
H
Y

M
E

R
 E

di
ti

on
 m

od
el

le
n

 N
ed

er
la

n
d

HYMER Edition modellen 
"Ambition" 2019 Prijsinformatie geldig 

vanaf 01.07.2018

ALL-IN
Verkoopprijzen

af dealer Edition 
modellen
"Ambition"



32

Beste camperaars,

Reislustig en tegelijk ook graag thuis zijn. Is dat mogelijk? 

Naar andere landen reizen, andere gewoontes en gebruiken, verschillende culinaire specialiteiten, planten 
en dieren die wij niet zo kennen, ander licht en andere kleuren. Onderdompelen in een wereld vol fasci-
natie voor het nieuwe, in een spel van duizend mogelijkheden, in de geur van vrijheid. En toch ´s morgens 
wakker worden in je eigen bed. 

Een droom?
Maak kennis met de wereld van mobiel reizen met een camper van HYMER. Uw HYMER camper biedt u 
overal op de wereld een  stukje thuis en geborgenheid.

Hiervoor werken wij met veel motivatie en expertise aan het comfort van onze campers, aan de veiligheid 
en innovatieve technologieën. We zijn ons ervan bewust, dat wij de pioniers van mobiel reizen zijn en in 
overeenstemming met onze lange traditie is het ons doel, uw droom van een stukje thuis op reis, onder 
optimale omstandigheden van reizen, mogelijk te maken. 

Beweeg u in de wereld van mobiel reizen. Overtuig u zelf van onze individuele plattegronden en  
oplossingen. Geniet van de harmonie van reizen en toch thuis voelen, niemand kan die wens beter  
vervullen dan HYMER.

Op de volgende vier bladzijden  vindt u een overzicht van de nieuwe HYMER "Ambition". 

Wij wensen u een prachtige tijd van ontdekking, ontspanning en plezier.

Welkom in de wereld van HYMER.
 

Karsten Berg
Salesmanager HYMER
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"Ambition"-klasse

Nieuwe materialen, chique kleurencombinaties en hypermoderne techniek zorgen voor dat zeer speciale  
"Ambition"- woongevoel tijdens elke rit. Vooral de praktijkgerichte wooncomponenten maken van uw verblijf  
in de HYMER-camper een aangename gebeurtenis en bieden u een aanzienlijke onafhankelijkheid en veel  
plezier op reis.

Comfortabele uitvoering om
u onderweg prima te voelen.

Tramp GL – de moderne

+ verkrijgbaar onder 3,5 t
+ modern nieuw interieur
+  optioneel verkrijgbaar 

met hefbed 

Tramp CL – de klassieker

+ stahoogte 2,12 m
+ groots ruimteconcept
+  optioneel verkrijgbaar 

met hefbed 

Tramp SL - de luxe

+ dubbele bodem
+  vlakke vloer in 

woongdeelte
+ AL-KO-frame

B-klasse CL – de allrounder

+ veel comfort
+ modern interieur
+  start model integraal

4 5
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Onderweg met extra techniek Wegrijden en volop genieten

De Editionmodellen "Ambition" zijn niet alleen onderweg een blikvanger, maar bieden ook een omvangrijke technische  
standaarduitrusting van topniveau. Behalve de airco en lichtmetalen velgen omvat die ook speciale stijlpakketten, die deze  
unieke reisbegeleider helemaal compleet maken. Met dit technische wonder geniet u telkens opnieuw van vrijheid bij het reizen. 

Als hoogwaardig interieurdesign samengaat met uitstekende functionaliteit, ontstaat altijd iets speciaals. Dat is ook het geval bij
de standaard comfortuitvoering in alle "Ambition" modellen. Van de gezellige L-vormige zitgroep tot de sfeerverlichting – talrijke
details in dit Editionmodel zorgen dat u zich tijdens uw reis goed voelt.

Standaard al prima uitgerust. Een buitengewoon comfortabele belevenis.

