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3. DIN EXTERIÖR

LEDARE
Livet är ett hopp ut i det okända. 

Varje minut, varje timme, varje dag är en överraskning för den som är öppen för 
dem. År 1962 bygger en ung man en husvagn i sin fars verkstad. Det är början på 
äventyret. I slutet av 1970-talet gjorde grundaren av Pilote en resa till USA och 
fick inspiration till den första husbilen och på samma gång till ett helt nytt sätt att 
spendera sin semester. 
Större frihet och oberoende, och en helt ny äventyrskänsla. 

Sedan denna första husbil, har vi gjort en lång resa tillsammans… Våra modeller 
har utvecklats och vår produktserie har utökats, bl.a. med våra skåpbilar år 
2012. Under årens lopp har vi ytterligare innoverat för att förbättra modellernas 
säkerhet och robusthet och samtidigt snyggat till interiörerna för att göra alla 
livsutrymmen ännu mer funktionella, eleganta och bekväma.

Viljan att låta dig vara med om unika upplevelser har alltid varit vår ledstjärna. 
Mer än vägen vi delar, är det viktiga vart den tar oss… Allt längre bort, till platser 
vi vill upptäcka och andra vi drömmer om. 

Det är du som bestämmer vart du vill åka och vad du vill uppleva. 
Vi är redo. Är du? 

ALWAYS GAME, 
ALWAYS PILOTE.*

2* Alltid startklar, alltid Pilote.



04 Till en europeisk huvudstad
   V54OG PREMIUM

06 För spännande upplevelser
   V6OOG

08 Med din trogna lilla kompanjon
   V6OOJ

10 För en storslagen långtur
   V63OJ

12 I paradiset Korsika på tu man hand
   V633M PREMIUM

14 För alla fördelar
   Fördelar

16 Etapp efter etapp
   Konfiguration

ALWAYS 
GAME

ALWAYS 
PILOTE
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HOLA MADRID I 
V540G PREMIUM

Ni tog er lätt  igenom de majestät iska 
Pyreneerna med er V540G och befinner er nu 
alldeles nära den spännande staden Madrid. 
Du behöver inte vänta länge på att upptäcka 
den lokala livsstilen: eftersom bilen är bara 
5,41 m lång, hittar du på några minuter en 
plats där du kan parkera mitt i stan.

ALLTID 
STARTKLAR
FÖR ATT KÖRA 
TILL EN EUROPEISK 
HUVUDSTAD
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+   Nytt badrum i sidoläge, vilket underlättar cirkulationen inne i bilen. 
+   Mycket funktionellt kök utrustat med ett 85 L kylskåp. 
+   Premium inredning med trendiga linjer. 

FÖRST EN SIESTA 

Efter flera timmars flanering på de vackraste 
gatorna återvänder ni till er V540G för en väl 
förtjänt vila; i den egna sängen eller bekvämt 
sittande i salongen, samlar ni sedan krafter 
för att kunna gå ut igen på kvällen.

OCH DÄREFTER EN FIESTA

En snabb dusch gör er klara att på nytt vandra 
omkring på gatorna och ta pulsen på nattlivet 
i Madrid och naturligtvis avnjuta några tapas 
på en uteservering innan ni hittar en liten 
konsert eller en flamencoföreställning.

4 5_V540G PREMIUM



V
60

0
G

KURSEN SATT PÅ NÅGRA 
ALPSJÖAR I V600G

Du viker in på en liten slingrig väg och 
upptäcker längre ner en idealisk sjö, vid 
vi lken ni kan övernatta. Landskapet är 
storslaget och väntar bara på er.

