
 

Algemene info

Standaardprijs: € 88215
Promotieprijs: € 79900
Merk: Hymer
Soort: Nieuwaanbod
Opbouwtype: Geprofileerd (semi-integraal)
Type bed: Gescheiden bedden
Chassis: Hymer SLC
Motortype: Mercedes 414 CDI
Vermogen motor: 143 PK
MTM: 3500 kg - 4430 kg
Versnelling: Automaat
Vereist rijbewijs: Rijbewijs B
Bouwjaar: 2020
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Kilometers: 
Lengte: 6m99
Breedte: 2m29
Hoogte: 2m96
Stahoogte: 1m98
Slaapplaatsen: 4
Zitplaatsen: 2

Lichte, stabiele voertuigopbouw met extra veiligheid en comfort

Laat u op de volgende pagina’s zelf bekoren en beleef de uitgekiende technologie, het unieke comfort en het schitterende design van
een voertuig dat niet alleen beter is, maar gewoonweg een etappe vooruit.

Innovatief, veilig en licht – dat is het resultaat van de succesvolle samenwerking tussen Mercedes-Benz en HYMER. De nieuwe
HYMER B-klasse ModernComfort is de eerste camper wereldwijd met de combinatie van het nieuwe Mercedes-Benz-Sprinter-
motorrijtuig en het door HYMER zelf ontwikkelde en bekroonde SuperLight-chassis. Door de uiterst lichte en stabiele opbouw evenals
de extra veiligheid en het rijcomfort bent u met deze sportief-elegante begeleider op elke reis altijd een etappe vooruit – en dat zelfs
zeker onder de grens van 3,5 ton.

Het SLC-chassis werd bekroond met de European Innovation Award en beschikt over een erg ruime dubbele bodem, waarin alle
technische onderdelen zoals installaties, elektriciteit en verwarming evenals de vers- en afvalwatertank geplaatst zijn en die zowel
van buiten als van binnen geladen kan worden. Bovendien heeft de hele camper een vloer zonder opstapjes.

Automotive buitendesign ontmoet modern interieurconcept

Uiterlijk overtuigen de modellen van de HYMER B-klasse ModernComfort door hun erg automotive look. Daarbij valt de centrale,
hoogwaardige en zwart glanzende radiateurgrill met optionele details in chroom meteen op. Ook de led-mistlampen met geïntegreerd
bochtlicht passen harmonieus in de vormgeving van de voorzijde. De zichtbare garagekast in zwart diffuser-voorkomen onder de
achterlichten kopieert het design van de voorzijde en creëert zo een harmonieuze, sportief-elegante indruk bij het hele voertuig.

Opties/extra’s

* Hymer Chassis comfort pakket Mercedes-Benz 1
* Hymer Comfort Line pakket
4 kussens met overtrek
Airbag bestuurder en bijrijder
Airco - half-automatische airco Tempmatik
Ambiance verlichting incl. plintverlichting en verlichting highlights
Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. "Hold" functie
Basis voertuig
Basis voertuig MERCEDES
Bekledingsstof 'Creola'
Binnendesign
Brandstoftank 92 Liter
Buitenkleur 'Carrara wit'
Buitenkleur cabine 'Zwartgrijs'
Cruise control Mercedes-Benz incl. multifunctioneel stuurwiel
Elektrische parkeerrem
Elektrische parkeerrem
Exterieur
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte incl. geïntegreerde comfort opstap en tablet
Halfautomatische airco "Tempmatik"
Halfautomatische airco TEMPMATIK
Hordeur bij de ingangsdeur
Hordeur bij de ingangsdeur
Houder voor LED TV
Houten vloerrooster in de badkamer
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Interieur
Luifel
M + S banden
Mercedes MBUX 10,25" multimediasysteem incl. navigatie met bediening op stuurwiel, DAB, touchscreen en
achteruitrijcamera
Mercedes-Benz originele 16" lichtmetalen velgen met 4-seizoensbanden
Meubeldecor 'Grand Oak'
Multimedia
Panorama dakraam boven cabine, manueel uitzetbaar
Panorama dakraam boven cabine, manueel uitzetbaar
Pilotenstoelen Aguti Ergoflex in de hoogte verstelbaar
Raam met verduistering en geïntegreerde prullenbak in ingangsdeur
Versterkte vooras
Versterkte voorras
Vouwverduistering voor cabine
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