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STANDARDUTRUSTNING
CHASSI

MB
ATEGO

Isolerande och ljuddämpande matta i motorrummet

•

Turbodieselmotor med bakhjulsdrift och tvillinghjul

•

8-växlad automatlåda

•

Differentialspärr på bakaxeln

•

Antispinnsystem (ASR)

•

Luftfjädring på fram- och bakaxel med höj- och sänkfunktion
Däckdimension

•
285 / 70R19,5

Grovmönstrade däck på bakre axel

•

Skivbromsar fram och bak

•

Tvåkrets bromssystem

•

Låsningsfria bromsar (ABS)

•

ESP, elektroniskt stabiliseringsprogram

•

Motorbroms

•

Nödbromsassistent med filhållningsassistent

•

Spårhållningsassistent med varningston

•

Farthållare

•

Förstärkt växelströmsgenerator 28 V / 150 A inkl. 90 A omvandlare (laddar bodelsbatterierna under färd)
Bränsletankrymd

•
180 l

AC / luftkonditionering förar- och passagerardel

•

Varselljus

•

Xenonljus med stråkastarrengöring

•

Ratt justerbar i höjd

•

Egenutvecklad föraroptimerad instrumentbräda

•

Varningstriangel, första-hjälpen-kit och hjulklossar

•

Assistansbox (säkrings-kit och 2 st varningsvästar)

•

Navkapslar i rostfritt

•
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STANDARDUTRUSTNING
BODEL

LINER

Instrumentbräda klädd i konstläder Bicolor „Mocca / Vanille“

•

Laminerad vindruta med metallfolie (motverkar UV-strålning och reducerar solvärme samt sänker ljudnivån)

•

Vindruta med uppvärmning under färd
Elektrisk solskyddsrollo för vindruta
Skjutbart sidofönster med tonat, isolerat och härdat glas i förarhytten. Mörkläggningsystem som kan användas som

•

solskydd under färd samt myggnät. Fönsterramen är termiskt isolerad
Öppningsbara och tonade dubbelglasrutor med myggnät och mörkläggning i bodelen

•
•
•

Vindrutejalusi med elektrisk manövrering och isolerande egenskaper

•

Högkvalitativ sandwichkonstruktion i aluminum kallad „Solidtherm“

•

Köldbryggsfri och fullt isolerad väggkonstruktion med PU-skum

•

Fullisolerad förardel

•

Värmeelement mellan mörkläggningsrollo och vindruta

•

40 mm väggtjocklek, varav 38 mm RTM-hårdskum med slutna celler

•

Väggar, tak och golv i sandwichkontruktion med högklassig aluminiumplåt på in- och utsidan

•

Ytterplåtar släta och lackerade i vitt

•

Hela taket tål att beträdas

•

Aluminiumtaklister med regnrännor för att minska nedsmutsning av sidoväggar

•

Framparti av högkvalitativt och korrosionsfritt glasfiberlaminat

•

Sidokjolar av högkvalitativt och korrosionsfritt glasfiberlaminat

•

Bakstam och bakre takspoiler samt bakre stötfångare i sandwichkonstruktion av glasfiber

•

Uppvärmt dubbelgolv med ca 470 mm höjd, tillgängligt via utvändiga luckor

•

Stödhjul under lastutrymme bak
Luckor till förvaringutrymmen med gångjärn gjutna i aluminium och lättskött nålfiltsmatta på insidan.

•

Luckramarna är termiskt isolerade
Under- och mellangolv i sandwichkonstrukion med 40 mm resp. 30 mm tjockt RTM-skum, golvisolering sammanlagt 70 mm
Bakhjulens hjulhus i helisolerad sandwichkonstruktion
Belysning i bakre garage, garageluckor till vänster och höger
(ej på modeller med bilgarage), surrningssystem och 230 V vägguttag
Invändigt belyst och uppvärmt fotsteg vid entrédörr

•
•
•
•
•

Elektriskt utfällbart fotsteg med säkerhetsspärr samt belysning

•

Bodelsdörr med „Security Plus“ kodkombinationslås, fjärrlås, nödöppning och Interstop dörrsäkring

•

Myggnät för bodelsdörr

•

Lyxstolar i förarhytt med luftfjädring, integrerat säkerhetsbälte och armstöd

•

Insynsskydd „Privacy“ (justerbart insynsskydd nedifrån och upp)