01 02
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De Editionmodellen | Voordelen

01  Automatische airconditioning

02   Cruise control

03   Lichtmetalen velgen 16“

04    Met leer bekleed stuurwiel  
en knop versnellingspook

05    Style pakket exterieur  
 (frame koelgrill glanzend zwart,  
deurgrepen in voertuigkleur,  
Skid-Plate glanzend zwart, 
led-koplampen (alleen bij 
half-integralen)

+   Spoiler gespoten in voertuigkleur  
(alleen bij half-integralen) 

+    Style pakket interieur (dashboard 
met aluminiumkleurige applicaties 
en chroomringen)

06   Sfeerverlichting

07    Ombouw tot slaapplaats  
L-vormige zitgroep

08   L-vormige zitgroep

09    Extra stopcontacten

+   Hordeurrollo bij de ingangsdeur

+   Houten lattenbodem in de douche
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Voertuigprijs en technische gegevens HYMER Tramp "Ambition"

T-CL 698 T-SL 568 T-SL 588 T-SL 704

 Verkoopprijs All-in af dealer 83.090,- 84.740,- 86.140,- 89.740,-
 BPM-bedrag in verkoopprijs bedraagt  12.753,- 12.376,- 12.753,- 13.318,-

 Standaard chassis Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
 kW (PK) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)

 Totale lengte ca. cm 735 699 729 779
 Opbouw breedte ca. cm h) 225 225 225 225

 Totale breedte ca. cm i) 235 235 235 235
 Inwendige maat ca. cm 218 218 218 218

 Totale hoogte ca. cm f), g) 290 290 290 290
 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 212 198 198 198

 Wielbasis ca. mm 4035 3900 4200 4500
 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 3121 3052 3107 3246

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 379 / 729 (O) 448 / 798 (O) 393 / 743 (O) 1254
 Technisch toegestane maximum massa kg 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O) 4500
 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000 2000 / 1650 2000 / 1650 1500

 Toelaatbaar aantal personen d), k) 4 + 1 (O) 4 4 4
 Chassis tegen meerprijs f) Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi

 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 3161 3092 3147

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 339 (o.v.) / 1089 / 1239 408 (o.v.) / 1408 353 (o.v.) / 1353
 Technisch toegestane maximum massa kg 3500 (o.v.) / 4250 / 4400 3500 (o.v.) / 4500 3500 (o.v.) / 4500
 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1500 2000 / 1500

 Toelaatbaar aantal personen d), k) 4 4 4
 Isolatie wand mm 35 35 35 35

 Isolatie dak mm 35 35 35 35
 Isolatie vloer mm 46 35 35 35

 Binnenwerkse maat bergruimte-/ garagedeur resp. -klep B x H cm 68 x 103 90 x 114 90 x 114 110x114/ 110x94 (o.v.)
 Beddenmaat hefbed L x B ca. cm 190 x 135/105
 Beddenmaat midden L x B ca. cm 205 x 110/54 165 x 80 (O) 205 x 134/55 (O) 205 x 134(68 (O)
 Beddenmaat achter L x B ca. cm 190x150 (200x150 O) 183 x 80 / 193 x 80 191 x 80 / 200 x 80 194 x 80 / 190 x 80

 Slaapplaatsen 2 + 3 (O) 2 + 1 (O) 2 + 1 (O) 2 + 1 (O)
 Badkamer B x D ca. cm 85 x 89 125 x 86 125 x 86 100 x 85

 Aparte douche B x D ca. cm 67 x 78 74 x 74
 Kledingkast B x D x H ca. cm 2x 33 x 56 x 115 47 x 60 x 198 36 x 60 x 198 30 x 70 x 198

 Keuken B x D x H ca. cm 98 x 62 / 88 x 93 92 x 62/95 x 93 92 x 62/95 x 93 92 x 62/95 x 93
 Koelkastinhoud ca. L 160 142 142 142

 Kachel met warmeluchtinstallatie 6 KW / warm water (O) 6 KW / warm water (O) 6 KW / warm water (O) 6 KW / warm water (O)
 Vers waterverzorging ca. L 120 150 150 150

