 

112) Ei mahdollinen takana olevan luukun (koodi 33314) yhteydessä.
113) Ei mahdollinen pyörätelineen yhteydessä.
115) Ei mahdollinen erillisvuoteiden, poikittaisvuoteen tai matalan

saarekevuoteen yhteydessä. 
139) Lisävarusteisessa varapyörässä ei ole ilmanpainetunnistinta. 
168) Alaslaskettavan parivuoteen yhteydessä vakiovarusteinen

nosto-kippikattoikkuna asennetaan auton takaosaan oleskelutilan sijaan.
175) HYMER-Smart-Battery-järjestelmä (HY-Tec-litiumakku 135) koostuu 6

yksittäisestä LE300 litium-Extension-akkumoduulista. Tämä
laajennettavissa oleva ratkaisu nostaa lyijyakkujen kapasiteettia ja tehoa
ja nostaa samalla koko järjestelmän tehokkuutta sekä käyttöikää.
Litiumakut kytketään rinnan lyijyakkuihin. Tällöin litiumakut vastaavat
suurimmaksi osaksi lataussykleistä lyijyakkujen toimiessa
Backup-varaajina. 
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