•

Garagegolv med lättskött och stryktålig aluminiumbeläggning

•

Vindrutetorkare (lång) av busstyp, eluppvärmd och justerbar

•

Vindrutetorkare av busstyp

•

1 x dubbel-USB-uttag vid instrumentbräda

•
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STANDARDUTRUSTNING
SALONG / SOVRUM

LINER

Inredningsluckor och dörrar:
- Inredning i Jatoba Brilliant

•

Plant golv i hela bodelen, från instrumentbrädan ända bak till sängarna

•

Väggar och tak klädda med ljudarbsorberande material

•

Golv Soft Walk. Utförande: yacht-style

•

Ergonomiskt utformad sittgrupp. Mikrofiberklädsel med blixtlås i bodelen, inkl. säten i förardel

•

Gardiner av hög kvalitet

•

Multifunktionssoffa till vänster med bältesförsedd sittplats

•

Garderob med belysning

•

Bakre säng / sängar med resårbotten, justerbar huvudände och kallskumsmadrass

•

Panoramataklucka med dubbelglas, rullgardin med myggnät och mörkläggningsgardin i salongen 1

•

Mini-Heki, rullgardin, med myggnät och mörkläggningsgardin i sovrummet

•

1

Högkvalitativt bord i salongen

•

Garderob vid entré (med LED-belysning och utdragbar flaskhållare)

•

Vitrinskåp med glashyllor vid entrén. LED-belysning samt avsedda glas

•

LED-baldakin med stämningsbelysning (beroende på planlösning)

•

Stabilt metallhandtag vid entrén

•

3 x 230 V uttag (1 x salong samt 2 x sovrum)

•

3 x USB dubbeluttag (1 st vid entré, 2 st i sovrum)

•

Del av väggen bakom säng / sängar i konstläder (beroende på planlösning)

•

1 Monteringsställe
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för takfönster kan ej ändras p.g.a. takbaldakinens placering.

STANDARDUTRUSTNING
NEDFÄLLBAR ÖVERBÄDD (TILLVAL)

LINER
2000 x 1350

Liggyta (mm)

860

Höjd ovanför säng (mm)
Komfortabla kallskumsmadrasser med fjädrande botten

•

Mini-Heki med mörkläggning och insektsrollo

•

1

KÖK
Stänkskydd vid arbetsyta

•

Köksbänk i mineralmaterial med skarvfritt infogad diskho. Färg: Achat white

•

3-lågig spis i rostfritt stål med automatisk tändning och glaskåpa

•

Engreppsblandare i krom med utdragbart spolningsmunstycke

•

190 l kylskåp med separat 31 l frysfack, AES (automatiskt och manuellt energival, 12 V / 230 V / gasol) Ugn 28 l

•

Kökslådor med soft-close

•

Integrerad besticklåda

•

Takfläkt med in- och utblås 1

•

Stämningsbelysning via baldakin med LED-spotlights

•

LED-spotlights under överskåp

•

Integrerad sophantering i underskåp

•

3 x 230 V eluttag i utragspelare

•

Ergonomiskt anpassad köksinredning

•

Belyst vägg med plexiglas

•

1 Monteringsställe

för takfönster kan ej ändras p.g.a. takbaldakinens placering.
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STANDARDUTRUSTNING
BADRUM / TOALETT

LINER

Elegant formgiven blandare i krom på handfatet

•

Tvättställ med skarvfritt infogat handfat. Färg: Onix Bianco

•

Separat dusch med glasdörrar och borttagbar klädstång

•

Duscharmatur med väggstång och höjdjusterbar upphängning

•

Porslinstoalett med ca 300 l fast tank
Badrumsutrustning med toapappershållare, WC-borste, automat för flytande tvål,

•
•

tandborstglas, hållare resp. krokar för handdukar

•

Toalettfönster
Mini-Heki, myggnät och mörkläggningsplissé

•

1

Garderob med belysning

•

Rymligt spegelskåp med med belysning

•

Helkroppsspegel på toalettdörr

•

Spegelskåp

•

2 x 230 V uttag

•

1 Monteringsställe
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för takfönster kan ej ändras p.g.a. takbaldakinens placering.