ALLTID 
STARTKLAR 
FÖR RESOR 
FULLA AV 
UPPLEVELSER
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Kollektion 2021

ÄVENTYR FÖR  
HELA FAMILJEN

Denna morgon stiger du upp tidigt. I den 
stora salongen förbereder du dagens 
sportbetonade program. Efter ett häftigt 
pass med wakeboard, återvänder ni sedan 
till er V600G för att rapportera och samla 
nya krafter: faktiskt tur att ni fyllde kylskåpet 
till bristningsgränsen innan ni for, om ni nu 
beslutar att spendera hela vistelsen vid vatten.

EN MJUK UPPVAKNING 

Tack vare det höjbara taket som frigör två 
extra sovplatser, har natten förlöpt utmärkt 
både för barnen och föräldrarna, men när du 
vaknar känner du en viss muskelvärk: så denna 
morgon blir det nog bara badtur och vila!

+   Stor infälld bädd med spjälförsedd sängbotten och  
BULTEX®-madrass (135 × 194 cm). 

+   Stort skåp med tre dörrar i sovrummet (kan fås som tillval). 
+   Toalett med flyttbart WC, som ger tillträde till ett stort 

duschutrymme. 
6 7_V600G
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RESA TILL BELGIEN I  
V6OOJ PREMIUM

På vägen till Belgien stannar ni till på en 
vidsträckt badstrand med fin sand, där ni 
kan röra på benen en stund! En käpp som 
hittades under promenaden blir för några 
minuter en favoritleksak för hunden, som 
inte drar sig för att ge sig ut i vågorna för 
att hämta den.

ALLTID  
STARTKLAR 
MED DIN  
TROGNA LILLA  
KOMPANJON
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HAVSLUFTEN  
RETAR APTITEN

Med den yttre duschen, som är åtkomlig via 
lastutrymmet kan du spruta en stråle rent 
vatten på keldjurets päls som är full med sand 
och salt. Och medan pälsen torkar i solen 
njuter ni av en riklig frukost i morgonljuset 
som strömmar in genom takluckan.

RESAN FORTSÄTTER! 

Skyddad mot den lilla havsbrisen beundrar 
du en sista gång det vackra landskapet. 
I riktning mot Brügge och dess kanaler. 
Denna kväll spenderar ni i närheten av 
Nordens lilla Venedig.

+   Ovanlig planlösning som gör det möjligt för två personer  
att resa mycket bekvämt. 

+   Många praktiska och fiffiga förvaringar. 
+   Praktiskt och funktionellt kök med ett 85 L kylskåp.8 9_V600J PREMIUM



ALLTID  
REDO 
FÖR EN 
STORSLAGEN 
UTFLYKT 

EN VISTELSE I MAROCKO 
MED V630J

Det var klokt att styra kosan mot söder: 
Marocko bjuder på grandiosa landskap 
långt borta ifrån ett jäktigt stadsliv. Första 
anhalten: Vindfestivalen. Med tårna i vattnet 
sitter du och beundrar skådespelet som äger 
rum uppe i himlen.

V
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Kollektion 2021

LÄNGTAN TILL ÖKNEN

Ni kör vidare i riktning mot sandöknarna 
för att testa er sandboard i dynerna. Efter 
att ha åkt ner tiotals gånger (och klivit upp 
tillbaka lika många!), är det dags att sätta sig 
i skuggan och avnjuta en kopp te i salongen.

Skymningen faller. Efter en skön dusch är det 
dags att lägga sig i de stora sängarna och 
drömma sig bort till nya horisonter: i morgon 
eller dagen därpå kanske du vandrar omkring 
i en praktfull medina.

+   Mycket stort lastutrymme med 136 cm djup och 76 cm höjd. 
+   Extra sovplats mellan enkelsängarna tillgänglig som standard.
+   Dusch med blandare för varmt och kallt vatten åtkomlig 

i lastutrymmet (tillgänglig som tillval).
+   Den öppna förarhytten som kan fås i tillval är en verklig fördel spm 

gör det möjligt att få ett stort salongsutrymme.10 11_V630J



STORSLAGNA VYER MED 
V633M PREMIUM MELLAN 
CARGÈSE OCH DE KLIPPIGA 

HAVSVIKARNA I PIANA 

Eftersom ni uppskattar bergstrakter och 
små byar högt uppe, har ni valt att besöka 
Cargèse och parkerat alldeles nära en öde 
strand med klart vatten för att njuta av lugnet 
i denna kusttrakt.

