Hymer BMCI 580
0020280807

Technische gegevens
Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI 170PK
Lengte: 6m99
Breedte: 2m29
Hoogte: 2m96
Massa in rijklare toestand: 2995 kg*
Maximaal Toegelaten Massa (MTM): 3500 kg
Aantal slaapplaatsen: 4
Aantal zitplaatsen: 4
*basisvoertuig, zonder opties

Hymer BMCI 580				

€ 84 500,-

Opties
Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI 170PK		
€ 3 450,Halogeen mistlampen					€ 295,92l brandstoftank					€ 365,Mercedes-Benz 16” lichtmetalen velgen (zilver)
€ 1 210,Veiligheidssloten ingangsdeuren			
€ 590,Meubeldecor Noce Cognac				
Bekledingsstof Creola					€ 1 005
Slaapsysteem met schotellattenbodem		
€ 500,6 kW warme lucht verwarming 			
€ 590,Automatische omschakeling gasflessen		
€ 355,32” tv-houder						€ 365,32” LED tv						€ 1 720,Bedombouw eenpersoonsbedden			
€ 200,Rij assistentie pakket plus				
€ 7 005,Mercedes Benz MBUX 10,25”
Actieve afstand assistent DISTRONIC+
Stuurwiel met lederen bekleding
Automatische versnellingsbak 9G-Tronic

Comfort Plus Pakket 6				

€ 2 025,-

Chassis comfort pakket Mercedes-Benz		

€ 3 040,-

Wooncomfort pakket 4				

€ 1 210,-

Hor bij ingangsdeur
Raam in ingangsdeur met verduistering en prullenbak
Bestuurdersdeur met elektrisch raam en
		
en cabineverlichting bij openen deur
Lade en opbergvak voor hoofdsteunen in zitgroep
Halfautomatische airco
Cruise control
Elektrische parkeerrem
Versterkte vooras

Houten vloerrooster in badkamer
Hoeslaken bed achter
4 kussens met overtrek
Ambiance verlichting
Extra stopcontacten

Totaal opties: € 23 925,Bruto verkoopprijs: € 108 425,Onze verkoopprijs: € 99 900,Uw voordeel: € 8 525,Industrieterrein Klein Heide - Fabriekstraat 5 - 3670 Meeuwen - 011/ 57 15 55 - www.abcmobile.be
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STANDAARD UITVOERING HYMER B-KLASSE MC I

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 314 CDI - 105 KW/143 PK - Euro 6c Gr. III uro 6c Gr. III WLTP incl. Eco Start/Stop
Basis
LED dagrijverlichting en LED knipperlicht geïntegreerd in HYMER koplampen
16" originele wieldoppen
6 versnellingen
ABS (anti blokkeer systeem) / ASR (anti slipregeling) / EBV (elektronische remkrachtverdeling) en ESP (elektronische stabiliteits programma)
22 l AdBlue tank
Hangende buitenspiegels in voertuigkleur, elektrisch verstel- en verwarmbaar incl. dodehoekspiegel
Bekerhouders bij bestuurders- en bijrijderszit
Keyless Start (Start-Stop-knop voor eenvoudige start)
Comfort veiligheidschassis
Spatlappen aan voor- en achteras
Zijwind assistent
SLC chassis (Super Light Chassis)
Versterkte dynamo incl. laadbooster
Schakelaar automatische verlichting
Airbag voor bestuurder en bijrijder 59)
65 l brandstoftank
Geluidsmaatregelen Mercedes: isolatie van de motorruimte en bodemplaat
Exterieur
Alu gladde plaat in Carrara wit
Elektrische opstap, 1-trede
Panorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig met LED verlichting in woongedeelte
60 cm maxi ingangsdeur
Serviceluik aan de bestuurderszijde voor belading onder de L-zitgroep
Verwarmbare dubbele bodem incl. opbergvakken
Exclusieve HYMER multifunctionele achterlichten in LED hybridetechnologie
Vouwverduistering in cabine uit hoogwaardige plissé stof
Dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en hor boven aparte douche
Garage draaglast tot 350 kg (optioneel 450 kg). Houd rekening met de aslasten.
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Groot bergvak met toegang van buitenaf incl. extra diep vak in de vloer met toegang van binnen
Dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en hor boven bed(den) achter
Dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en hor in badkamer
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met geschuimde wanden en dak (34 mm wand- en dak dikte) en kaderramen
Premium hightech opbouw: alu/alu PUAL-sandwich voor optimale isolatie - volledig verlijmd zonder koudebruggen, 100% houtvrij
Interieur
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts gordels
Luxe tafel 360° draai- en verschuifbaar in lengte en breedte
Pilotenstoelen in woonruimtestof, draai-/in hoogte verstel- en kantelbaar met 2 armleuningen
Bekleding & Decor
Meubeldecor Grand Oak
Bekledingsstoffen: Colombo, Cusco, Delfi, Janeiro, Kitami, Milos
Wonen, Slapen & Verlichting
Optimale indeling met een royale ruimtebeleving
Hefbed, manueel neerlaatbaar
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag (bewerkt) voor ventilatie
Functionele integratie meubelelementen
Complete binnenverlichting in LED
Nachtverlichting met hotelschakelaar
LED kastverlichting
Modern binnendesign met rechte lijnen
Keuken
Extra brede, vrij indeelbare keukenladen
Extra diepe spoelbak met afdekking/snijplank en hoge kraan
Groot kooktoestel met glazen afdekking en bedieningsknoppen aan voorzijde
Servo-Soft-sluiting in keukengedeelte
142 l Smart-Tower koelkast
Installatie & Techniek
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6 kW warme luchtverwarming en warm waterboiler
150 l afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar
20/180 l vers watertank, geïsoleerd en verwarmbaar
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Nieuw verwarmingsconcept cabine met versterkte warme luchtverwarming, dashboard creëert warmtegordijn in woontoestand
Warme luchtverwarming in slaapgedeelte achter apart bedienbaar
Extra diepe gaskast voor eenvoudige wisseling van gasflessen
Gaskast met toegang via buitendeur
Multimedia
Radio-/TV voorbereiding incl. 12 V en 230 V WCD, 2 luidsprekers in cabine, 2 luidsprekers bij hefbed, 2 luidsprekers achter, radio- en DVB-T2
antenne

Standaard
Op verzoek (zonder meerprijs)

Speciale uitvoering
Niet mogelijk

Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket
Verplicht

Links
Rechts

* Gegevens niet bekend tijdens druk.
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