STANDARDUTRUSTNING
VATTEN / GASOL / UPPVÄRMNING

LINER

Centralförsörjning för gråvattens- och avloppstank

•

Gasolkoffert för 2 st 11 kg gasoltuber

•

Gasolregulator med krocksensor och automatisk omkoppling mellan tuberna

•

Vattenlås

•

Färskvattentank ca 400 l och gråvattentank ca 300 l i uppvärmt dubbelgolv

•

Bekväm tömning av gråvattentank med avtappningskran i det uppvärmda dubbelgolvet

•

Spolningsanslutning med plug-in-system för bekväm rengöring av avloppstank

•

Anslutning för spolning av toatank

•

Automatisk central hydroforpump med filtersystem
Alde vattenburet värmesystem med gasoleldning på 5500 W, termostatreglering, timer och elvärmepatron för 230 V /

•

3000 W, backventil och inbyggd värmepanna för matning av alla tappställen

•

Termostatreglering av värmeslinga i sovrum / garage

•

2-zons golvvärme, individuellt ställbar

•

2-zons rumsvärme, individuellt ställbar (salong och badrum, sovrum)

•

Handduksvärmare i badrum

•

Värmeväxlare som använder motorns kylvatten för uppvärmning av bodelen

•
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STANDARDUTRUSTNING
ELEKTRONIK / TV / RADIO

LINER

Gelbatteri 2 x 170 Ah

•

Batteriövervakningssystem med skydd mot djupurladdning

•

230 V CEE-anslutning i förvaringsutrymme med kabelgenomföring i golvet

•

Jordfelsbrytare
Kombi-batteriladdare 60 A, omvandlare från 12 V till 230 V, 3000 W toppeffekt och 1600 W kontinuerligt med Elektronisk

•

reglering och omkoppling till nätdrift

•

Frånkoppling av elsystem vid låg spänning, med automatisk återinkoppling

•

1 x 230 V uttag i vid elcentralen i dubbelgolvet
Dubbel-DIN-radio med 7“ display, DAB+ tuner, MP3- och USB-anslutning, 3-vägs högtalare såväl som handsfree för

•

telefon med blåtand
LED-belysning i bodelen
Servicevänlig åtkomst till elsystemet med gallerkåpa i bakre garage (ej modeller med bilgarage)
(vid modeller med bilgarage är elsystemet placerat inanför lucka på höger sida)
Kylskåp med automatisk omkoppling från 12 V till gasol / 230 V (vid nätanslutning) när motorn är avstängd
Automatisk laddning av bodelens och bilens batteri vid strömförsörjning från extern nätanslutning,
samt från generatorn under färd (Omvandlare 2 x 45 A)

•
•
•
•
•

Frånskiljare för bodelsbatterierna

•

Automatisk in- och urkoppling av bodels- och chassibatteri

•
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STANDARDUTRUSTNING
ANVÄNDANDE / MANÖVRERING
Toppmodernt mikroprocessorstyrt elsystem med BUS-teknik (Binary Unit System)
Central styr- och kontrollpanel med 7-tums färgpekskärm

LINER
•
•

Av- och påknapp för följande:

- Panel

•

- Belysning

•

- Vattenpump

•

LCD-kontrollpanel med övervakning av följande:

- Färskvattentank (nivå i %)

•

- Gråvattentank (nivå i %)

•

- Toatank (nivå i %)

•

- Batterispänning, bodel resp. bil

•

- Ytter- resp. innertemperatur

•

- Strömtillförsel från elnätet

•

- Gasolnivå (endast i kombination med gastank)
- Tid och datum, väckningsfunktion

•
•

Larm som indikerar följande:

- Gråvattentank full

•

- Färskvattentank tom

•

- Toatank full

•

- Låg batterispänning

•

- Reservgastank

•

- Reservgasflaskor manövreras via separat kontrollenhet

•

- Utfällt fotsteg

•

Ström och batteriförsörjning:

- Kapacitet på bodelsbatteri

•

- Laddnings- och förbrukningsström

•

- Kombiladdare med styrning

•
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TEKNISKA DATA

Barversion

Satin-glasdörr för toalett

LINER 996 MI
BASFORDON
CHASSI

MB Atego
1230 L

MOTOR (Euro VI)

6 cyl

SLAGVOLYM

7,7 l

EFFEKT
VRIDMOMENT

220 kW (299 hk)
1200 Nm

TOTALLÄNGD (mm)

9985

TOTALBREDD (mm)

2480

TOTALHÖJD (mm)

3780

AXELAVSTÅND (mm)

5060

TOTALVIKT (kg)

11990

TJÄNSTEVIKT (kg)

9040

LASTVIKT (kg)