V
63

3M ALLTID 
STARTKLAR 
TILL DEN PARADI-
SISKA ÖN KORSIKA 
PÅ TUMANHAND
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+   Med sin takhöjd på över 2,10 m är V633M lämplig för alla tänkbara 
aktiviteter.

+   Det mycket stora lastutrymmet kan förändras och förstoras 
+   Den elektriska taksängen erbjuder två sovhöjder. Det finns ett 

fönster vid varje nivå, vilket gör det möjligt att beundra utsikten. 

EN SKATT I 
LASTUTRYMMET

Du vaknar och upptäcker en otrolig 
utsikt mitt emot havet från din 
stora säng. Det är inte vågornas 
ljud som väcker dig, utan lusten 
att upptäcka en av Korsikas mest 
kända hemligheter: de klippiga 
havsvikarna (calanques) i Piana. Nu 
är det dags att ta ut din motorcykel 
ur det stora lastutrymmet och styra 
kosan mot söder. Du kan sedan 
köra ner längs kusten och stanna 
när du vill för att beundra utsikten.

EN VÄLFÖRTJÄNT PAUS

De gropiga vägarna under resan börjar 
kännas i ryggen och ni bestämmer därför 
att köra hemåt lite tidigare än planerat. 
Salongen har högt i tak och kan också 
v isa  s ig vä lkomnande som ett  r ikt igt 
cocooningutrymme. Men det är kanske på 
sin plats att lägga sig till ro, i morgon finns 
mycket annat att upptäcka på Korsika.

13_V633M PREMIUM12
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FÖ
R

D
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R ALLTID 

STARTKLAR  
FÖR EN MÄNGD 
FÖRDELAR

KOMFORT

SALONG 

•  Plats för: 4 personer.

•  Bänksoffa i tåligt 
skumgummi för god 
komfort och lång 
varaktighet.

•  Öppning av förarhytten 
tillåter en bekväm 
cirkulation, utan att 
minska på förvaringarna 
(tillgängligt i tillval). 

KÖK  

•  Många lådor som 
möjliggör förvaring  
i olika fack.

•  Integrerad sophink  
med lock.

•  Kombinerad diskho 
och kokplatta med 
piezotändning. Mycket 
enkel rengöring.

•  Inskjutbar förlängning  
till arbetsbänken. 

3-I-1 BADRUM 

•  Smart arrangemang med 
skåp som kan ändras 
för att underlätta deras 
användning. 

•  Förvaringsutrymmen  
och inbyggda speglar. 

•  Optimal ventilation och 
maximalt ljus tack vare 
takfönstret. 

SOVRUM  

•  Bultex® madrassen i tålig 
skumplast erbjuder en 
mycket bekväm sovplats.

•  Fördjupningar i 
huvudänden för glasögon, 
mobiltelefoner och andra 
små föremål.

•  LED-belysning och  
USB-uttag.

14



FÖRVARINGSKAPACITET

TEKNOLOGI OCH HÖGKLASSIG KONSTRUKTION

FIAT-CHASSI  

•  Alla våra chassin är på 3,5 T, 
vilket gör det möjligt att uppnå 
en betydande nyttolast och 
kunna transportera allt som 
behövs för en lyckad resa.

• 16-tums fälgar.

• Passagerarairbag.

•  Fartregulator och –begränsare.

• ESP och Traction+.

MANÖVERPLATTA XPERIENCE 
2.0  

Pilote-koncernen har tagit fram för alla sina 
husbilar en pekplatta som gör det möjligt att 
kontrollera förbrukningen:

•  Lugn och bekväm hantering av olika flöden 
i bilen.

