
Belangrijke informatie / Verklaringen

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) Bij 12% stijging: bij toenemende stijging vermindert de motorprestatie. Vanaf
1000 m boven zeeniveau en elke verdere 1000 m dient steeds 10%
aanhanggewicht van het combinatiegewicht afgetrokken te worden.

f) Bij Fiat Ducato Maxi is de totale hoogte ca. 5 cm hoger.

 Verklaringen
*) Gegevens bij druk nog niet bekend.
4) Maximale belading voor fietsenrek 50 kg.
9) Automatische versnellingsbak is zonder ASR/ ESP en is alleen mogelijk in

combinatie met 3,0 L motor.
17) Houders voor markiesvoetjes worden los bijgelegd.
18) Receiver met CI (Common Interface) - Module opening voor kaarten

(Smartcards) voor ontvangst commerciële zenders. De kaart zelf wordt niet
meegeleverd, en dient nog aangeschaft te worden.

20) Bij aanwezigheid van een bijrijderairbag is het niet toegestaan een kinderzitje
te plaatsen.

29) Automatische versnellingsbak is voorzien van een stuurwiel en
versnellingspookknop in leder (code nr. 2310).

38) Alleen leverbaar in combinatie met airbags.
39) Bij Exsis-i 578 niet mogelijk in combinatie met dakluik Fantastic Vent (code

nr. 33402).
43) Niet mogelijk in combinatie met Tec Tower (code nr. 58635).
48) Niet mogelijk in combinatie met dakreling (code nr. 37255).
49) Niet mogelijk in combinatie met een dak airco (code nr. 57947).
51) Niet mogelijk in combinatie met een panorama dakraam in de lengte boven

het bed achter (code nr. 33337).
58) Alleen mogelijk in combinatie met bestuurdersdeur (code nr. 34220).
60) Bij Exsis-i 674 en 698 leverbaar vanaf productie ca. Februari 2012.
63) Alleen mogelijk in combinatie met Webasto-dieselverwarming voorbereiding

Fiat (code nr. 2392).
73) Alleen mogelijk in combinatie met vlakbeeldschermhouder (code nr. 43223).
81) De GFK-dakbekleding is niet aangepast aan de kleur van het voertuig. De

bovenzijde van de GFK-bekleding komt niet overeen met de gespoten
buitenplaat.

94) Bij bestelling van deze optie, wordt de standaard variant niet meegeleverd.

EXSISEXSISPrijsinformatie

HYMER EXSIS-i Fiat

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.

Geldig vanaf 01.07.2011

®



Voertuigprijs en technische gegevens HYMER Exsis-i Fiat

578 674 698

 Prijs € incl. BTW en BPM 72.550,- 75.575,- 75.575,-

 BPM € 9.811,- 9.811,- 9.811,-

 Standaard chassis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato

 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 kW (PK) 95,5 (130) 95,5 (130) 95,5 (130)

 Totale lengte ca. cm 675 720 720

 Totale breedte ca. cm 222 222 222

 Inwendige maat ca. cm 205 205 205

 Totale hoogte ca. cm f) 277 277 277

 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 184/198 184/198 184/198

 Wielbasis ca. mm 3650 3900 3900

 Massa in rijklare toestand ca. kg b), *) 2810 2910 *)

 Maximaal laadvermogen ca. kg c), *) 690/ 1040 (O) 590 / 940 (O) *)

 Technisch toegestane maximum massa kg 3500/ 3850 (O) 3500/ 3850 (O) 3500/ 3850 (O)

 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000/1650 2000/1650 2000/1650

 Toelaatbaar aantal personen d) 4 4 4

 Chassis tegen meerprijs Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5

 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Massa in rijklare toestand ca. kg b), *) 2850 2950 *)

 Maximale laadvermogen ca. kg c), *) 650 (o.v.)/ 1400 550 (o.v.)/ 1300 *)

 Technisch toelaatbaar totaalgewicht kg 3500 (o.v.)/ 4250 3500 (o.v.)/ 4250 3500 (o.v.)/ 4250

 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg 2000/1750 2000/1750 2000/1750

 Toelaatbaar aantal personen d) 4 4 4

 Isolatie wand mm 35 35 35

 Isolatie dak mm 35 35 35

 Isolatie vloer mm 41 41 41

 Binnenwerkse maat bergruimte-/ garagedeur resp. -klep B x H cm 90 x 105 90 x 105 70 x 67