2950

MAX SLÄPVAGNSVIKT (kg)

3000

SITTPLATSER MED TREPUNKTSBÄLTE I LOUNGE / CL-LOUNGE / BARVERSION

3/4/4

SOFFA TILL VÄNSTER (CL-Lounge, mm)

1850 / 915

SOFFA TILL HÖGER (mm)

1360 / 650

BAKRE SÄNG (mm)

2000 / 1800

NEDFÄLLBAR SÄNG (tillval, mm)

2000 / 1350

HÖJD ÖVER NEDFÄLLBAR SÄNG (mm)

860

GARAGEDÖRR HÖGER, H / B (mm)

1250 / 1150

GARAGEDÖRR VÄNSTER, H / B (mm)

1250 / 800

GARAGELUCKA H / B (mm)
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—

Smart 3

Fiat 500
Fiat Abarth 500
(tillval)

Mini Cooper SD

LINER 990 GI

LINER 1090 GI

MB Atego

MB Atego

1230 L

1530 L

6 cyl

6 cyl

7,7 l

7,7 l

220 kW (299 hk)

220 kW (299 hk)

1200 Nm

1200 Nm

9985

10985

2480

2480

3780

3780

5060

5660

11990

15000

9130

9340

2860

5660

3000

3000

3/4/4

3/4/4

1850 / 915

1850 / 915

1360 / 650

1360 / 650

2000 / 1800

2000 / 1800

2000 / 1350

2000 / 1350

860

860

—

—

—

—

1670 / 2050

1670 / 2050

Ytterligare information om mått- och viktangivelser, se sidan 19.
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TILLVAL CHASSI

ARTIKELNR

CHASSI MERCEDES BENZ ATEGO

21-011-TF-1

Chassivariant 15.000 kg

PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

163.900,-

90

1530 L (ersätter 1230 L)
(6 cyl, 7,7 l, 220 kW (299 hk), 1200 Nm, höjd 3720 mm,
hjulbas 5060 mm på 990 MS, 990 L, 990 G)
19,5“ hjul
Luftfjädring på framaxel
(tillval möjligt på: 996 MI, 990 GI)
21-131-TF

Dragkrok med max släpvagnsvikt 3500 kg (3000 kg vid totalvikt över 10 ton)
27.900,-

29

21-152-TF-1

(endast vid beställning från fabrik)
Hydrauliska stödben med automatisk horisontalinställning

103.900,-

139

21-152-TF-2

Hydrauliska stödben med automatisk horisontalinställning (G-modeller)

103.900,-

139

21-021-TF

High Performance motorbroms

5.900,-

6

21-053-TF

Reservhjul med stålfälg och hållare 2

4.900,-

65

21-141-TF-2

Lättmetallfälgar 7,50 x19,5“ „Alcoa Dura bright“

74.900,-

-60

21-311-TF-1

MB original läderratt med kromdetaljer

9.900,-

3

21-311-TF-2

MB original läderratt med trädetaljer

16.900,-

3

21-380-TF

Förar- och passagerarstol med klimatfunktion och stolsvärme
(endast i kombination med läderklädsel)
Signalhorn, kraftigare modell

13.900,-

5

21-164-TF

11.900,-

3

2 Kombinationen
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av valda tillval på chassi bekräftas efter teknisk genomgång av Concorde.

TILLVAL CHASSI
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

24.900,-

1

51.900,-

68

21-241-T0

- C-formad båge i vitt vid hyttfönster
Hydraulöppning av garagelucka med fjärrkontroll, vinsch och garagebelysning

48.900,-

12

21-241-T0-1

(för modeller med bilgarage)
Hydraulisk öppning av garagelucka med Lift-Up-system, fjärrkontroll, vinsch och

106.900,-

73

21-481-T0

belysning i garageutrymme (endast G-modeller)
Extra lastsäkringsskenor i garagets övre del (ej på modeller med bilgarage)

21-481-T0-1

Lastsäkringssystem på bakre garagegolv med Airline-skenor och 4 st lastöglor

21-481-T0-2

Lastsäkringssystem på bakre garagegolv med Airline-skenor och 4 st lastöglor

ARTIKELNR

BODEL

21-218-T0

Yttre dekor „Centurion Style“ inklusive emblem

21-218-T0-1

Design Paket „Centurion Style“
- Sidodekor i högblank svart Alu-Dibond

3.900,-

3

6.900,-

4

6.900,-

4

21-217-T0

(på höger och vänster sida mellan ramp och sidovägg)
Centrallås för förvaringsluckor och gasdämpare, med elektrisk senosoröppning.
(ej samtliga luckor, ej bilgaragelucka på modeller med bilgarage)
Markis 2 x 4 m integrerad i takprofil, elektrisk (från 990)