• Hantering av belysningen.

•  Övervakning av batteriets laddningsnivåer.

•  Övervakning av färskvattnets och spillvattnets 
nivåer och kapacitet.

ISOLERING - 
CERTIFIERING  
KLASS 3  

•  Paneler av 20 mm 
polyesterfiber belagda med en 
aluminiumfolie.

•  Sandwichgolv som består av 
2 träskikt och en 20 mm skiva 
formsprutad polystyren XPS. 

•  Seitz fönster med dubbla glas 
på aluminiumram.

•  Synnerligen effektivt 
värmesystem, som godkänts vid 
ett test i kylrum hos TRUMA®. 
Våra vans är följaktligen 
certifierade EN 1646-1.

LASTUTRYMME  

•  Stort lastutrymme 
tillgängligt inifrån, i 
vilket du kan förvara 
skrymmande föremål.

•  Lättåtkomligt 
gasolutrymme.

•  Utrymme för 
färskvattentank, som 
underlättar underhåll  
av tanken.

BODELAR 

•  Många lättåtkomliga 
förvaringar i alla 
bodelar.

•  Inbyggda garderober 
för långa kläder, utan 
att skrynkla dem!

14 15_FÖRDELAR



V540G V600G V600J V600S V630G V630J V633M

Längd 5,41 m 5,99 m 5,99 m 5,99 m 6,36 m 6,36 m 6,36 m

Höjd 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,79 m

Bredd 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m

Platser på registreringsbeviset 4 4 2 4 4 4 4

Måltidsplatser 4 4 2 4 6 4 4

Sovplatser 2 2 2 4 2 2 2

Sovplatsernas mått 135/115 × 194 cm 135 × 194 cm 200 × 77/ 
200 × 77 cm

135 × 182/ 
118 × 180 cm 135 × 194 cm 200 × 77/ 

200 × 77 cm 199/187 × 148 cm

Färskvatten 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l

Spillvatten 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Chassi 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t

Värmesystem TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4

Den lilla och 
lätthanterliga V540G 
har all den utrustning 
en fritidsbil behöver.
Även tillgänglig med 
2 platser på regist-
reringsbeviset med 
V540G-Duo.

V600G är 
förebilden inom 
inredda skåpbilar. 

Den ovanliga 
planlösningen 
i V600J är 
verkligen idealisk 
för personer som 
helst reser på 
tumanhand. 

V600S med sina 
våningssängar 
är familjebilen 
framom alla andra. 

V630G, som har 
en panoramisk 
salong, är lätt att 
manövrera som 
en skåpbil och 
bekväm som en 
husbil. 

V630J är utrustad 
med enkelsängar 
som passar även 
långa resenärer. 

V633M har 
en elektriskt 
infällbar säng som 
möjliggör ett XXL 
lastutrymme.

1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNING

DU ÄR UNIK,  
DIN VAN ÄR DET OCKSÅ
Anpassa bilens interiör och exteriör och välj 
den utrustning som motsvarar dina behov och 
önskemål under dina resor.

KONFIGURERA

1  DIN HUSBIL

2  INREDNING

3  EXTERIÖR

4  TEKNISK KONFIGURATION

5  EXTRA UTRUSTNING

ETAPP  
EFTER ETAPP  
MED  
PILOTE
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V540G V600G V600J V600S V630G V630J V633M

Längd 5,41 m 5,99 m 5,99 m 5,99 m 6,36 m 6,36 m 6,36 m

Höjd 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,79 m

Bredd 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m

Platser på registreringsbeviset 4 4 2 4 4 4 4

Måltidsplatser 4 4 2 4 6 4 4

Sovplatser 2 2 2 4 2 2 2

Sovplatsernas mått 135/115 × 194 cm 135 × 194 cm 200 × 77/ 
200 × 77 cm

135 × 182/ 
118 × 180 cm 135 × 194 cm 200 × 77/ 

200 × 77 cm 199/187 × 148 cm

Färskvatten 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l

Spillvatten 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Chassi 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t

Värmesystem TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4

Den lilla och 
lätthanterliga V540G 
har all den utrustning 
en fritidsbil behöver.
Även tillgänglig med 
2 platser på regist-
reringsbeviset med 
V540G-Duo.