 Beddenmaat hefbed L x B ca. cm 188 x 150 188 x 150 188 x 150

 Beddenmaat achter L x B ca. cm 199x80 / 189x80 199x80 / 189x80 190 x 140

 Slaapplaatsen 4 4 4

 Badkamer B x D ca. cm 105 x 83 105 x 83 125 x 86

 Kledingkast B x D x H ca. cm 60 x 78 x 80 60x78x80 / 44x62x190 2x 31x55x132

 Keuken B x D x H ca. cm 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93

 Koelkastinhoud ca. l 105 / 150 (O) 105 / 150 (O) 105 / 150 (O)

 Kachel met warmeluchtinstallatie Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

 Vers waterverzorging l 100 100 100

 Watervoorziening ca. l (tijdens de rit) 20 20 20

 Afvalwatertank l 100 100 100

 Accu AH 95 95 95

 Tweede accu AH incl. extra oplader 95 (O) 95 (O) 95 (O)

 Stopcontacten 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4 2 / 4

O = Speciale uitvoering        o.v. = op verzoek        rts = rechts        lks = links        G = Garage         EB = Etagebed
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 Basis
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5  490,- 1.355,-    20
   Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5  943,- 3.665,-    50
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5  377,- 1.439,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5  867,- 2.730,-    60
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5  1.320,- 5.103,-    90
   ABS (anti-blokkeersysteem)/EBD (elektronische remkrachtverdeling)       
 2393  ESP incl. ASR, Traction + en Hill Holder i.c.m. AL-KO chassis  207,- 835,-    
 2336  Airbag voor bestuurder en bijrijder (Fiat) 20) 188,- 935,-    6
 2301  Gewichtsverandering naar 3,5 t (bij Ducato Maxi 4,25 t)       
 3005  Gewichtsverandering naar 3,85 t (bij Fiat Ducato 3,5 t)   263,-    
 2372  AL-KO niveau-demper voor de achteras   1.355,-    19
 2344  Automatische versnellingsbak 9),29),38) 452,- 2.090,-    17
 2386  Automatische airco met pollenfilter, motoraangedreven  412,- 1.775,-    30
 31006  Bi-Xenon verlichting incl. reinigingsinstallatie en automatische afstelling van de verlichting   1.040,-    
 31000  Mistlampen   300,-    1
 31007  Bochtenlicht, statisch incl. mistlampen   578,-    1.5
 2310  Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop 38) 28,- 310,-    
 35000  Spatlappen voor en achter (4 stuks)       
 2325  Cruise Control (Fiat)  75,- 305,-    2
 25258  LM velgen 4 stuks 15" (alleen bij Fiat 3,5 t mogelijk) 94)  1.040,-    -5
 25276  LM velgen 4 stuks 16" (alleen bij Fiat Maxi 4,25 t mogelijk) 94)  1.040,-    -5
 25284  Reservewiel (staal 15") incl. houder in bergruimte achter   368,-    25
 25286  Reservewiel (staal 16") incl. houder in bergruimte achter   368,-    25
 2392  Webasto dieselkachel voorbereiding Fiat   100,-    
 20150  Trekhaak   1.670,-    33
 Opbouw / Exterieur
   Buitenkleur Carrara wit       
 57387  Buitenkleur champagne-metallic   2.300,-    
 35101  Designbestickering achter       
   Buitenspiegels, staand in zwart, elektrisch verstel- en verwarmbaar met dode hoekspiegel       
   Serviceluik aan bestuurderszijde voor belading van de L-zitgroep       
   Uitzetraam achter, in rijrichting rechts incl. verduisteringsrollo en muggengaas       
   HYMER melkwit dakluik  40 x 40 cm, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo in de badkamer       
   HYMER helder dakluik 40 x 40 cm, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo boven bed achter       
 33501  HYMER-panorama-dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig in toiletruimte   426,- - -  12
 33402  Dakventilator Fantastic Vent 49)  473,-  - - 5
 33402  Fantastic Vent boven keuken   473,- -   5
 33500  HYMER-panorama-dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig met LED-verlichting in de woonruimte       
 33337  Panorama dakraam in de lengte boven bed achter (144 x 44 cm) 49)  520,-    10
 33327  Uitzetraam achter, in rijrichting links incl. verduisteringsrollo en muggengaas       
 33400  Dakluik 40 x 40 cm voor, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo   205,-    2
 85684  Vouwverduistering in cabine van hoogwaardige plissé stof       
 37665  Fietsenrek voor 3 fietsen 4)  352,-    8
 37255  Dakreling met ladder en geribbelde aluminium dakplaat 43)  678,-    17
 37664  Fietsenrek voor 4 fietsen 4)  410,-    11
 83525  Isolatiemat voor voorraam, buiten   342,-    3
 83511  Isolatieglas in zijramen van cabine (zonder bestuurdersdeur)   557,-    5
 83512  Isolatieglas in zijramen van cabine en bestuurdersdeur   783,-    5
 83912  Markies met adapter, behuizing wit, 4,5 m 17)  1.465,-  - - 45
 83891  Markies met adapter, behuizing zilver 4,5 m 17)  1.465,-  - - 45
 83913  Markies met adapter, behuizing wit, 5 m 17)  1.675,- -   50
 83863  Markies met adapter, behuizing zilver 5 m 17)  1.675,- -   50
 32110  Elektrische opstap bij de bestuurdersdeur (klapt automatisch uit bij het openen van de deur) 58)  415,-    8
 34220  Bestuurdersdeur met elektrische ramen en opstapverlichting   1.607,-    24
 33356  Raam in ingangsdeur met verduisteringsrollo   205,-    1
 34300  Veiligheidsslot voor woonruimte ingangsdeur   174,-    0.5