47.900,-

5

21-232-T0-1

52.900,-

94

21-232-T0-2

Markis 6,0 m integrerad i takprofil, elektrisk (till 990)

34.900,-

76

21-532-T0

Yttre LED-belysning

19.900,-

3

21-542-T0-1

- Bakparti (manövrering på instrumentbräda)
LED-belysning för stuvutrymme i dubbelgolv

6.900,-

1

21-216-T0

Sidospeglar av busstyp, större modell

6.900,-

3

21-216-T0-1

Ytterbackspeglar av busstyp i Centurion-style, lackerade i vitt

6.900,-

0

21-212-T0

Elstyrda sidofönster med isolerglas på förar- och passagerarsida fram

21.900,-

3

21-213-T0

Bodelsfönster med toning

9.900,-

0

- Förar- och passagerarsida (individuellt reglerbar inkl dimmer, manövrering vid
bodelsdörr samt på instrumentbräda)

LINER | 13

TILLVAL BODEL
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

37.900,-

8

28.900,-

53

7.900,-

5

CL-Lounge (4 åkande)

11.900,-

24

Barversion med justerbar enkelsits (registrering för 4 personer)

28.900,-

46

21-689-T0-1

Nedsänkbart bord, med dyna (ej tillgängligt på Barversion)

9.900,-

8

21-689-T0-4

Utdragbart och nedsänkbart bord vid sittgrupp med möjlighet att bädda
(ej vid barversion)
Centraljustering för bordsfot via fotpedal

12.900,-

10

21-689-T0-3
21-231-T0-2

(endast i kombination med standardbord)
Panorama-taklucka (Heki 3) (ersätter Mini-Heki) (sovrum) 1

ARTIKELNR

SALONG / SOVRUM

21-605-T0

Överskåpsfronter i bo-och sovdelen i färgkombinationen „high gloss“ Senosan

21-260-T0

krämvitt och Jatoba Brilliant
Nedfällbar säng med elektrisk manövrering, ersätter överskåp fram

21-722-T0

Träjalusier i salong

21-680-T0
21-681-T0

1 Monteringsställe
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8.900,-

0

17.900,-

19

för takfönster kan ej ändras p.g.a. takbaldakinens placering.

TILLVAL BODEL
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

5.900,-

0

0

0

0

0

5.900,-

0

nätanslutning, 26 l ugnsvolym (ej i kombination med artikelnr 21-632-T0)
Diskmaskin, placerad under spisen (ej i kombination med artikelnr 21-632-T0)

14.900,-

22

(Position vid köksvariant: i färdriktningen, till höger nedanför köksskåp)

25.900,-

25

ARTIKELNR

KÖK

21-622-T0-1

2-lågig spis med induktionsplatta

21-630-T0

Kylskåp 177 l samt mikrovågsugn istället för standardkylskåp 160 l

21-630-T0-1

Kompressorkylskåp 177 l

21-630-T0-2

Kompressorkylskåp 177 l / mikrovågsugn

21-631-T0

Mikrovågsugn i rostfritt med grillfunktion, placerad under spisen. 230 V drift vid

21-632-T0
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TILLVAL BODEL
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

20.900,-

60

102.900,-

-57

kontinuerlig effekt med strömbortfallsersättning

219.900

-2

21-581-T0

Larmsystem med övervakning av garageluckor och entrédörr

16.900,-

3

21-560-T0

Backkamera med dubbla linser (bilden visas på standardradion)
12.900,-

4

21-561-T0

(ej i kombination med artikelnr 21-561-T0)
Birdview, Backkamera med fågelperspektiv och sikt runtom

33.900,-

4

21-570-T0-1

(bilden visas på standardradion) (ej i kombination med artikelnr 21-560-T0)
Solcell med ca 180 W maxeffekt

24.900,-

15

21-570-T0-2

Solcell med ca 2 x 180 W maxeffekt

37.900,-

30

21-150-T0

Gasolgenerator 2600 W, fast monterad (endast i kombination med gasoltank) 2

68.900,-

50

ARTIKELNR

ELEKTRONIK

21-511-T0-1

Elektronikpaket
1 extra gelbatteri 170 Ah (totalt 3 batterier), kombi-batteriladdare 100 A,
omvandlare från 12 V till 230 V, 3900 W maxeffekt med 2600 W utjämning
vid nätbortfall