 Watervoorziening ca. L (tijdens de rit) 20 20 20 20
 Afvalwatertank ca. L 90 130 130 130

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

 Stopcontacten 12 V / 230 V / USB poort 2 / 4 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1
 Gasvoorraad kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

Voertuigprijs en technische gegevens HYMER Tramp "Ambition"

T-GL 578 T-GL 598 T-CL 574 T-CL 674 T-CL 678

 Verkoopprijs All-in af dealer 77.390,- 77.390,- 79.640,- 83.090,- 83.090,-
 BPM-bedrag in verkoopprijs bedraagt  12.678,- 12.678,- 12.376,- 12.753,- 12.753,-

 Standaard chassis Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat Ducato Tiefrahmen
 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
 kW (PK) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)

 Totale lengte ca. cm 699 699 680 735 735
 Opbouw breedte ca. cm h) 225 225 225 225 225

 Totale breedte ca. cm i) 235 235 235 235 235
 Inwendige maat ca. cm 218 218 218 218 218

 Totale hoogte ca. cm f), g) 290 290 290 290 290
 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 212 212 212 212 212

 Wielbasis ca. mm 4035 4035 3800 4035 4035
 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 3031 3031 2985 3127 3127

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 469 / 819 (O) 469 / 819 (O) 515 / 865 (O) 373 / 723 (O) 373 / 723 (O)
 Technisch toegestane maximum massa kg 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O)
 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000 2000 2000 2000 2000

 Toelaatbaar aantal personen d), k) 4 4 4 4 + 1 (O) 4 + 1  (O)
 Chassis tegen meerprijs f) Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen

 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 3071 3071 3025 3167 3167

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 429 (o.v.) / 1179 429 (o.v.) / 1179 475 (o.v.) / 1225 / 1375 333 (o.v.) / 1083 / 1233 333 (o.v.) / 1083 / 1233
 Technisch toegestane maximum massa kg 3500 (o.v.) / 4250 3500 (o.v.) / 4250 3500 (o.v.) / 4250 / 4400 3500 (o.v.) / 4250 / 4400 3500 (o.v.) / 4250 / 4400
 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000 / 1900 2000 / 1900 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000

 Toelaatbaar aantal personen d), k) 4 4 4 4 4
 Isolatie wand mm 35 35 35 35 35

 Isolatie dak mm 35 35 35 35 35
 Isolatie vloer mm 46 46 46 46 46

 Binnenwerkse maat bergruimte-/ garagedeur resp. -klep B x H cm 68 x 115 re 68 x 103 / li 58 x 103 68 x 115 100 x 115 100 x 115
 Beddenmaat hefbed L x B ca. cm 194 x 136/105 (O) 194 x 136/105 (O) 190 x 135/105 190 x 135/105
 Beddenmaat midden L x B ca. cm 205 x 75 (O) 205 x 75 (O) 205 x 110/35 205 x 110/54 205 x 110/54
 Beddenmaat achter L x B ca. cm 192 x 80 / 190 x 80 190 x 140 / 200 x 140 (O) 195 x 83 / 185 x 83 205 x 83 / 191 x 83 195 x 83 / 185 x 83

 Slaapplaatsen 2 + 3 (O) 2 + 3 (O) 2 + 1 (O) 2 + 3 (O) 2 + 3 (O)
 Badkamer B x D ca. cm 84 x 82 84 x 82 105 x 86 125 x 86 85 x 89

 Aparte douche B x D ca. cm 63 x 72 63 x 72 67 x 78
 Kledingkast B x D x H ca. cm 55x83x90 / 70x83x90 2x 37 x 55 x 118 50 x 62 x 67 / 70 x 38 x 95 33 x 60 x 190 29 x 70 x 190

 Keuken B x D x H ca. cm 92 x 74 / 92 x 92 92 x 74 / 92 x 92 92 x 60 x 93 98 x 62 / 88 x 93 98 x 62 / 88 x 93
 Koelkastinhoud ca. L 142 142 142 160 160