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk
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 Basis
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5  490,- 1.355,-    20
   Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5  943,- 3.665,-    50
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5  377,- 1.439,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5  867,- 2.730,-    60
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5  1.320,- 5.103,-    90
   ABS (anti-blokkeersysteem)/EBD (elektronische remkrachtverdeling)       
 2393  ESP incl. ASR, Traction + en Hill Holder i.c.m. AL-KO chassis  207,- 835,-    
 2336  Airbag voor bestuurder en bijrijder (Fiat) 20) 188,- 935,-    6
 2301  Gewichtsverandering naar 3,5 t (bij Ducato Maxi 4,25 t)       
 3005  Gewichtsverandering naar 3,85 t (bij Fiat Ducato 3,5 t)   263,-    
 2372  AL-KO niveau-demper voor de achteras   1.355,-    19
 2344  Automatische versnellingsbak 9),29),38) 452,- 2.090,-    17
 2386  Automatische airco met pollenfilter, motoraangedreven  412,- 1.775,-    30
 31006  Bi-Xenon verlichting incl. reinigingsinstallatie en automatische afstelling van de verlichting   1.040,-    
 31000  Mistlampen   300,-    1
 31007  Bochtenlicht, statisch incl. mistlampen   578,-    1.5
 2310  Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop 38) 28,- 310,-    
 35000  Spatlappen voor en achter (4 stuks)       
 2325  Cruise Control (Fiat)  75,- 305,-    2
 25258  LM velgen 4 stuks 15" (alleen bij Fiat 3,5 t mogelijk) 94)  1.040,-    -5
 25276  LM velgen 4 stuks 16" (alleen bij Fiat Maxi 4,25 t mogelijk) 94)  1.040,-    -5
 25284  Reservewiel (staal 15") incl. houder in bergruimte achter   368,-    25
 25286  Reservewiel (staal 16") incl. houder in bergruimte achter   368,-    25
 2392  Webasto dieselkachel voorbereiding Fiat   100,-    
 20150  Trekhaak   1.670,-    33
 Opbouw / Exterieur
   Buitenkleur Carrara wit       
 57387  Buitenkleur champagne-metallic   2.300,-    
 35101  Designbestickering achter       
   Buitenspiegels, staand in zwart, elektrisch verstel- en verwarmbaar met dode hoekspiegel       
   Serviceluik aan bestuurderszijde voor belading van de L-zitgroep       
   Uitzetraam achter, in rijrichting rechts incl. verduisteringsrollo en muggengaas       
   HYMER melkwit dakluik  40 x 40 cm, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo in de badkamer       
   HYMER helder dakluik 40 x 40 cm, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo boven bed achter       
 33501  HYMER-panorama-dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig in toiletruimte   426,- - -  12
 33402  Dakventilator Fantastic Vent 49)  473,-  - - 5
 33402  Fantastic Vent boven keuken   473,- -   5
 33500  HYMER-panorama-dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig met LED-verlichting in de woonruimte       
 33337  Panorama dakraam in de lengte boven bed achter (144 x 44 cm) 49)  520,-    10
 33327  Uitzetraam achter, in rijrichting links incl. verduisteringsrollo en muggengaas       
 33400  Dakluik 40 x 40 cm voor, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo   205,-    2
 85684  Vouwverduistering in cabine van hoogwaardige plissé stof       
 37665  Fietsenrek voor 3 fietsen 4)  352,-    8
 37255  Dakreling met ladder en geribbelde aluminium dakplaat 43)  678,-    17
 37664  Fietsenrek voor 4 fietsen 4)  410,-    11
 83525  Isolatiemat voor voorraam, buiten   342,-    3
 83511  Isolatieglas in zijramen van cabine (zonder bestuurdersdeur)   557,-    5
 83512  Isolatieglas in zijramen van cabine en bestuurdersdeur   783,-    5
 83912  Markies met adapter, behuizing wit, 4,5 m 17)  1.465,-  - - 45
 83891  Markies met adapter, behuizing zilver 4,5 m 17)  1.465,-  - - 45
 83913  Markies met adapter, behuizing wit, 5 m 17)  1.675,- -   50
 83863  Markies met adapter, behuizing zilver 5 m 17)  1.675,- -   50
 32110  Elektrische opstap bij de bestuurdersdeur (klapt automatisch uit bij het openen van de deur) 58)  415,-    8
 34220  Bestuurdersdeur met elektrische ramen en opstapverlichting   1.607,-    24
 33356  Raam in ingangsdeur met verduisteringsrollo   205,-    1
 34300  Veiligheidsslot voor woonruimte ingangsdeur   174,-    0.5

