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Voertuigprijs en technische gegevens HYMER Car

322

 Prijs € incl. BTW en BPM 51.325,-

 BPM € 9.453,-

 Standaard chassis Fiat Ducato

 Motoruitvoering a) 2,0 Multijet

 kW (PK) 85/115

 Totale lengte ca. cm 599

 Totale breedte ca. cm 208

 Inwendige maat ca. cm 200

 Totale hoogte ca. cm 255

 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 190

 Wielbasis ca. mm 4035

 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 2880

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 420/620

 Technisch toegestane maximum massa kg 3300/3500 (O)

 Toelaatbaar aantal personen d) 4

 Slaapplaatsen 2 + 3 (O)

 Beddenmaat voor L x B ca. cm 165 x 89/50

 Beddenmaat achter L x B ca. cm 195 x 150

 Beddenmaat uitzetdak L x B ca. cm 200 x 130 (O)

 Koelkastinhoud ca. l 70 / 97 (O)

 Kooktoestel 2

 Vers waterverzorging l 100

 Warm waterverzorging Boiler 11 l

 Afvalwatertank l 100

 Stopcontacten 1 x 230 V / 1 x 12 V

 Volume gasfles(sen) 2 x 5 kg

 Accu AH 95

 Kachel met warmeluchtinstallatie Truma Combi 4

(O) = speciale uivoering      

Street-Line-pakket (322)* Euro

Airbag voor bijrijder (Fiat) 313,–
Airco met pollenfilter, motoraangedreven 1.565,–
Cruise Control (Fiat) 305,–
Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels 237,–
Cabinestoelen in woonruimtestof overtrokken, kantel-/draai- 
en in hoogte verstelbaar, met armleuning

935,–

Radiovoorbereiding (bekabeling, antenne, luidsprekers in 
cabine en opbouw)

520,–

Koelkast 97 L (i.p.v. 70 L) 342,–
Brutoverkoopprijs 4.217,–
Actieprijs 1.565,–
Uw voordeel 2.652,–

Car 322 GT-Line pakket 15" * Euro

Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5 1.880,–
Airbag voor bijrijder (Fiat) 313,–
Airco met pollenfilter, motoraangedreven 1.565,–
Cruise Control (Fiat) 305,–
Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels 237,–
ESP incl. ASR, Traction + en Hill Holder 520,–
Dieseltank 120 L 188,–
Cabinestoelen in leder GT design overtrokken, kantel-/draai- en in 
hoogte verstelbaar, met armleuningen

935,–

Koelkast 97 L (i.p.v. 70 L) 342,–
Radiovoorbereiding (bekabeling, antenne, luidsprekers in cabine en 
opbouw)

520,–

Dag rijlicht (LED) 310,–
LM velgen 4 stuks 15" 1.040,–
Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop 310,–
Buitenkleur Fer Grey (metallic) 730,–
Designbestickering GT-Line 305,–
Achterbumper gespoten in kleur voertuig 300,–
Spoiler voor in kleur voertuig 300,–
Beugel chroom aan de spoiler voor 625,–
GT-Line leder Kiesel 3.140,–
Extra stopcontacten incl. bekabeling: 230 V + 12 V bij zitgroep en 
230 V rechts achter