21-511-T0-2

Elektronikpaket „Ultra-Power“
Omvandlare 2 x 50 A
1 x Lithiumbatteri 400 Ah (ersätter standardbatteri), Kombiladdare 150 A,
Sinus omformare från 12 V till 230 V, 6000 W toppeffekt och 3000 W
kontinuerlig effekt med strömbortfallsersättning

21-511-T0-3

Elektronikpaket „Ultra-Power“ XL
Omvandlare 2 x 50 A
2 x Lithiumbatteri 400 Ah (ersätter standardbatteri), Kombiladdare 150 A,
Sinus omformare från 12 V till 230 V, 6000 W toppeffekt och 3000 W

2 Kombinationen
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av valda tillval på chassi bekräftas efter teknisk genomgång av Concorde.

TILLVAL BODEL
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

79.900,-

50

7.900,-

50

(ej i kombination med nedfällbar överbädd)

65.900,-

43

21-551-T0

DVB-T2-antenn för mottagning av marksänd TV (för 2 st TV)

6.900,-

2

21-552-T0

32 tums Full HD LED Smart TV med inbyggd TV-mottagare för bakre sovrummet

14.900,-

15

21-557-T0-1

LTE-WLAN router för förstärkning av extern WLAN-signal samt för TV-streaming

10.900,-

1

21-555-T0-3

Navigationssystem med lastbilsprogramvara och 9-tums pekskärm, integrerad
29.900,-

4

21-556-T0-2

radio med DAB+, MP3-uppspelning och handsfree för telefon med blåtand,
Ljudsystem med 2 x 3-vägs högtalare i förardel, 2 x högtalare i salong samt
subwoofer och ljudprocessor
Akustikpaket för bakre sovrum (2 x 2-vägs högtalarsystem, 2 x bas, 4-kanals

20.900,-

25

21-556-T0-1

förstärkare för bättre ljudåtergivning till LED-skärm)
Kombinationsuttag för 230 V, 12 V och antenn med golvgenomföring, placerat i

10.900,-

20

21-521-T0

lastlucka till vänster om entrédörren (för alternativet yttre TV-anslutning)

3.900,-

1

ARTIKELNR

TV / RADIO / TELEFON

21-550-T0-1

Satellit-TV-anläggning med 40 tums Full HD LED Smart TV i
överskåp till höger, elektriskt nedsänkbar
Satellit-TV-anläggning med 85 cm parabol, helautomatisk inriktning, fleranvändningsutrustning TWIN-LNB. Anslutning för en andra mottagare med 12 V
och antennuttag i sovrummet. Ljudet återges via radioanläggningen. (Fordonets
totalhöjd ökar med 120 mm)

21-550-T0-2

Satellit-TV-anläggning med 40 tums Full HD LED Smart TV i
överskåp till vänster, elektriskt nedsänkbar
Satellit-TV-anläggning med 85 cm parabol, helautomatisk inriktning, fleranvändningsutrustning TWIN-LNB. Anslutning för en andra mottagare med 12 V
och antennuttag i sovrummet. Ljudet återges via radioanläggningen. (Fordonets
totalhöjd ökar med 120 mm)

21-550-T0-3

Satellit-TV-anläggning med 32 tums Full HD LED Smart TV ovanför vindruta, elektrisk nedsänkbar
Satellit-TV-anläggning med 85 cm parabol, helautomatisk inriktning, fleranvändningsutrustning TWIN-LNB. Anslutning för en andra mottagare med 12 V
och antennuttag i sovrummet. Ljudet återges via radioanläggningen. (Fordonets
totalhöjd ökar med 120 mm)
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TILLVAL BODEL
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

Duscharmatur med regndusch och munstycke med väggfäste

4.900,-

2

Utomhusdusch i garaget (placerad på förarsidan)

3.900,-

2

21-435-T0

Behållare för grå- och toatanksslang

4.900,-

3

21-617-T0

SOG-toalettavluftning med aktivt kolfilter för fast toatank

4.900,-

1

21-582-T0

Gaslarm för övervakning av bodelen
(koloxid, propan, butan, KO-gas och sövande gas)
Utvändigt gasoluttag på passagerarsidan (för extern gasolgrill etc)