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

Houdt u rekening met de belangrijke tips en verklaringen op de andere zijde.   
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 87998  Dubbele DIN 2 zone navigatieapparaat incl. DVD-player, dubbel objectief achteruitrij camera en  beschermingskap (Shutter)   3.455,-    3.5
 64637  Satellietantenne Caro digital (antenne met CI-receiver) 18)  2.615,-    15
 64629  Satellietantenne Oyster 85 digital (CI-receiver), automatische positionering 18)  3.455,-    15
 Keuken
 58635  TEC-Tower (koel-/vriescombinatie 160 L, bakoven met grill) 48),94)  1.240,-    31
 58647  150 L Jumbo-koelkast 94)  788,-    15
 Pakketten
 57768  HYMER Exsis-i Comfort pakket  675,- 4.190,-    78
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 34301  Veiligheidsslot voor bestuurdersdeur   174,-    0.5
 801  Comfort steunen achter (2 stuks)   315,-    9
 33505  GFK-dakbekleding 81)  725,-    30
 33508  GFK-vloer met Styrofoam-isolatie       
 53215  Voortentlamp met regengootje       
 Interieur
 42602  Comfort L-zitgroep met loungebekleding, in lengte/breedte verschuifbare tafel met frame van echt hout en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels       
 56005  Met warme lucht verwarmde verhoging bij de zitgroep       
 42491  Pilotenstoelen Aguti Ergoflex in woonruimtestof, draai-/kantel- en in hoogte verstelbaar   725,-    10
 34354  Elektrisch rolluik voor 94)  1.040,-    10
 34353  Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur       
 44172  Houten vloerrooster in de badkamer   79,-    3
 47677  Bergkasten voor (incl. dakluik voor) i.p.v. cabine bovenbed   520,-    -16
 37655  Eenpersoonsbedden achter in lengte, met garage incl. garagedeur resp. klep rechts en links      - 
   7-zone koudschuimmatras incl. hoogwaardige, ventilerende  matrashoes       
 44823  Cabine bovenbed, elektrisch neerlaatbaar   940,-    3
 47645  Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden   195,-   - 4
 42721  Kledingkast tussen de eenpersoonsbedden      - 
 59130  Buitendouche in de garage   284,-    1
 83560  Isolatiemat voor voetenruimte cabine   142,-    3
 Binnendesign
 817  Meubeldecor Marasca Select       
 640  Houtdecor-applicatie voor dashboard   405,-    
 57987  Textiel pakket: 2 kussens en sprei voor bed(den) achter   205,-    4
 1829  Bekledingsstof Husum       
 1844  Bekledingsstof Belfast       
 1815  Bekledingsstof Palermo       
 1823  Bekledingsstof Salerno       
 1824  Bekledingsstof Santa Cruz   368,-    
 1846  Leder-/bekledingsstof Bolton   1.355,-    
 1847  Leder-/bekledingsstof Riga   1.355,-    
 1843  Leder-/bekledingsstof Trinidad   1.355,-    
 47524  Vloerbedekking Avalon voor cabine en woongedeelte, los bijgelegd   310,-    10
 47522  Vloerbedekking Havanna voor cabine en woongedeelte, los bijgelegd   310,-    10
 Kachel /  Airco / Boordtechniek
 87996  Alarminstallatie Thitronik voor bestuurders- (bijrijders-) en woonruimtedeur evenals 2 garage-/bergruimtedeuren resp. -kleppen   730,-    1
 54200  Extra stopcontacten 230 V (serviceluik/garage, ingangsgedeelte, dakkast, zitgroep, gedelte achter)   205,-    1
