Algemene info

Standaardprijs: € 96835
Promotieprijs: € 87900
Merk: Hymer
Soort: Promotie
Opbouwtype: Geprofileerd (semi-integraal)
Type bed: Gescheiden bedden
Chassis: Hymer SLC
Motortype: Mercedes 417 CDI
Vermogen motor: 170 PK
MTM: 3500 kg - 4430 kg
Versnelling: Automaat
Vereist rijbewijs: Rijbewijs B of C (vlg MTM)
Bouwjaar:
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Kilometers:
Lengte: 6m99
Breedte: 2m29
Hoogte: 2m96
Stahoogte: 1m98
Slaapplaatsen: 4
Zitplaatsen: 3

HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T –
INNOVATIEF, VEILIG EN LICHT
Lichte, stabiele voertuigopbouw met extra veiligheid en comfort – dat is het resultaat van de succesvolle
samenwerking tussen Mercedes-Benz en HYMER. De nieuwe HYMER B-klasse ModernComfort T is de eerste halfintegraal wereldwijd met de combinatie van het nieuwe Mercedes-Benz-Sprinter-motorrijtuig en het door HYMER
zelf ontwikkelde en bekroonde SLC-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.

Opties/extra’s
* Hymer Chassis comfort pakket Mercedes-Benz 1
* HYMER COMFORT PLUS PAKKET 5
* Hymer Rij assistentie pakket Plus
Actieve afstand assistent DISTRONIC+ incl. multifuntionele toetsen op stuurwiel (meerprijs t.o.v. cruise control)
Automatische versnellingsbak 9G-TRONIC incl. Hold-functie
Basis voertuig MERCEDES
Bekleding & decor
Bekledingsstof 'Janeiro'
Brandstoftank 92 Liter
Comfort L-zitgroep met loungebekleding, in lengte-/breedte verschuifbare tafel en 2 geïntegreerde 3-punts gordels
Cruise control Mercedes-Benz incl. multifunctioneel stuurwiel
Elektrische parkeerrem
Exterieur
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte incl. geïntegreerde comfort opstap en tablet
Hor bij ingangsdeur
Houder voor LED TV
Installatie & Techniek
Lade en opbergvak voor hoodsteunen in de zitgroep
Mercedes Benz MBUX 10.25" multimediasysteem met multifunctionele toetsen aan stuurwiel, DAB, touchscreen en
achteruitrijcamera
Mercedes-Benz originele 16" lichtmetalen velgen met 4-seizoensbanden
Meubeldecor 'Grand Oak'
Mistlampen incl. statisch bochtenlicht
Multimedia
Panorama dakraam boven cabine, manueel uitzetbaar
Raam in ingangsdeur met verduistering en geïntegreerde prullenbak
Radiator grille in chroom
Stuurwiel met lederen bekleding (bij automatische versnellingsbak)
Style pakket Mercedes half integraal
Veiligheidsslot voor woonruimte ingangsdeur
Versterkte vooras
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Voorbumper , aanbouwdelen en frame grille in voertuigkleur gespoten
Vouwverduistering voor cabine
Warme luchtverwarming 6 kW met elektro elementen 1800 W en warm waterboiler
Wonen, slapen & verlichting
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