 Kachel met warmeluchtinstallatie 6 KW 4 KW 6 KW / warm water (O) 6 KW / warm water (O) 6 KW / warm water (O)
 Vers waterverzorging ca. L 120 120 120 110 120

 Watervoorziening ca. L (tijdens de rit) 20 20 20 20 20
 Afvalwatertank ca. L 90 90 90 90 90

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

 Stopcontacten 12 V / 230 V / USB poort 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1
 Gasvoorraad kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

O = Speciale uitvoering        o.v. = op verzoek        rts = rechts        lks = links        G = Garage         EB = Etagebed

Houd u rekening met de belangrijke tips en verklaringen op bladzijde 18-19    

O = Speciale uitvoering        o.v. = op verzoek        rts = rechts        lks = links        G = Garage         EB = Etagebed

Houd u rekening met de belangrijke tips en verklaringen op bladzijde 18-19    
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Standaard uitvoering HYMER Tramp "Ambition"

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PK, Euro 6
AL-KO frame (568, 588, 704)
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder (m.u.v. 578, 598)
ESP incl. ASR (578,598)
6 versnellingen
Dagrijverlichting in koplampen geïntegreerd
Cruise control
Automatische Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Elektrische ramen en centrale portiervergrendeling cabine
Bumper gespoten in voertuigkleur
Style pakket buiten (frame grille in glanzend zwart, deurgrepen in
voertuigkleur, skid-plate in glanzend zwart, dagrijverlichting LED met
zwart frame)
Spatlappen achteras
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige applicaties,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Bandendruksensoren
Lichtmetalen velgen 16 inch met bandenmaat 225/75 R16
Buitenkleur cabine: Alumino grijs metallic

 Exterieur
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in
aluminium gladde plaat
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met
geschuimde wanden en dak (35 mm wand- en dak dikte) en
kaderramen
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Verwarmbare dubbele bodem incl. vak in de vloer (568, 588, 704)
Dubbelwandig vak met diepe GFK wand voor extra bergruimte in de
dubbele bodem (588, 704)
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde van
kunststof
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede (568, 588, 704: 2-trede)
Uitzetraam achter in rijrichting rechts en links met verduisteringsplissé
en hor (afhankelijk van model)
Panoramadak boven cabine, manueel uitzetbaar
HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm met LED verlichting in
woongedeelte (568, 588, 704)
Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven woonruimte (m.u.v. 568, 588, 704)
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor in badkamer
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven aparte douche (m.u.v. 578, 598)
HYMER dakluik met melkglas 28 x 28 cm met verduisteringsplissé en
hor boven de aparte douche (578, 598)
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven bed(den) achter
Speciale bestickering Ambition
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Garage draaglast tot 300 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten (m.u.v. 568, 588, 704)
Garage draaglast tot 350 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten (568, 588, 704)

 Interieur
Cabinestoelen in woonruimtestof overtrokken, in hoogte verstel-,
kantel- en draaibaar, met 2 armleuningen
Vouwverduistering voor cabine
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts
gordels
Luxe tafel 360° draaibaar, verschuifbaar in lengte en breedte
Bedombouw incl. extra kussen en neerlaatbare tafel
Schoenenvak bij entree (afhankelijk van model)

Houten vloerrooster in de douche
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag
(bewerkt) voor ventilatie
Schuimmatras incl. een hoogwaardige matraslaag (bewerkte stof) voor
ventilatie aan de onderzijde (578, 598)
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met ladder
(m.u.v. 598, 698)
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)

 Interieur design
Moderne entree met ambiance verlichting (afhankelijk van model)