 43207  Verlichtingspakket: individueel instelbaar in woon- en slaapgedeelte, indirecte verlichting dakkasten met stemmingslicht   520,-    2
 56150  Gasstopcontact buiten met kraan   205,-    1
 51725  Zonne-energie 2 x 55 W geregeld   1.801,-    15
 60525  Afvalwatertank, geïsoleerd en verwarmbaar       
 51707  Tweede woonruimte accu (Banner 95 Ah AGM) incl. extra oplader 18 A   473,-    30
 57947  Dakairco Dometic B 2600 (2500 W) 39),51)  2.405,-    20
 56003  Truma-gaskachel Combi 6 met elektro elementen 1800 W   562,-    1
 56554  Truma-Secumotion met omschakelvoorziening Duo Comfort en EisEx   310,-    3
 52885  Warmetewisselaar motor met warme luchtfunctie Sirocco Arizona 3 KW (montage over de zitconsole bijrijdersstoel)   310,-    3
 56122  Warme lucht-thermovloer 60)  1.040,-    3
 56114  Webasto dieselkachel voor cabine 63)  1.943,-    4.5
 Multimedia
 62341  Radio-/TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact, platte luidsprekers in slaapgedeelte achter, DVD- en geluidsbekabeling en radioantenne       
 62308  DVD-tuner voor CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibel (DVD/CD))   520,-    1
 43223  Vlakbeeldschermhouder 17"   242,-    4
 43222  Vlakbeeldscherm 17", incl. afstandsbediening en geïntegreerde luidsprekers 73)  625,-    7
 62342  Tweede TV in slaapgedeelte: 17" TFT met geïntegreerde luidsprekers, bekabeling en wandhouder   835,-    9
 87904  Achteruitrij videosysteem (kleur) met 4" monitor & enkelvoudig camera   730,-    2
 87901  Achteruitrij videosysteem (kleur) met 7" monitor & enkelvoudig camera met geïntegreerde verwarmingselement   1.355,-    2

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

Houdt u rekening met de belangrijke tips en verklaringen op de andere zijde.   
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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.

Garantie 6 jaar op waterdichtheid: Bij het waterdicht maken van uw camper
wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lijmen en kitten en wordt de
onderkant (houten bodemplaten aansluiting van deze bodemplaat op de
metalen chassisdelen) behandeld met een speciaal hiervoor vervaardigd
behandelingsmiddel. U mag van uw camper verwachten dat deze voor langere
periode waterdicht is, echter de gebruikte materialen zijn aan weersinvloeden
onderhevig. Zon, regen, hitte, droogte, sneeuw, ijs, pekel en zout etc. zorgen
allen voor een sterke achteruitgang van de waterdichtmakende
eigenschappen van de lijmen en kitten. De fabrikant heeft geen directe
invloed op hoe u uw camper aan deze milieu-invloeden blootstelt.
Onderhoud is noodzakelijk! Daarom verleent de fabriek 6 jaar garantie op de
waterdichtheid, onder voorwaarde dat u een betaalde
waterdichtheidscontrole- en behandelingsbeurt, minimaal 1x per jaar, door de
Geselecteerde HYMER Dealer laat verrichten. Bij deze beurt ontvangt u een
speciale �waterdichtheidszegel�die in uw onderhoudsboekje op de daarvoor
bestemde plaats geplakt dient te worden. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6
jaar, wanneer de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en
raden wij u aan uw camper jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere
informatie kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerd HYMER dealer.