205,–

Hef-/kanteldakluik (slaapgedeelte) 70 x 50 cm 415,–
Voor- en zijramen met isolatierollo 447,–
Dubbel-DIN navigatiesysteem 2.615,–
Omnistep, elektrische opstap 415,–
19" TFT incl. TFT-houder en bekabeling evenals DVD-Player 970,–
Brutoverkoopprijs 18.902,–
Actieprijs 8.914,–
Uw voordeel 9.988,–
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*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. 
Deze moeten hierbij opgeteld worden.    
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 Basis
 5820  Fiat Ducato 3,5 t, 2,0 Multijet, 85 KW/115 PK, Euro 5  377,- 735,-  20
 5811  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5  452,- 1.145,-  20
 5821  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5  829,- 1.880,-  20
 5812  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5  943,- 2.405,-  20
 5822  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5  1.320,- 3.140,-  20
 5816  Fiat Ducato 3,3 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5  1.395,- 3.980,-  50
 5826  Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5  1.772,- 4.715,-  50
 2387  ESP incl. ASR, Traction + en Hill Holder  207,- 520,-  
 2344  Automatische versnellingsbak 1),2),3) 452,- 2.090,-  17
 2363  Inparkeerhulp  113,- 373,-  1
 31008  Dag rijlicht (LED)   310,-  2
 2329  Mistlampen Fiat  56,- 195,-  1
 2317  Dieseltank 120 L  47,- 188,-  
 2310  Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop 3) 28,- 310,-  
 25253  LM velgen 4 stuks 15" 4)  1.040,-  -5
 Opbouw / Exterieur
 2356  Buitenkleur Banquise White of Line Blue     
   Buitenkleur (pastel): Tiziano Red, Paganini Ivory, Carioca Yellow, Imperial Blue   730,-  
   Buitenkleur (metallic): Profondo Red, Lago Blue,  New Baltic Orange, Golden White, Alumino Grey, Fer Grey  179,- 730,-  
 37269  Achterbumper gespoten in kleur voertuig   300,-  
 37225  Spoiler voor in kleur voertuig   300,-  
 823  Sport-Line bestickering   242,-  
   Voor- en zijramen verduistering, voor met gordijn     
 85696  Voor- en zijramen met isolatierollo   447,-  7
 33704  Hef-/kanteldakluik (slaapgedeelte) 70 x 50 cm   415,-  10
 33603  Uitzetdak in Banquise White gespoten (incl. Maxi-tweepersoonsbed met lattenbodem en comfort schuimmatras) 5)  4.715,-  150
 33611  Uitzetdak in kleur voertuig gespoten (incl. Maxi-tweepersoonsbed met lattenbodem en comfort schuimmatras) 5)  5.765,-  150
 83901  Markies zilver, 3,5 m   993,-  30
 83919  Markies zilver met speciale adapter voor uitzetdak, 3,0 m   993,-  20
 32110  Omnistep, elektrische opstap   415,-  2
 Interieur
 47654  Neerlaatbare tafel en extra kussen om een slaapmogelijkheid te creëren met gebruik van de bestuurdersstoel   205,-  
 Binnendesign
 813  Meubeldecor Merano Birnbaum     
 1829  Bekledingsstof Husum     
 1823  Bekledingsstof Salerno     
 Kachel /  Airco / Boordtechniek
 60525  Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar   562,-  14
 54200  Extra stopcontacten incl. bekabeling: 230 V + 12 V bij zitgroep en 230 V rechts achter   205,-  0.5
 Pakketten
 57400  Street-Line-pakket (322)*  468,- 1.565,-  55
 57753  Car 322 GT-Line pakket 15" *  1.758,- 8.914,-  100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk
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 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

Extra accessoires, zoals bijvoorbeeld dakdrager, fietsendrager, ...., voor de HYMER Car vindt u in de actuele catalogus van onze accessoire-specialist MOVERA of onder
www.movera.com. Houdt u er alstublieft rekening mee dat bij de aangegeven MOVERA prijzen er deels nog montagekosten bijkomen. Uw HYMER dealer kan u hier over informeren.

BPM
6) + 7)

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. Zie de verklaringen/voetnoten op de andere zijde.



07
/2

01
1/

10
.0

10
 N

L

ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Buitendijks 63

3356 LX Papendrecht
Tel. 088-caravan (2272826)

Fax 078-6416670
www.hymer.nl

Belangrijke informatie / Verklaringen

 Verklaringen
1) Automatische versnellingsbak is zonder ASR/ ESP en is alleen mogelijk in

combinatie met 3,0 L - motor.
2) Automatische versnellingsbak is met stuurwiel en versnellingspook in leder

(code nr. 2310).
3) Alleen leverbaar in combinatie met airbags.
4) Bij bestelling van deze optie, wordt de standaard variant niet meegeleverd.
5) Bij bestelling van het uitzetdak wordt de totale hoogte van het voertuig ca.

15 cm hoger. Bovendien wordt er een raam in de badkamer gemonteerd.

Belangrijke informatie / Verklaringen

 Belangrijke informatie
Iedere verandering aan de fabrieksmatige toestand van uw voertuig kan de
rij- en verkeersveiligheid verminderen.