V600G är 
förebilden inom 
inredda skåpbilar. 

Den ovanliga 
planlösningen 
i V600J är 
verkligen idealisk 
för personer som 
helst reser på 
tumanhand. 

V600S med sina 
våningssängar 
är familjebilen 
framom alla andra. 

V630G, som har 
en panoramisk 
salong, är lätt att 
manövrera som 
en skåpbil och 
bekväm som en 
husbil. 

V630J är utrustad 
med enkelsängar 
som passar även 
långa resenärer. 

V633M har 
en elektriskt 
infällbar säng som 
möjliggör ett XXL 
lastutrymme.

NY 
PLANLÖSNING

2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING

17_KONFIGURATION



PREMIUM 

ASPEN

GRAPHITE

Kollektion 2021

Kollektion 2021

INREDNING

STANDARD 

1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖRKONFIGURERA
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EXTERIÖR

KAROSSERIER  

3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING

STANDARDSÄTEN

COCON SOM  
STANDARD  
(enfärgat tyg)

PLUME TILLVAL  
(syntetläder)

PREMIUMSÄTEN

GRÅ  
(enfärgat syntetläder)

SVART  
(enfärgat syntetläder)

• Stor salong med öppen förarhytt. 
•  Isofix-system på bakbänken, möjligt i tillval.
•  Komfortsäten av samma kvalitet som i bilar, 

klädsel i tyg och syntetläder (grå eller svart) - 
Inte möjlig i V600J. 

•  Laminerade grafitgrå skåp.
•  Spegel på skjutdörren till toaletten (inte möjlig 

i V600J/V540G). 
•  70 cm brett fotsteg, som motsvarar nästan hela 

skjutdörrens öppning.
•  Tygklätt tak som ger akustisk komfort, 

bakgrundsbelysning med LED-lampor.
•   Tvärställt takskåp i sovrummet 
•   Fördjupningar under takskåpet i sovrummet,  

som ger möjlighet till en extra förvaring.

FÖRDELARNA MED PREMIUM

ICKE-METALLIC

VIT SOM STANDARD

GRÅ CAMPOVOLO  
TILLVAL

GRÅ LANZAROTE 
TILLVAL 

METALLIC TILLVAL

SVART ARTENSE GRÅ

ALUMINIUMGRÅJÄRNGRÅ

18 19_KONFIGURATION



20

1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖRKONFIGURERA

EURO 6D FIAT
Fiat Ducato överensstämmer med den nya 
europeiska standarden (WLTP) och uppfyller 
alla krav. 

KRAFTÖVERFÖRING 

SOM STANDARD 

AUTOMATISK

I TILLVAL 

Motor 140 hk, 160 hk 
och 180 hk. 

MANUELL

SOM STANDARD 

3,5 TON

Alla våra husbilar har byggts på 3,5 T chassi. 
Denna lösning gör det möjligt att uppnå en mer 
betydande nyttolast. 

I TILLVAL

3,5 TON HEAVY

Chassit på 3,5 T Heavy gör det möjligt att dra 
ett bromsat släp på 3 000 kg, alltså 500 kg extra. 

HUSBILENS VIKT 

KÖRKOMFORT 

 Rattreglage, ratt och växelspaksknopp i läder, 
ventilationsgaller på instrumentpanel med aluminiumyta.