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
*) Gegevens bij druk nog niet bekend.
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.

HYMER Exsis-i Comfort pakket **

Automatische airco met pollenfilter, motoraangedreven 1.775,–
Airbag voor bestuurder en bijrijder (Fiat) 935,–
Cruise Control (Fiat) 305,–
Bestuurdersdeur met elektrische ramen en opstapverlichting 1.607,–
Raam in ingangsdeur met verduisteringsrollo 205,–
150 L Jumbo-koelkast 788,–
Brutoverkoopprijs 5.615,–
Actieprijs 4.190,–
Uw voordeel 1.425,–

Uitvoeringspakketten HYMER Exsis-i Fiat

Standaard uitvoering HYMER Exsis-i Fiat
• Fiat Ducato Multijet 95,5 KW/ 130 PK
• 6 versnellingen
• ABS (anti-blokkeersysteem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• Spatlappen aan voor- en achteras
•  Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met geschuimde 

wanden en dak (35 mm wand- en dakdikte) en kaderramen
• GfK-vloer
• Grote garagedeur resp. klep in rijrichting rechts en links (Exsis-i 578, 674)
• Serviceluik aan bestuurderszijde voor belading onder de L-zitgroep 
• Hordeur rolbaar bij de ingangsdeur
• Vario-Premium-badkamer
• Met warme lucht verwarmde verhoging bij de zitgroep
•  Nieuwe verwarmingsconcept cabine met warme luchtverwarming met 

groot vermogen incl. verwarmbaar dashboard 
• Serviceluik aan bestuurderszijde voor belading onder de L-zitgroep 

•  Nieuw verwarmingsconcept cabine met warme luchtroosters onder de 
zitconsole evenals op hoofd hoogte in de B zuil

•  HYMER-Panorama-dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig met LED-verlichting 
in woonruimte

• Dakluik 40 x 40 cm voor, met verduisteringsplissé en muggengaasrollo
• Complete binnenverlichting in LED
• Extra brede, vrij indeelbare keukenschuifladen 
• Accu met groot vermogen 12 V 80 Ah Gel
• Elektrische opstap, 1 trede
• Kachel Combi 6 met warme luchtinstallatie
• Afvalwatertank 100 L, geïsoleerd en verwarmbaar
• Vers watertank 20/100 L, geïsoleerd en verwarmbaar
• Voortentlamp met regengootje

… en nog veel meer

★

★★
★ ★ ★

inclusief

Belangrijke informatie / Verklaringen

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) Bij 12% stijging: bij toenemende stijging vermindert de motorprestatie. Vanaf
1000 m boven zeeniveau en elke verdere 1000 m dient steeds 10%
aanhanggewicht van het combinatiegewicht afgetrokken te worden.

f) Bij Fiat Ducato Maxi is de totale hoogte ca. 5 cm hoger.

 Verklaringen
*) Gegevens bij druk nog niet bekend.
4) Maximale belading voor fietsenrek 50 kg.
9) Automatische versnellingsbak is zonder ASR/ ESP en is alleen mogelijk in

combinatie met 3,0 L motor.
17) Markiesvoetjes worden los bijgelegd.
18) Receiver met CI (Common Interface) - Module opening voor kaarten

(Smartcards) voor ontvangst commerciële zenders. De kaart zelf wordt niet
meegeleverd, en dient nog aangeschaft te worden.

20) Bij aanwezigheid van een bijrijderairbag is het niet toegestaan een kinderzitje
te plaatsen.

29) Automatische versnellingsbak is voorzien van een stuurwiel en
versnellingspookknop in leder (code nr. 2310).

38) Alleen leverbaar in combinatie met airbags.
39) Bij Exsis-i 578 niet mogelijk in combinatie met dakluik Fantastic Vent (code

nr. 33402).
43) Niet mogelijk in combinatie met Tec Tower (code nr. 58635).
48) Niet mogelijk in combinatie met dakreling (code nr. 37255).
49) Niet mogelijk in combinatie met een dak airco (code nr. 57947).
51) Niet mogelijk in combinatie met een panorama dakraam in de lengte boven

het bed achter (code nr. 33337).
58) Alleen mogelijk in combinatie met bestuurdersdeur (code nr. 34220).
60) Bij Exsis-i 674 en 698 leverbaar vanaf productie ca. Februari 2012.
63) Alleen mogelijk in combinatie met Webasto-dieselverwarming voorbereiding

Fiat (code nr. 2392).
73) Alleen mogelijk in combinatie met vlakbeeldschermhouder (code nr. 43223).
81) De GFK-dakbekleding is niet aangepast aan de kleur van het voertuig. De

bovenzijde van de GFK-bekleding komt niet overeen met de gespoten
buitenplaat.

