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HYMER B-ML I 780

Motorisatie
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PK - Euro VI-E

Afmetingen
L 7m89 x B 2m35 x H 2m96

Bouwjaar
2022

Km-stand
4500 km

 4  4

OPTIES HYMER
• Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PK -
Euro VI-E
• Gewichtsvariant 4500 kg
• Mercedes-Benz originele 16'' lichtmetalen velgen (zwart)
met 4-seizoenenbanden
• Halogeen mistlampen
• Elektrische opstap bij de bestuurdersdeur (klapt
automatisch uit bij het openen van de deur)
• Comfort plus ingangsdeur incl. sluithulp, RFID (zonder
sleutel) toegang en centraal vergrendeling
• Veiligheidsslot voor bestuurders- en woonruimte
ingangsdeur
• Elektrische ventilator voor dakluik met functie aan- en
afvoer bij keuken
• Elektrisch rolluik voorzijde, incl. rolgordijn van onder naar
boven uittrekbaar met zonbescherming
• Lade en opbergvak voor hoofdsteunen in de zitgroep
• Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden met
geïntegreerde opstap en tableau
• TEC-Tower (koel-/vriescombinatie 153 l, oven)
• Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor
en EisEx
• Toiletontluchting
• 32" LED flatscreen met geïntegreerde luidsprekers,
afstandsbediening, DVD drive, HYMER Smart multimedia
systeem met Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) incl. ontvanger
• Textilleder- / bekledingsstof: Creola
• Tapijtset Samona voor cabine en woongedeelte, los
bijgelegd
• Aluminium vloer, vilten bekleding en 2 extra sjorrails in
garage aan de achterzijde
• AL-DE verwarming

CHASSIS COMFORT PAKKET MERCEDES-BENZ 1
• Halfautomatische airco
• Cruise control
• Elektrische parkeerrem
• Versterkte vooras

RIJ ASSISTENTIE PAKKET PLUS
• Mercedes Benz MBUX 10,25”
• Actieve afstand assistent DISTRONIC+
• Stuurwiel met lederen bekleding
• Automatische versnellingsbak 9G-Tronic

WOONCOMFORT PAKKET 3
• Houten vloerrooster in badkamer
• 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x dubbele usb
• Hoeslaken bed achter
• 4 kussens met overtrek

WINTER PAKKET SMART
• Warmtewisselaar voor warm waterverwarming
• Voorbereiding warmtewisselaar Mercedes-Benz
• Warm waterverwarming garagevloer
• Isolatiemat voor voorruit, buiten
• Isolatiemat voor voetenruimte cabine, los bijgelegd
• Bijverwarming (ondersteunt standaard verwarming)
• Geribbelde vloer, viltbekleding en 2 extra sjorogen in
garage

EXTRA OPTIES
• Lithium batterij Super B Epsilon 90 Ah
• Omvormer 1800 Watt
• Zonnepaneel 160 Watt
• Luifel 5,5m
• E&P Levelsysteem

Onze verkoopprijs: € 189.000
Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van schrijf-en drukfouten. Foto’s, prijzen en andere gegevens zijn niet bindend.