 Kachel /  Airco / Boordtechniek
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Extra stopcontacten 5x230V/2x12V/2xUSB
Complete binnenverlichting in LED
Verlichting werkblad in LED (m.u.v. 578, 598)
Ambiance verlichting
Nachtverlichting met schakelaar (574, 674, 678, 698)
Ruimte voor gasflessen met toegang via deur/klep
Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboilerr (m.u.v. T 598 GL)
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Verhoging, met warme lucht verwarmbaar, bij de zitgroep (m.u.v. 568,
588, 704)
Vers watertank 20/110 L, geïsoleerd en verwarmbaar (674)
Vers watertank 20/120 L, geïsoleerd en verwarmbaar (578, 598, 574,
678, 698)
Vers watertank 20/150 L, geïsoleerd en verwarmbaar (568, 588, 704)
Afvalwatertank 90 L, geïsoleerd en verwarmbaar (578, 598, 574, 674,
678, 698)
Afvalwatertank 130 L, geïsoleerd en verwarmbaar met elektrische
lediging

 Multimedia
Houder voor TV in woonruimte
Radio-/ TV-voorbereiding bij Sideboard, incl. 12 V stopcontact, vlakke
luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en DVB-T2 antenne (704)
Radio-/ TV-voorbereiding aan de hoge kast, incl. 12 V- en 230 V
stopcontact, vlakke luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en
DVB-T2 antenne
Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact bij TV plaats,
luidsprekers cabine, radioantenne

 Keuken
Snijplank
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
Extra brede, vrij indeelbare schuifladen
Extra diepe spoelbak met passende afdekking/snijplank en hoge
waterkraan
Uittrekbare plank voor keukenapparatuur (568, 588, 704)
Keukenwerkblad uit mineraal stof (568, 588, 704)
Apothekerskast (afhankelijk van model)
Acrylglas wandbekleding als bescherming tegen spatten (574, 674, 678,
698)
Smart-Tower koelkast 142 L (m.u.v. 674, 678, 698)
Jumbo koelkast 160 L (674,678,698)

Standaard uitvoering HYMER Tramp "Ambition"

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PK, Euro 6
AL-KO frame (568, 588, 704)
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder (m.u.v. 578, 598)
ESP incl. ASR (578,598)
6 versnellingen
Dagrijverlichting in koplampen geïntegreerd
Cruise control
Automatische Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Elektrische ramen en centrale portiervergrendeling cabine
Bumper gespoten in voertuigkleur
Style pakket buiten (frame grille in glanzend zwart, deurgrepen in
voertuigkleur, skid-plate in glanzend zwart, dagrijverlichting LED met
zwart frame)
Spatlappen achteras
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige applicaties,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Bandendruksensoren
Lichtmetalen velgen 16 inch met bandenmaat 225/75 R16
Buitenkleur cabine: Alumino grijs metallic

 Exterieur
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in
aluminium gladde plaat
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met
geschuimde wanden en dak (35 mm wand- en dak dikte) en
kaderramen
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Verwarmbare dubbele bodem incl. vak in de vloer (568, 588, 704)
Dubbelwandig vak met diepe GFK wand voor extra bergruimte in de
dubbele bodem (588, 704)
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde van
kunststof
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede (568, 588, 704: 2-trede)
Uitzetraam achter in rijrichting rechts en links met verduisteringsplissé
en hor (afhankelijk van model)
Panoramadak boven cabine, manueel uitzetbaar
HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm met LED verlichting in
woongedeelte (568, 588, 704)
Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven woonruimte (m.u.v. 568, 588, 704)
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor in badkamer
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven aparte douche (m.u.v. 578, 598)
HYMER dakluik met melkglas 28 x 28 cm met verduisteringsplissé en
hor boven de aparte douche (578, 598)
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven bed(den) achter
Speciale bestickering Ambition
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Garage draaglast tot 300 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten (m.u.v. 568, 588, 704)
Garage draaglast tot 350 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten (568, 588, 704)

 Interieur
Cabinestoelen in woonruimtestof overtrokken, in hoogte verstel-,
kantel- en draaibaar, met 2 armleuningen
Vouwverduistering voor cabine
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts
gordels
Luxe tafel 360° draaibaar, verschuifbaar in lengte en breedte
Bedombouw incl. extra kussen en neerlaatbare tafel
Schoenenvak bij entree (afhankelijk van model)

