
Exclusive uitrusting:
Instaptrede (elektrisch), lichtkleurig tafelblad, houtkleur Grano, vouwschuif- 
systeem voor de cabine, kaderramen inclusief rollo’s, hordeur, midi dakluik 
Premium, Comfort stoelbekleding, skyroof boven cabine, instaptrede voor 
cabinedeuren, voorbereiding SAT, airco, solar inclusief dakversterking, elek-
trisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, rails met sjorogen in garage, 
airbag passagier, automatische airco, 90 liter brandstoftank, multifunctioneel 
stuur met bedieningselement, cruisecontrol,  aluminium velgen 16”(voor 
Ducato 35), dashboard met aluminium applicaties, High level instrumenten-
paneel in chroomoptiek, stuur en schakelknop in leer uitvoering.

Mogelijke opties: 
o.a. automaat, 150 PK, gewichtsverhoging, winter- 
pakket, SAT-TV pakket en elektrisch hefbed.

De Comfort Exclusive!

- NL -

Cruiser Comfort  Explorer Comfort

Fiat Ducato 35 2,3 MJ 
130 PK handgesch. T 672 G  T 692  I 675 G  I 695

Totale lengte 6.990 mm 6.990 mm 6.990 mm 6.990 mm
Totale breedte/binnenbreedte 2.320 mm / 2.180 mm 2.320 mm / 2.180 mm 2.320 mm / 2.180 mm 2.320 mm / 2.180 mm
Totale hoogte/stahoogte 2.960 mm / 2.050 mm 2.960 mm / 2.050 mm 2.960 mm / 1.980 mm 2.960 mm / 1.980 mm
Leeggewicht * 2.939 kg 2.961,5 kg 2.983,5 kg 3.006 kg
Gewicht rijklaar * 3.114 kg 3.136,5 kg 3.158,5 kg 3.181 kg
Laadvermogen standaard/ 
bij maximale verhoging * 386 / 1.286 kg 363,5 / 1.263,5 kg 341,5 / 1.241,5 kg 319 / 1.219 kg

*  Genoemde gewichten zijn inclusief standaard uitrusting, pakketten én genoemde opties

Aantal slaapplaatsen vast/ 
na ombouw zitgroep 2/4 2/4 4 4

Enkele bedden ca. 197 x 80/62 en 182 x 80 – 197 x 80/62 en 182 x 80 –
Na ombouw tot 2 pers. bed ca. 197/172/182 x 210 – 197/172/182 x 210  /
Tweepersoonsbed ca. – 188 x 143 – 188 x 143
Hefbed standaard ca. – – 196 x 139 196 x 139
Hefbed (optie) 199 x 132/125 199 x 132/125 – –

Prijs inclusief BTW  
en transport € 86.127,72  € 87.124,29  € 98.827,39  € 98.095,39

€ 83.295,00 € 84.295,00 € 95.695,00 € 94.695,00

Inclusief: Dagrijverlichting LED,  
Skid plate- zwart glanzend, 
reservewiel houder in de  
garage, opbergruimte 
systeem in garage, extra 
garagedeur bestuurderszijde.

Dagrijverlichting LED,  
Skid plate- zwart glanzend, 
panoramaraam. 

Led dim en groot licht,  
hefbed-handmatig, reserve-
wiel houder in de garage, 
opbergruimte systeem in 
garage, extra garagedeur 
bestuurderszijde.

Panoramaraam, hefbed 
handmatig, led dim- en 
grootlicht. 

Actieprijs ALL-IN:

www.lmc-caravan.de/nl



Maak kennis met de Comfort Exclusive!

Leverbaar in half-integraal en integraal.

 € 83.295,00HALF-INTEGRAAL ALL-IN VANAF

Ontdek de comfort exclusive uitrusting, met onder andere:

www.lmc-caravan.de/nl
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