SOM STANDARD 

ETT AGM BODELSBATTERI

ENERGI /  
SOLPANELER 

SOLPANEL 12O W  
+ LITIUMBATTERI 9O A  
+ MOMENTOMVANDLARE 6OO W

LITIUMPAKET I TILLVAL

SOLPANEL 12O W 
+ EXTRA AGM-BATTERI 

ENERGIPAKET I TILLVAL

FÄLGAR 

16 TUMS  
PLÅTFÄLGAR

SOM STANDARD

16 TUMS 
LÄTT METALLFÄLGAR

I TILLVAL 

VÄRMESYSTEM 

SOM STANDARD 

TRUMA® 4

I TILLVAL 

TRUMA® 6EH

TRUMA® D6E

EFFEKT 

140 hk 
+ ÉcoPack

160 HK 
+ ÉcoPack

180 hk 
+ ÉcoPack

I TILLVAL

SOM STANDARD PAKETET LYXIG INTERIÖR I TILLVAL

120 hk 
+ ÉcoPack



20 21_KONFIGURATION

138 l THETFORD T2138 
(KOMPRESSIONSKYLSKÅP) 
•  Optimal användning av utrymmet.

• Stor modell.

• Kompatibel med CI-BUS.

• Automatisk temperaturkontroll.

• Separat reglering av frysen.

• Praktisk skjutlåda.

• Hållstänger som kan staplas.

• Låda för flaskor och grönsaker.

• Dörrhandtag.

• Kylelement nedtill.

3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING

8 TUMS MEDIEPAKET 
•  Backkamera.

•  8 tums DAB bilradio AppleCar/ 
Android Auto  
8 tums skärm".

•  22 tums TV med inbyggd LED Full HD demodulator. 

•  TV-fäste (TNT-minneskort för Frankrike ingår).

• Autom. satellitantenn 60 cm

9 TUMS MEDIEPAKET 
•  Backkamera.

•  9 tums GPS DAB bilradio AppleCar/ 
Android Auto.

10 TUMS MEDIEPAKET MED GPS 
• Lyxpaket interiör 

•  Automatisk klimatanläggning i hytten. 

•  10 tums FIAT GPS DAB bilradio AppleCar/ 
Android Auto.

•  Nyckelfri.

•  Induktionsladdare.

• Digital 7-tums instrumentpanel.

•  FIAT backkamera.

•  Elektrisk handbroms.

MULTIMEDIA KYLSKÅP 

BILRADIOPAKET

SAT-PAKET I TILLVAL

9O l THETFORD T1O9O 
KOMPRESSIONSKYLSKÅP) 
•  Kylskåp som Thetford har tillverkat 

speciellt för inredda skåpbilar. 

•  Anpassat till karosseriets form.

•  Utmärkt kylprestanda tack vare  
en 12 V kompressor. 

•  Mycket ljudlös funktion..

•  Ett 6,5 L frysfack, 2 grönsaksfack,  
2 dörrfack och 3 kylfack.

85 l VITRIFRIGO 
KOMPRESSIONSKYLSKÅP
•  Stor volym trots litet utrymmesbehov.

•  Integrerad frys. 

•  Airlock stängningssystem. 

•  Positiv dörrstängning.

•  Vent position-system som håller dörren  
på glänt, för att undvika otrevliga lukter 
under vinterförvaringen.



ÖPPEN FÖRARHYTT I TILLVAL

FÖRVARINGSUTRYMME

KOMFORT PÅ UTSIDAN 

FRITIDSPAKET I TILLVAL
• Vikarmsmarkis. 

•  Cykelställ.

HANDDUSCH I TILLVAL
Med blandarkran i garaget.

KOMFORT INNE I BILEN 

SKYROOF I TILLVAL

1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNINGKONFIGURERA

SKÅP I SOVRUMMET I TILLVAL
Det går att byta ut två takskåp mot ett stort skåp,  
med 2 eller 3 dörrar beroende på modellerna.  
Detta gör det möjligt att vinna extra förvaringsutrymme.

