Algemene info

Standaardprijs: € 110700
Promotieprijs: € 94900
Merk: Hymer
Soort: Promotie
Opbouwtype: Integraal
Type bed:
Chassis: Alko
Motortype: Fiat 2.3 Multijet
Vermogen motor: 150 PK
MTM: 3500 kg
Versnelling: Automaat
Vereist rijbewijs: Rijbewijs B
Bouwjaar:
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Kilometers:
Lengte: 6.99 meter
Breedte: 2.22 meter
Hoogte: 2.96 meter
Stahoogte: 1.98 meter
Slaapplaatsen: 3
Zitplaatsen: 3

De HYMER DuoMobil is even gezellig en comfortabel als een vakantiehuisje, maar zo
mobiel als een camper. Wij hebben de HYMER DuoMobil gemaakt tot een camper, die qua uitrusting en alle
functies en eigenschappen speciaal aangepast is aan de behoeften van alleenreizende koppels en bijgevolg ideaal
is voor een vakantie met z’n tweetjes. De HYMER DuoMobil is dan ook de vakantiewoonst bij uitstek voor koppels
die onderweg flexibel willen zijn, maar niet aan comfort willen inboeten.
De HYMER DuoMobil is geen klassieke voertuigserie, waarbij de kenmerken en het comfortniveau voor
verschillende indelingen dezelfde zijn. Het is eerder een innovatief en buitengewoon indelingsconcept, waarbij altijd
dezelfde indeling, maar met verschillende kenmerken, verkrijgbaar is.

Opties/extra’s
* Hymer B DL - 'Comfort' pakket
* Hymer B DL - 'Design' pakket
Automatische airco met pollenfilter, motoraangedreven
Bakoven
Basis voertuig
Bekledingsstof 'Cremissimo'
Bergruimte in dubbele bodem met diepe GFK bak
Bestuurdersdeur met elektrisch raam en cabineverlichting bij het openen van de deur
Binnendesign
Boordtechniek
Brandstoftank 120 liter
Comfort ingangsdeur met raam, verduistering, prullenbak en 2-voudige vergrendeling
Cruise control (Fiat)
Dubbele instaptrede ingangsdeur
Elektrisch rolluik voorzijde, incl. rolgordijn (privacy & zon)
Elektrische opstap bij de bestuurdersdeur (schuift automatisch uit bij het openen van de bestuurdersdeur)
Extra bestickering op zijspoilers
Grote koelkast
Hordeur bij ingangsdeur
Houder voor LED TV
Houten vloerrooster in de badkamer
Hymer exclusieve alu velgen 4 stuks 16" (Fiat Ducato 3.5 t)
Interieur
Kachel / verwarming
Keuken
Koelkast - jumbo 160 liter
Luifel met adapter, behuizing wit of zilver
Met leer bekleed stuurwiel en knop versnellingspook
Meubeldecor 'Trentino Birnbaum'
Mistlampen
Multifunctioneel stuurwiel
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Multimedia
Navigatie, achteruitrijcamera en servicecamera afvalwatertank
Opbouw / exterieur
Raam in ingangsdeur met verduisteringsrollo
Sfeerverlichting
Sierstrepen radiator grille in chroom
Speciaal-spiraalveer voor vooras, incl. aslastverhoging
Truma CP Plus
Uittrekbare slede voor gasflessen
Veiligheidsslot voor bestuurdersdeur
Veiligheidsslot voor woonruimte ingangsdeur
Warme luchtverwarming 6 kW met elektro elementen 1800 W en warm waterboiler
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