94) Bij bestelling van deze optie, wordt de standaard variant niet meegeleverd.
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** De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij nog opgeteld worden.
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 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.

Garantie 6 jaar op waterdichtheid: Bij het waterdicht maken van uw camper
wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lijmen en kitten en wordt de
onderkant (houten bodemplaten aansluiting van deze bodemplaat op de
metalen chassisdelen) behandeld met een speciaal hiervoor vervaardigd
behandelingsmiddel. U mag van uw camper verwachten dat deze voor langere
periode waterdicht is, echter de gebruikte materialen zijn aan weersinvloeden
onderhevig. Zon, regen, hitte, droogte, sneeuw, ijs, pekel en zout etc. zorgen
allen voor een sterke achteruitgang van de waterdichtmakende
eigenschappen van de lijmen en kitten. De fabrikant heeft geen directe
invloed op hoe u uw camper aan deze milieu-invloeden blootstelt.
Onderhoud is noodzakelijk! Daarom verleent de fabriek 6 jaar garantie op de
waterdichtheid, onder voorwaarde dat u een betaalde
waterdichtheidscontrole- en behandelingsbeurt, minimaal 1x per jaar, door de
Geselecteerde HYMER Dealer laat verrichten. Bij deze beurt ontvangt u een
speciale �waterdichtheidszegel�die in uw onderhoudsboekje op de daarvoor
bestemde plaats geplakt dient te worden. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6
jaar, wanneer de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en
raden wij u aan uw camper jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere
informatie kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerd HYMER dealer.

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.
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Geselecteerde HYMER Dealer laat verrichten. Bij deze beurt ontvangt u een
speciale �waterdichtheidszegel�die in uw onderhoudsboekje op de daarvoor
bestemde plaats geplakt dient te worden. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6
jaar, wanneer de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en
raden wij u aan uw camper jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere
informatie kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerd HYMER dealer.

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
*) Gegevens bij druk nog niet bekend.
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.

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.

Garantie 6 jaar op waterdichtheid: Bij het waterdicht maken van uw camper
wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lijmen en kitten en wordt de
onderkant (houten bodemplaten aansluiting van deze bodemplaat op de
metalen chassisdelen) behandeld met een speciaal hiervoor vervaardigd
behandelingsmiddel. U mag van uw camper verwachten dat deze voor langere
periode waterdicht is, echter de gebruikte materialen zijn aan weersinvloeden
onderhevig. Zon, regen, hitte, droogte, sneeuw, ijs, pekel en zout etc. zorgen
allen voor een sterke achteruitgang van de waterdichtmakende
eigenschappen van de lijmen en kitten. De fabrikant heeft geen directe
invloed op hoe u uw camper aan deze milieu-invloeden blootstelt.
Onderhoud is noodzakelijk! Daarom verleent de fabriek 6 jaar garantie op de
waterdichtheid, onder voorwaarde dat u een betaalde
waterdichtheidscontrole- en behandelingsbeurt, minimaal 1x per jaar, door de
Geselecteerde HYMER Dealer laat verrichten. Bij deze beurt ontvangt u een
speciale �waterdichtheidszegel�die in uw onderhoudsboekje op de daarvoor
bestemde plaats geplakt dient te worden. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6
jaar, wanneer de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en
raden wij u aan uw camper jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere
informatie kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerd HYMER dealer.

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
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overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo's, uit deze
uitgave voor reclamedoeleinden of promotionele acties.
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liter, gas in een aluminiumfles voor 100% en elektrische aansluitkabel) in de
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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.
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AG gevoerd, kunnen tot schade aan uw voertuig en vermindering van de
verkeersveiligheid leiden. Zelfs als voor deze delen een goedkeuring van een
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Voor schade, veroorzaakt door niet door ERIBA-HYMER/HYMER AG
vrijgegeven producten of door niet toelaatbare veranderingen, wordt geen
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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.
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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
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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.

