Algemene info

Standaardprijs: € 76780
Promotieprijs: € 67900
Merk: Hymer
Soort: Promotie
Opbouwtype: Geprofileerd (semi-integraal)
Type bed: Gescheiden bedden
Chassis: Alko
Motortype: Fiat 2.3 Multijet - 150PS
Vermogen motor: 150 PK
MTM: 3500 kg
Versnelling: Manueel
Vereist rijbewijs: Rijbewijs B
Bouwjaar:
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Kilometers:
Lengte: 7.44 meter
Breedte: 2.22 meter
Hoogte: 2.77 meter
Stahoogte: 1.98 meter
Slaapplaatsen: 4
Zitplaatsen: 2

Met de nieuwe Exsis-T zetten wij de succesvolle geschiedenis van de lichtgewichten voort. Met een totaal gewicht
van minder dan 2.900 kg combineren wij in deze reeks lichtgewichtbouw en comfort op bijna perfecte wijze.
De Exsis-T 678 weegt klaar voor vertrek slechts 2.770 kg, zodat u zonder problemen nog voldoende bagage kunt
laden zonder de belangrijke grens van 3,5 ton te overschrijden. Hiermee zet hij opnieuw maatstaven uit in de
klasse van de half-integralen.
Dankzij speciaal ontwikkelde materialen, uiterst moderne productietechnieken, de GFK-lichtgewichtvloer, het ALKO-lichtgewichtframe en de voor het merk typische PUAL-constructie konden we bij de productie van de Exsis-T
veel gewicht besparen.
Dit zonder ons daarvoor op het vlak van uitrusting met minder tevreden te stellen: led-verlichting binnen,
garagedeuren aan beide zijkanten en koudschuimmatrassen met verschillende zones.
Dit alles is standaard evenals het omvangrijke veiligheidspakket met airbags, ESP, Hill holder en veel meer.

Opties/extra’s
* Hymer 'Style pakket buiten'
* Hymer Exsis-T - 'Comfort Line' pakket
4 kussens met overtrek
Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Basis voertuig
Bekledingsstof 'Milos'
Binnendesign
Boordtechniek
Buitenkleur cabine 'Alumino grijs'
Bumper gespoten in voertuigkleur
Bumper in 'Alumino grijs' metallic
Comfort ingangsdeur met raam, verduistering, prullenbak en 2-voudige vergrendeling
Cruise control (Fiat)
Dagrijlicht LED
Deurgreep in voertuigkleur
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden met ladder
Hordeur bij de ingangsdeur
Houder voor LED TV
Interieur
Kachel / verwarming
Kader radiator grille in glanzend zwart
Koelkast - 160 liter jumbo
Koplampen met zwart kader
Met leer bekleed stuurwiel en knop versnellingspook
Meubeldecor 'Chiavenna Nussbaum'
Multimedia
Opbouw / exterieur
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Panorama dakraam boven cabine , manueel uitzetbaar
Raam met verduistering en geïntegreerde prullenbak in ingangsdeur
Sfeerverlichting
Skid-plate glanzend zwart
Style pakket "interieur" (dashboard met alum. kleurige appl. en chroomringen)
Uittrekbare slede voor gasflessen
Velgen - 16" Alu velgen
Voorbekabelingskit
Vouwverduistering in de cabine
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