5.900,-

2

21-443-T0

3.900,-

1

21-151-T0-1

Gastank ca. 120 l med gasfilter, krocksensor samt nivåindikator på kontrollpanel i
33.900,-

114

21-151-T0-2

bodel. Inkl lucka i sidokjol (inkl gasfyllning) 2
Gastank ca. 200 l med gasfilter, krocksensor samt nivåindikator på kontrollpanel i

37.900,-

170

21-575-T0-1

bodel. Inkl lucka i sidokjol (inkl gasfyllning) 2
AC / Luftkonditionering, takmonterad med 2400 W effekt

38.900,-

34

21-575-T0-2

och 1700 W värmeelement (ökar fordonets totalhöjd med 130 mm) 3
AC / Luftkonditionering 2400 W för salong, inkl fjärrkontroll
(monteras i dubbelgolv)
Diesel-parkeringsvärmare „Motor caravan“ med komfortabel konstantvärme

38.900,-

37

21-153-T0

37.900,-

10

21-418-T0

(5200 W) inkl. timer
Alde-Flow 6 l, extra varmvattenberedare

10.900,-

8

21-611-T0

Skiljedörr av glas i satin mot toalett

33.900,-

12

21-619-T0

Spegelskåp med spegel på innerdörrar

2.900,-

1

ARTIKELNR

VATTEN / GASOL / UPPVÄRMNING / BADRUM

21-612-T0
21-424-T0

2 Kombinationen
3 Om
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av valda tillval på chassi bekräftas efter teknisk genomgång av Concorde.
inget annat beställs, så installeras takmonterad luftkonditionering i salong.

TILLVAL BODEL
PRIS SEK
INKL. 25% MOMS

EXTRAVIKT
I KG

Mikrofiberklädsel „Maxwell“

Svensk std

0

Mikrofiberklädsel „Caramel“

Svensk std

0

49.900,-

15

49.900,-

25

49.900,-

25

3.900,-

5

21-721-T0-2

2 x små prydnadskuddar, 2 x stor prydnadskudde, 2 x plädar
Concorde Collection „Caramel“:

3.900,-

5

21-471-T0-1

2 x små prydnadskuddar, 2 x stor prydnadskudde, 2 x plädar
Golv Soft-walk. Utförande: yacht-style (Rekommenderas vid inredning: Atlas ceder)

21-471-T0-2

Golv Soft-walk. Utförande: skiffer (Rekommenderas vid inredning: Morettini)

21-730-T0-1

Bodelsmatta, fållad och uttagbar. Färg: Novus ljusbeige

21-730-T0-2

(Rekommenderas vid val av Jatoba träinredning)
Salongsmatta, fållad och uttagbar. Färg: creme

ARTIKELNR

TEXTIL / LÄDER / MATTOR

21-700-T0-1
21-700-T0-2
21-700-T0-3

Läderklädsel „Vanilj“ inkl Concorde Collection

21-700-T0-4

(Rekommenderas vid val av Jatoba träinredning)
Läderklädsel „Creme-beige“ inkl Concorde Collection

21-700-T0-5

Läderklädsel „Savanne“ inkl Concorde Collection

21-721-T0-1

Concorde Collection „Maxwell“:

Svensk std

0

Utan pristillägg

0

8.900,-

10

8.900,-

10

Concorde använder sig uteslutande av högklassiga textilier och läder med en smutsavvisande yta.
Fordonets tjänstevikt innefattar: Förare (75 kg), fylld bränsletank, 100 liter färskvatten, 1 st fylld 11 kg gasolflaska i stål samt verktygssats. Montering av tillvalsutrustning och tillbehör
medför att fordonets tjänstevikt och mått ändras. Samtliga mått och viktangivelser i denna broschyr baseras på de fakta som fanns tillgängliga vid tryck. Avvikelser på + / - upp till 5% är
möjliga och skall tas i beaktande.
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Forsbergs Fritidscenter - exklusiv återförsäljare för Concorde
Hyssna 0321-30550 · Bjuv 042-83080 · Stockholm 08-7566760
Borlänge 0243-212500 · Mantorp 0142-670700
Karlstad 054-2021650 · Kalmar 0480-88944
www.forsbergsfritidscenter.se · info@forsbergsfritidscenter.se
Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu
Vi reserverar oss mot eventuella ändringar, tryckfel och prisjusteringar.
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