Van de door ERIBA-HYMER/HYMER AG aanbevolen accessoires en originele
onderdelen zijn speciaal voor en door ERIBA-HYMER/HYMER AG ontwikkeld.
Uw �Geselecteerd HYMER Dealer� voert deze producten, wordt technisch
ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig uit.
Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door ERIBA-HYMER/HYMER
AG gevoerd, kunnen tot schade aan uw voertuig en vermindering van de
verkeersveiligheid leiden. Zelfs als voor deze delen een goedkeuring van een
deskundige, een gedeeltelijk goedkeuring of inbouwgoedkeuring bestaat is
een goed functioneren van het voertuig niet gewaarborgd.

Voor schade, veroorzaakt door niet door ERIBA-HYMER/HYMER AG
vrijgegeven producten of door niet toelaatbare veranderingen, wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.

De aangegeven gewichten zijn ca. aanwijzingen. Het in de prijslijst
aangegeven maximale laadvermogen vermindert zich bij de inbouw van extra
accessoires waarvan het gewicht wordt aangegeven.

De aangegeven maten, gewichten, uiterlijk en prestaties van de voertuigen
mogen afwijken in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%). Deze komen
overeen met de aanwezige kennis op het tijdstip van het in druk geven van de
prijslijst en kunnen tot en met het tijdstip van levering van het voertuig nog
veranderen. Uw geselecteerd ERIBA-HYMER dealer informeert u graag over
eventuele wijzigingen.

Let op dat bij in- of aanbouw van speciale delen achterop, zoals bijvoorbeeld
motorrek of trekhaak de voorgeschreven achteraslast niet overschreden
wordt.

De genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij bestelling van een
nieuwe camper. Achteraf inbouwen is deels niet mogelijk, indien dit wel
mogelijk is dan zijn deze prijzen hoger dan aangegeven in deze prijslijst.

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen te vervallen.
Zetfouten voorbehouden. Gezien het proces van continu verbeteren van de
producten behouden wij ons het recht voor zonder kennisgeving modellen,
specificaties, uitvoering, aanduiding en prijzen te wijzigen. De
fabrikant/importeur is niet verplicht wijzigingen en of verbeteringen uit te
voeren op reeds geleverde producten. Voor de tot standkoming van deze
prijslijst is een buitenlandse prijslijst vertaald. Uitvoeringen kunnen van land
tot land verschillen. Wij hebben getracht hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden. Fouten in deze zijn dan ook voorbehouden. Afbeeldingen en
indelingsschetsen in deze prijslijst en ook in de HYMER camper brochures,
waartoe deze prijslijst onlosmakelijk behoort, zijn slechts impressies en zijn
deels afgebeeld met meerprijs opties, deze maken geen deel uit van de
standaard levering en van uw koopcontract. U kunt hieraan geen rechten
ontlenen. De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek
07/2011 (richtlijn 2002/72/EG).
Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons geautoriseerde
HYMER-dealer informeren over de actuele product- en seriestand.

Zelf afhalen
Het zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogelijk.

Kosten rijklaar maken (o.a. volle tank, verwijderingsbijdragen, transportkosten,
leges etc.) alsmede voor verkrijging kenteken bedragen € 1.575,- incl. 19%
BTW.

Verwijderingsbijdrage zoals wettelijk voorgeschreven bedragen voor:
-Het voertuig € 45,-
-Koelkast € 17,-
-Banden € 1,79 per band

Voorts wordt nog apart de navolgende toeslag extra doorberekend (stand 1
januari 2011):
-Maut (tol) en brandstoftoeslag € 117,81

Auteursrechten
2011/2012 ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERIBA-HYMER
Nederland B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. ERIBA-HYMER
Nederland B.V. maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicaties en
overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo's, uit deze
uitgave voor reclamedoeleinden of promotionele acties.