Houten vloerrooster in de douche
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag
(bewerkt) voor ventilatie
Schuimmatras incl. een hoogwaardige matraslaag (bewerkte stof) voor
ventilatie aan de onderzijde (578, 598)
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met ladder
(m.u.v. 598, 698)
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)

 Interieur design
Moderne entree met ambiance verlichting (afhankelijk van model)

 Kachel /  Airco / Boordtechniek
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Extra stopcontacten 5x230V/2x12V/2xUSB
Complete binnenverlichting in LED
Verlichting werkblad in LED (m.u.v. 578, 598)
Ambiance verlichting
Nachtverlichting met schakelaar (574, 674, 678, 698)
Ruimte voor gasflessen met toegang via deur/klep
Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboilerr (m.u.v. T 598 GL)
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Verhoging, met warme lucht verwarmbaar, bij de zitgroep (m.u.v. 568,
588, 704)
Vers watertank 20/110 L, geïsoleerd en verwarmbaar (674)
Vers watertank 20/120 L, geïsoleerd en verwarmbaar (578, 598, 574,
678, 698)
Vers watertank 20/150 L, geïsoleerd en verwarmbaar (568, 588, 704)
Afvalwatertank 90 L, geïsoleerd en verwarmbaar (578, 598, 574, 674,
678, 698)
Afvalwatertank 130 L, geïsoleerd en verwarmbaar met elektrische
lediging

 Multimedia
Houder voor TV in woonruimte
Radio-/ TV-voorbereiding bij Sideboard, incl. 12 V stopcontact, vlakke
luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en DVB-T2 antenne (704)
Radio-/ TV-voorbereiding aan de hoge kast, incl. 12 V- en 230 V
stopcontact, vlakke luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en
DVB-T2 antenne
Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact bij TV plaats,
luidsprekers cabine, radioantenne

 Keuken
Snijplank
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
Extra brede, vrij indeelbare schuifladen
Extra diepe spoelbak met passende afdekking/snijplank en hoge
waterkraan
Uittrekbare plank voor keukenapparatuur (568, 588, 704)
Keukenwerkblad uit mineraal stof (568, 588, 704)
Apothekerskast (afhankelijk van model)
Acrylglas wandbekleding als bescherming tegen spatten (574, 674, 678,
698)
Smart-Tower koelkast 142 L (m.u.v. 674, 678, 698)
Jumbo koelkast 160 L (674,678,698)Uitvoeringspakketten HYMER Tramp "Ambition"

HYMER Tramp Winter pakket *  Euro 57811 57956

Warm waterverwarming (incl. booster) 2.939,- c c

Warmtewisselaar voor warm waterverwarming 1.007,- c c

Warmtewisselaar voorbereiding Fiat 255,- c c

Warm water vloerverwarming 1.007,- c

Geïsoleerd scheidingsgordijn voor cabine, dubbellaags gestikt 270,- c c

Isolatiemat voor voorruit, buiten 483,- c c

Brutoverkoopprijs 5.961,- 4.954,-

Verkoopprijs 4.870,- 4.160,-

Prijsvoordeel 1.091,- 794,-
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Standaard uitvoering HYMER Tramp "Ambition"

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PK, Euro 6
AL-KO frame (568, 588, 704)
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder (m.u.v. 578, 598)
ESP incl. ASR (578,598)
6 versnellingen
Dagrijverlichting in koplampen geïntegreerd
Cruise control
Automatische Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Elektrische ramen en centrale portiervergrendeling cabine
Bumper gespoten in voertuigkleur
Style pakket buiten (frame grille in glanzend zwart, deurgrepen in
voertuigkleur, skid-plate in glanzend zwart, dagrijverlichting LED met
zwart frame)
Spatlappen achteras
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige applicaties,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Bandendruksensoren
Lichtmetalen velgen 16 inch met bandenmaat 225/75 R16
Buitenkleur cabine: Alumino grijs metallic

