Active Tourer-pakket
Met de ERIBA Nova optimaal
aan de vakantie beginnen.
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Wij brengen u op toeren.
Met het optimale pakket.

Met het Active Tourer-pakket voor de ERIBA Nova bent u klaar voor elke
reis. Want de vele praktische extra’s ondersteunen u zowel ter plaatse als
tijdens de rit ernaartoe – en dat tegen een onverslaanbare prijs.

De volgende 6 uitvoeringsdetails zijn in het pakket opgenomen:

ANTISLINGERSYSTEEM

FIETSENDRAGER

Het antislingersysteem herkent vroegtijdig
gevaarlijke pendelbewegingen en activeert
in enkele fracties van seconden een
gecontroleerde remming, welke de
combinatie strekt en zo weer stabiliseert.

De fietsendrager biedt veilig plaats aan twee
fietsen op de dissel. Om in de disselbak te
komen, klapt u de drager weg.

GASSTOPCONTACT

MOVER-RANGEERHULP

Het praktische buitengasstopcontact met
afsluitkraan maakt een barbecue voor uw
caravan een stuk eenvoudiger. Zo kunt u direct
een gasbarbecue aansluiten op de kraan, die
gevoed wordt door de gasfles in de disselbak.

Met de mover manoeuvreert u uw ERIBA
betrouwbaar, precies en eenvoudig
op elke staanplaats – gemakkelijk via de
afstandsbediening.

ELEKTROPAKKET
Met de 95 Ah AGM-woonaccu en het oplaad
apparaat met geïntegreerde booster kunt u uw
elektrische apparaten nog langer onafhankelijk
van de infrastructuur gebruiken.

UNIVERSEEL
VOORTENTSTOPCONTACT
Het universele voortentstopcontact in de
buitenwand heeft een aansluiting voor 230 V
en voor 12 V, evenals een tv-uitgang voor het
beste entertainment in de voortent.

Active Tourer-pakket ERIBA Nova-modellen
VOOR MONO-AS (extra gewicht: 79 kg):
Benaming

VOOR TANDEMASSER: (extra gewicht: 99 kg):

Prijs in €*

Antislingersysteem:
door gecontroleerd afremmen
wordt de caravan zelfstandig
weer in het spoor getrokken

Benaming

Prijs in €***

995 €

Antislingersysteem:
door gecontroleerd afremmen
wordt de caravan zelfstandig
weer in het spoor getrokken

995 €

Dissel-fietsendrager voor twee
fietsen, maximaal draagvermogen
60 kg, geschikt voor E-Bikes

375 €

Dissel-fietsendrager voor twee
fietsen, maximaal draagvermogen
60 kg, geschikt voor E-Bikes

375 €

Universeel voortent stopcontact
230 V, 12 V, TV

270 €

Universeel voortent stopcontact
230 V, 12 V, TV

270 €

Gasstopcontact buiten
met kraan

195 €

Gasstopcontact buiten
met kraan

195 €

Elektropakket (95 AGM-woonaccu,
oplaadautomaat voor 230 V,
led-laadcontroleweergave, booster)

890 €

Elektropakket (95 AGM-woonaccu,
oplaadautomaat voor 230 V,
led-laadcontroleweergave, booster)

890 €

2.990 €

Mover (elektrische te besturen)
met afstandsbesturing
voor tandemas

4.690 €

Brutoverkoopprijs

5.715 €

Brutoverkoopprijs

7.415 €

Verkoopprijs

3.715 €

Verkoopprijs

5.315 €

Mover (elektrische te besturen)
met afstandsbesturing
voor mono-as

U bespaart

2.000 €

U bespaart

2.100 €

*Alle prijzen gelden voor de Duitse markt en zijn incl. 19 % btw; vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.
Actuele druk/uitgave: 08/2018.

ERIBA Nova S

ERIBA Nova SL

Beleef onze ERIBA-modellen Nova bij uw ERIBA-dealer of online via www.eriba.com

Gedetailleerde contactinformatie over uw dichtstbijzijnde ERIBA-handelaar
vindt u op www.eriba.com/nl/servicewereld/find-dealers
HYMER GmbH & Co. KG | Holzstraße 19 | 88339 Bad Waldsee
HYMER GmbH & Co. KG | Holzstraße 19 | 88339 Bad Waldsee

ERIBA Nova GL