 Technische gegevens
a) Houdt u a.u.b. rekening met: de mogelijke alternatieve meerprijsplichtige

motoruitvoeringen, alsmede alle overige voertuigopties, zoals bijv. automaat
en airco bewerkstelligen een gewichtsverandering. Het meergewicht van een
enkel voertuig- en motorvariant, evenals voertuigopties worden telkens bij de
speciale uitvoering van het betreffende voertuig in de prijslijst aangegeven.

b) Massa in rijklare toestand naar EN 1646-2 is inclusief basisuitrusting (75 kg
voor bestuurder, volle brandstoftank, gevulde watertank tijdens reis met 20
liter, gas in een aluminiumfles voor 100% en elektrische aansluitkabel) in de
standaard uitvoering voor de basisvariant. De massa in rijklare toestand (en de
mogelijke belading of het aantal personen) verandert bij verschillende
motoruitvoeringen of uitvoeringsvarianten en door het aanbrengen van extra
uitrusting. Afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties zijn mogelijk
en toegestaan.

c) De aangegeven beladingsmogelijkheid is afhankelijk van het lediggewicht en
neemt af met het gewicht van de aan-/ingebouwde accessoires (de gewichten
staan vermeld in de prijslijst of kunnen worden opgevraagd bij Uw
Geselecteerde Dealer), en de belading moet juist verdeeld zijn. Het maximale
laadvermogen bestaat uit conventionele belading (75 kg per meerijdende
persoon), persoonlijke uitrusting (10 kg bagage per inzittende en 10 kg per
meter voertuiglengte) en rest lading, die voor extra aan-/ingebouwde
meerprijs opties of extra bagage gebruikt kan worden.

d) Het aangegeven aantal personen vermindert zich, wanneer de Massa in
rijklare toestand (b) zich verhoogt. Deze verhoging kan tot stand komen door
bijv. een andere motor, door de inbouw van opties en een andere indeling. Let
u op de gewichten die achter de opties in de prijslijst staan vermeld of praat
hierover met Uw geselecteerde HYMER dealer, zodat het technisch toegestane
maximum massa niet overschreden wordt en u genoeg laadcapaciteit voor
personen en bagage overhoudt.

e) Let op: Bij HYMER Car 302: Massa in rijklare toestand is inclusief het
Keuken-Compleet-pakket en Elektro-pakket.

Belangrijke informatie / Verklaringen
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onderdelen zijn speciaal voor en door ERIBA-HYMER/HYMER AG ontwikkeld.
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ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig uit.
Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door ERIBA-HYMER/HYMER
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deskundige, een gedeeltelijk goedkeuring of inbouwgoedkeuring bestaat is
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Voor schade, veroorzaakt door niet door ERIBA-HYMER/HYMER AG
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aansprakelijkheid aanvaard.

De aangegeven gewichten zijn ca. aanwijzingen. Het in de prijslijst
aangegeven maximale laadvermogen vermindert zich bij de inbouw van extra
accessoires waarvan het gewicht wordt aangegeven.

De aangegeven maten, gewichten, uiterlijk en prestaties van de voertuigen
mogen afwijken in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%). Deze komen
overeen met de aanwezige kennis op het tijdstip van het in druk geven van de
prijslijst en kunnen tot en met het tijdstip van levering van het voertuig nog
veranderen. Uw geselecteerd ERIBA-HYMER dealer informeert u graag over
eventuele wijzigingen.

Let op dat bij in- of aanbouw van speciale delen achterop, zoals bijvoorbeeld
motorrek of trekhaak de voorgeschreven achteraslast niet overschreden
wordt.

De genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij bestelling van een
nieuwe camper. Achteraf inbouwen is deels niet mogelijk, indien dit wel
mogelijk is dan zijn deze prijzen hoger dan aangegeven in deze prijslijst.

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen te vervallen.
Zetfouten voorbehouden. Gezien het proces van continu verbeteren van de
producten behouden wij ons het recht voor zonder kennisgeving modellen,
specificaties, uitvoering, aanduiding en prijzen te wijzigen. De
fabrikant/importeur is niet verplicht wijzigingen en of verbeteringen uit te
voeren op reeds geleverde producten. Voor de tot standkoming van deze
prijslijst is een buitenlandse prijslijst vertaald. Uitvoeringen kunnen van land
tot land verschillen. Wij hebben getracht hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden. Fouten in deze zijn dan ook voorbehouden. Afbeeldingen en
indelingsschetsen in deze prijslijst en ook in de HYMER camper brochures,
waartoe deze prijslijst onlosmakelijk behoort, zijn slechts impressies en zijn
deels afgebeeld met meerprijs opties, deze maken geen deel uit van de
standaard levering en van uw koopcontract. U kunt hieraan geen rechten
ontlenen. De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek
07/2011 (richtlijn 2002/72/EG).
Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons geautoriseerde
HYMER-dealer informeren over de actuele product- en seriestand.

