
HYMER Tramp SL 554 en 588

Dutch Experience.
Graag een stad bezoeken of liever de natuur in? Het kan met deze speciaal op de Nederlandse 
genieter afgestemde HYMER actiemodellen. Beide HYMER T-SL uitvoeringen zijn nu extra rijk 
uitgerust met onder meer aluminium velgen, navigatiesysteem met achteruitrijcamera, zilveren 
metallic cabine, panorama dakraam, binnen én buiten styling pakketten, ambiance verlichting, 
textielleder bekleding Santana, Thule luifel MET verplaatsbare luifelzijwand én Thule LED-
luifelverlichting, en nog veel meer...

Nu  
tot ruim  € 8.900,-  voordeel



Inclusief

• Thule Omnistor 5200
• Verplaatsbare luifelzijwand
• Thule luifelverlichting 4 meter

•  AL-KO chassis
•  Dagrijlicht in schijnwerpers geïntegreerd
•  Verwarmbare dubbele bodem incl. 

opbergvakken
•  GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
•   Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL 

bouwwijze met geschuimde wanden en dak  
(35 mm wand- en dakdikte) en kaderramen

•  HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm met 
LED verlichting in woongedeelte

•  Cabinestoelen in woonruimtestof 
overtrokken, in hoogte verstel-, kantel-  
en draaibaar, met 2 armleuningen

•  Luxe tafel 360° draaibaar, in lengte 
en breedte verschuifbaar met echt  
houten frame 

•  Kachel Combi 6 met warme luchtinstallatie
•  Complete binnenverlichting in LED
•  Vers watertank 20/160 L, geïsoleerd en 

verwarmbaar

•  Afvalwatertank 140 L, geïsoleerd en 
verwarmbaar

•  Radio-/ TV-voorbereiding aan de hoge kast, 
incl. 12 V- en 230V stopcontact, vlakke 
luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- 
en DVB-T antenne

•  Smart-Tower koelkast 142 L 

Standaard uitvoering

En nog veel meer...

HYMER Tramp SL 554

UW  VOORDEEL€8.896

HYMER Tramp SL Dutch Experience uitvoering

•  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6 
•  Buitenkleur cabine metallic Alumino grijs 
•  Airco met pollenfilter, motoraangedreven
•  Cruise control Fiat
•  Style pakket buiten
•  Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige afwerking,  

instrumentenpaneel met chroomafwerking) 
•  Stalen velgen 4 stuks 16’’ i.p.v. 15’’ 
•  Exclusieve HYMER aluvelgen 4 stuks 16’’ NIEUW
•  Voorbumper gespoten in cabinekleur
•  Meubelstijl Palatino Apfel creme
•  Textielleder- / bekledingsstof Santana
•  Comfort L-zitgroep met loungebekleding, in lengte/breedte verschuifbare  

tafel met frame van echt hout en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels
•  Panorama dakraam boven cabine, manueel uitzetbaar
•  Vouwverduistering in cabine, plissé
•  Hordeur, plissé
•  Keukenwerkblad uit mineraal stof
•  Houten vloerrooster in de badkamer
•  Ambiance verlichting incl. LED-verlichting voor panorama dakraam
•  Dubbel DIN 2 zone navigatieapparaat incl. DVD-speler, dubbel objectief  

achteruitrij camera en beschermingskap (Shutter)
•  Thule Luifel 4 m bij Tramp SL 554 en 4.5 m bij Tramp SL 588, montage  

door dealer
•  Thule LED luifelverlichting, montage door dealer
•  Thule verstelbare luifelzijwand, inkoop door dealer
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T 554 SL 3.500 kg – 4.500 kg
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HYMER Tramp SL 588

UW  VOORDEEL€8.949
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T 588 SL 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

Voor meer informatie gaat u naar www.hymer.nl/DutchExperience

Normale prijs € 93.886,-  

Actieprijs € 84.990,- 

Normale prijs € 95.939,-  

Actieprijs € 86.990,- 

De dealers berekenen u 1795,- euro kosten rijklaarmaken door.

729

235

T 588 SL 3.500 kg – 4.500 kg [ ]
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T 554 SL 3.500 kg – 4.500 kg
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