LÅDA I TILLVAL FÖR LASTUTRYMMET 
Erbjuder en mer praktisk förvaring, eftersom  
den kan öppnas helt. Denna låda levereras med ett fotsteg  
för lättare åtkomst till den infällbara sängen.

3. DIN EXTERIÖR

22

UPPTÄCK ALLA 
MÖJLIGHETER ATT 
KONFIGURERA OCH 
ANPASSA BILEN PÅ 
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SOVPLATS 

HÖJBART TAK I TILLVAL
•  Stor sovplats, 135 × 200 cm.

•  Fjäderklossar och skummadrass.

•  Bomullsväv som skyddar mot solen och har tre stora öppningar med myggnät.

•  Mörkläggningsgardiner.

•  Värme i ingången till det höjbara taket.

•  Förstärkt polyestertak, termiskt isolerat och belagt med en mjuk klädsel. 

•  Konstruerat med ett skal och en skärm som anpassats till karosseriets form, vilket garanterar en effektiv täthet.

 •  Förmonterad TV-anslutning på utsidan av bilen.

• Läslampa och USB-uttag.

SOVPLATS I SALONGEN I TILLVAL

Idealisk lösning för att resa med små barn. 

3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING
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Route du Demi-Bœuf 
44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANKRIKE
Tfn.: +33 (0)2 40 32 16 00

https://vans.pilote-husbil.se

JURIDISK INFORMATION:
Kommentarer: Denna broschyr innehåller data som gällde vid tidpunkten för dess tryckning och är under inga omständigheter en kontraktshandling. Trots att broschyren 
utförts omsorgsfullt, kan den innehålla tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande utföra ändringar i utrustningen eller förbättra produkter 
i innevarande års modeller. Fordonen har delvis avbildats med special- eller tillvalsutrustning, som finns upptagna i de motsvarande prislistorna och är tillgängliga 
mot ett pristillägg. De styling- och dekorationselement som har använts i denna katalogs visuella delar är inte en del av fordonet och tillhandahålles inte vid leverans. 
Tillgängliga nyttolaster är resultatet av skillnaden mellan högsta tekniskt tillåtna vikt och tjänstevikten. De sistnämnda omfattar fordonet och dess struktur, möbler och 
standardutrustning; bränsletanken fylld till 90 %, en fylld gasolflaska och färskvatten enligt behållarens kapacitet under färd, spillvattenbehållarna tomma, nödvändiga 
vätskor och förarens vikt på 75 kg. Se till att alltid ta hänsyn till de högsta tillåtna lasterna (både totalvikter och vikter per axel). Observera att utrustningar och ytterligare 
tillbehör som monterats som tillval inte ingår i skåpbilarnas tjänstevikt. Följaktligen medför de systematiskt en minskning av de tillgängliga nyttolasterna och sittplatserna 
under färd i förekommande fall. Din återförsäljare informerar dig gärna om den exakta definitionen av modellerna som finns att köpa i ditt land. Innan du avslutar din 
beställning är det skäl att be en återförsäljare informera dig om produktens och kollektionens aktuella tillstånd. Uppgifterna om leverans, fordonets utseende, prestanda, 
mått och vikt motsvarar de data som gällde vid tidpunkten för tryckning av denna broschyr. Dessa uppgifter och deras toleranser uppfyller kraven i de europeiska 
bestämmelserna (EU-direktiv 1230/2012), men kan ändå ändras fram till köpet av fordonet eller till dess leverans. Priserna gäller för kollektionen 2022 på det franska 
fastlandet fram till 01/08/2021. De kan eventuellt ändras under året. Alla bilder har tagits i enlighet med de lokala bestämmelserna: på väg, på privata platser eller på 
campingområden. Groupe Pilote, aktiebolag med ett kapital på 20 000  000 euro, registrerat i handelsregistret i Nantes med numret B872 802 780. Siren: 872 502 780.
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