Zelf afhalen
Het zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogelijk.

Kosten rijklaar maken (o.a. volle tank, verwijderingsbijdragen, transportkosten,
leges etc.) alsmede voor verkrijging kenteken bedragen € 1.575,- incl. 19%
BTW.

Verwijderingsbijdrage zoals wettelijk voorgeschreven bedragen voor:
-Het voertuig € 45,-
-Koelkast € 17,-
-Banden € 1,79 per band

Voorts wordt nog apart de navolgende toeslag extra doorberekend (stand 1
januari 2011):
-Maut (tol) en brandstoftoeslag € 117,81

Auteursrechten
2011/2012 ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERIBA-HYMER
Nederland B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. ERIBA-HYMER
Nederland B.V. maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicaties en
overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo's, uit deze
uitgave voor reclamedoeleinden of promotionele acties.

 Technische gegevens
a) Houdt u a.u.b. rekening met: de mogelijke alternatieve meerprijsplichtige

motoruitvoeringen, alsmede alle overige voertuigopties, zoals bijv. automaat
en airco bewerkstelligen een gewichtsverandering. Het meergewicht van een
enkel voertuig- en motorvariant, evenals voertuigopties worden telkens bij de
speciale uitvoering van het betreffende voertuig in de prijslijst aangegeven.

b) Massa in rijklare toestand naar EN 1646-2 is inclusief basisuitrusting (75 kg
voor bestuurder, volle brandstoftank, gevulde watertank tijdens reis met 20
liter, gas in een aluminiumfles voor 100% en elektrische aansluitkabel) in de
standaard uitvoering voor de basisvariant. De massa in rijklare toestand (en de
mogelijke belading of het aantal personen) verandert bij verschillende
motoruitvoeringen of uitvoeringsvarianten en door het aanbrengen van extra
uitrusting. Afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties zijn mogelijk
en toegestaan.

c) De aangegeven beladingsmogelijkheid is afhankelijk van het lediggewicht en
neemt af met het gewicht van de aan-/ingebouwde accessoires (de gewichten
staan vermeld in de prijslijst of kunnen worden opgevraagd bij Uw
Geselecteerde Dealer), en de belading moet juist verdeeld zijn. Het maximale
laadvermogen bestaat uit conventionele belading (75 kg per meerijdende
persoon), persoonlijke uitrusting (10 kg bagage per inzittende en 10 kg per
meter voertuiglengte) en rest lading, die voor extra aan-/ingebouwde
meerprijs opties of extra bagage gebruikt kan worden.

d) Het aangegeven aantal personen vermindert zich, wanneer de Massa in
rijklare toestand (b) zich verhoogt. Deze verhoging kan tot stand komen door
bijv. een andere motor, door de inbouw van opties en een andere indeling. Let
u op de gewichten die achter de opties in de prijslijst staan vermeld of praat
hierover met Uw geselecteerde HYMER dealer, zodat het technisch toegestane
maximum massa niet overschreden wordt en u genoeg laadcapaciteit voor
personen en bagage overhoudt.

e) Let op: Bij HYMER Car 302: Massa in rijklare toestand is inclusief het
Keuken-Compleet-pakket en Elektro-pakket.

Deze prijslijst bevat de stand van deze standaard bij drukvastlegging. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. In de loop van het modeljaar behouden wij ons
voor om uitrustingswijzigingen of productverbeteringen uit te voeren. Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons geautoriseerde HYMER-dealer informeren over
de actuele product- en standaardstand.

®

6)  Het vermelde BPM bedrag optellen bij de genoemde meerprijs!
7)   De vermelde BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Fiat 

Auto Nederland(prijslijst 1 juni 2011). Indien Fiat tussentijds (voor aflevering) 
prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meerbedrag 
aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor 
ieder genoemd BPM bedrag in de prijslijst.


