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HYMER B-MC I 600

Motorisatie
Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI 170 PK

Afmetingen
L 7m19 x B 2m29 x H 2m96

Massa in rijklare toestand
3095 kg*
*basisvoertuig, zonder opties

MTM
3500, 3880 of 4430 kg

 4  4

Hymer B-MC I 600

Opties
• Mercedes-Benz 4,43t - 417 CDI - 170 PK
• Buitenkleur opbouw Crystal zilver metallic
• Veiligheidsslot voor bestuurders- en woonruimte
ingangsdeur
• Comfort ingangsdeur met raam, verduistering,
geïntegreerde prullenbak en 2-voudige vergrendeling
• Mercedes-Benz originele 16” lichtmetalen velgen (zwart)
met 4-seizoensbanden
• 92l brandstoftank
• Meubeldecor Grand Oak
• Halogeen mistlampen
• Lederuitvoering: Grigio
• Slaapsysteem met schotellattenbodem voor bedden
achter
• Buitendouche in de garage
• Gasstopcontact buiten met afsluitkraan
• Automatische omschakeling gasflessen met Crash
Sensor en EisEx
• 6 kW warme lucht verwarming met elektro elementen
• 32" LED TV met geïntegreerde luidsprekers,
afstandsbediening, DVD-station, HYMER Smart
multimedia systeem met bluetooth), DVB-T/C, DVB-S2)
en elektrische houder
• Zonnescherm voorraam (van onder naar boven sluitbaar)
• Toiletontluchting
• 32" TV houder
• TV voorbereiding met DVB-T antenne (actief)
• Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden met
geïntegreerde opstap en tableau
• Bedombouw comfort L-zitgroep
• Gewichtsvariant (toelating) 4,43t

Chassis comfort pakket
    - Airco Tempmatik
    - Cruise control Mercedes-Benz incl. multifunctioneel
stuurwiel
    - Elektrische parkeerrem
    - Versterkte vooras

Comfort plus pakket 6
    - Hor bij ingangsdeur
    - Raam in ingangsdeur met verduistering en
geïntegreerde prullenbak
    - Bestuurdersdeur met elektrisch raam en
cabineverlichting bij openen deur
    - Lade en opbergvak voor hoofdsteunen in de zitgroep

Rij assistentie pakket plus
    - Mercedes-Benz MBUX 10,25" multimedia systeem met
multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB, touchscreen
en achteruitrijcamera
    - Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl.
multifunctionele toetsen op stuurwiel (meerprijs t.o.v.
cruise control)
    - Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische
versnellingsbak)
    - Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-
functie

Wooncomfort pakket
    - Houten douchevlonder 
    - Hoeslaken bed achter 
    - 4 kussens met overtrek 
    - Ambiance verlichting incl. plintverlichting en
verlichting highlights 
    - 4 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x dubbele USB extra
stopcontacten (incl. keukenwand bekleding)

Onze verkoopprijs

€ 161.900
Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van schrijf-en drukfouten. Foto’s, prijzen en andere gegevens zijn niet bindend.