Garantie 6 jaar op waterdichtheid: Bij het waterdicht maken van uw camper
wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lijmen en kitten en wordt de
onderkant (houten bodemplaten aansluiting van deze bodemplaat op de
metalen chassisdelen) behandeld met een speciaal hiervoor vervaardigd
behandelingsmiddel. U mag van uw camper verwachten dat deze voor langere
periode waterdicht is, echter de gebruikte materialen zijn aan weersinvloeden
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waterdichtheidscontrole- en behandelingsbeurt, minimaal 1x per jaar, door de
Geselecteerde HYMER Dealer laat verrichten. Bij deze beurt ontvangt u een
speciale �waterdichtheidszegel�die in uw onderhoudsboekje op de daarvoor
bestemde plaats geplakt dient te worden. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6
jaar, wanneer de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en
raden wij u aan uw camper jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere
informatie kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerd HYMER dealer.

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.
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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
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*) Gegevens bij druk nog niet bekend.
a) Houdt u a.u.b. rekening met: de mogelijke alternatieve meerprijsplichtige
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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.

Belangrijke informatie / Verklaringen

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) Bij 12% stijging: bij toenemende stijging vermindert de motorprestatie. Vanaf
1000 m boven zeeniveau en elke verdere 1000 m dient steeds 10%
aanhanggewicht van het combinatiegewicht afgetrokken te worden.

f) Bij Fiat Ducato Maxi is de totale hoogte ca. 5 cm hoger.

 Verklaringen
*) Gegevens bij druk nog niet bekend.
4) Maximale belading voor fietsenrek 50 kg.
9) Automatische versnellingsbak is zonder ASR/ ESP en is alleen mogelijk in

combinatie met 3,0 L motor.
17) Houders voor markiesvoetjes worden los bijgelegd.
18) Receiver met CI (Common Interface) - Module opening voor kaarten

(Smartcards) voor ontvangst commerciële zenders. De kaart zelf wordt niet
meegeleverd, en dient nog aangeschaft te worden.

20) Bij aanwezigheid van een bijrijderairbag is het niet toegestaan een kinderzitje
te plaatsen.

29) Automatische versnellingsbak is voorzien van een stuurwiel en
versnellingspookknop in leder (code nr. 2310).

38) Alleen leverbaar in combinatie met airbags.
39) Bij Exsis-i 578 niet mogelijk in combinatie met dakluik Fantastic Vent (code

nr. 33402).
43) Niet mogelijk in combinatie met Tec Tower (code nr. 58635).
48) Niet mogelijk in combinatie met dakreling (code nr. 37255).
49) Niet mogelijk in combinatie met een dak airco (code nr. 57947).
51) Niet mogelijk in combinatie met een panorama dakraam in de lengte boven

het bed achter (code nr. 33337).
58) Alleen mogelijk in combinatie met bestuurdersdeur (code nr. 34220).
60) Bij Exsis-i 674 en 698 leverbaar vanaf productie ca. Februari 2012.
63) Alleen mogelijk in combinatie met Webasto-dieselverwarming voorbereiding

Fiat (code nr. 2392).
73) Alleen mogelijk in combinatie met vlakbeeldschermhouder (code nr. 43223).
81) De GFK-dakbekleding is niet aangepast aan de kleur van het voertuig. De

bovenzijde van de GFK-bekleding komt niet overeen met de gespoten
buitenplaat.

94) Bij bestelling van deze optie, wordt de standaard variant niet meegeleverd.

EXSISHet zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogeEXSISHet zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogelijk.EXSISlijk.

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

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

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

AuteursrechtenEXSISAuteursrechten
2011/2012 ERIBA-HYMER Nederland B.V.EXSIS2011/2012 ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bEXSISHet auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERIBA-HYMEREXSISij ERIBA-HYMER

Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons ge
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Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons geautoriseerde

EXSIS
autoriseerde

HYMER-dealer informeren over de actuele product- en seriestand.

EXSIS
HYMER-dealer informeren over de actuele product- en seriestand.
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ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Buitendijks 63 · 3356 LX Papendrecht

Tel. 088-caravan (2272826) · Fax 078-6416670 · www.hymer.nl

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.

®

95)  Het vermelde BPM bedrag optellen bij de genoemde meerprijs!
96)   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.