 Exterieur
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in
aluminium gladde plaat
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met
geschuimde wanden en dak (35 mm wand- en dak dikte) en
kaderramen
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Verwarmbare dubbele bodem incl. vak in de vloer (568, 588, 704)
Dubbelwandig vak met diepe GFK wand voor extra bergruimte in de
dubbele bodem (588, 704)
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde van
kunststof
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede (568, 588, 704: 2-trede)
Uitzetraam achter in rijrichting rechts en links met verduisteringsplissé
en hor (afhankelijk van model)
Panoramadak boven cabine, manueel uitzetbaar
HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm met LED verlichting in
woongedeelte (568, 588, 704)
Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven woonruimte (m.u.v. 568, 588, 704)
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor in badkamer
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven aparte douche (m.u.v. 578, 598)
HYMER dakluik met melkglas 28 x 28 cm met verduisteringsplissé en
hor boven de aparte douche (578, 598)
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven bed(den) achter
Speciale bestickering Ambition
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Garage draaglast tot 300 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten (m.u.v. 568, 588, 704)
Garage draaglast tot 350 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten (568, 588, 704)

 Interieur
Cabinestoelen in woonruimtestof overtrokken, in hoogte verstel-,
kantel- en draaibaar, met 2 armleuningen
Vouwverduistering voor cabine
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts
gordels
Luxe tafel 360° draaibaar, verschuifbaar in lengte en breedte
Bedombouw incl. extra kussen en neerlaatbare tafel
Schoenenvak bij entree (afhankelijk van model)

Houten vloerrooster in de douche
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag
(bewerkt) voor ventilatie
Schuimmatras incl. een hoogwaardige matraslaag (bewerkte stof) voor
ventilatie aan de onderzijde (578, 598)
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met ladder
(m.u.v. 598, 698)
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)

 Interieur design
Moderne entree met ambiance verlichting (afhankelijk van model)

 Kachel /  Airco / Boordtechniek
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Extra stopcontacten 5x230V/2x12V/2xUSB
Complete binnenverlichting in LED
Verlichting werkblad in LED (m.u.v. 578, 598)
Ambiance verlichting
Nachtverlichting met schakelaar (574, 674, 678, 698)
Ruimte voor gasflessen met toegang via deur/klep
Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboilerr (m.u.v. T 598 GL)
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Verhoging, met warme lucht verwarmbaar, bij de zitgroep (m.u.v. 568,
588, 704)
Vers watertank 20/110 L, geïsoleerd en verwarmbaar (674)
Vers watertank 20/120 L, geïsoleerd en verwarmbaar (578, 598, 574,
678, 698)
Vers watertank 20/150 L, geïsoleerd en verwarmbaar (568, 588, 704)
Afvalwatertank 90 L, geïsoleerd en verwarmbaar (578, 598, 574, 674,
678, 698)
Afvalwatertank 130 L, geïsoleerd en verwarmbaar met elektrische
lediging

 Multimedia
Houder voor TV in woonruimte
Radio-/ TV-voorbereiding bij Sideboard, incl. 12 V stopcontact, vlakke
luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en DVB-T2 antenne (704)
Radio-/ TV-voorbereiding aan de hoge kast, incl. 12 V- en 230 V
stopcontact, vlakke luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en
DVB-T2 antenne
Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact bij TV plaats,
luidsprekers cabine, radioantenne

 Keuken
Snijplank
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
Extra brede, vrij indeelbare schuifladen
Extra diepe spoelbak met passende afdekking/snijplank en hoge
waterkraan
Uittrekbare plank voor keukenapparatuur (568, 588, 704)
Keukenwerkblad uit mineraal stof (568, 588, 704)
Apothekerskast (afhankelijk van model)
Acrylglas wandbekleding als bescherming tegen spatten (574, 674, 678,
698)
Smart-Tower koelkast 142 L (m.u.v. 674, 678, 698)
Jumbo koelkast 160 L (674,678,698)

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 
Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 19. 
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Speciale uitvoering HYMER Tramp "Ambition"
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 Basis
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PK, Euro 6  452,-  1.821,-          11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PK, Euro 6  905,-  4.261,-          11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 6  565,-  1.414,-          40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PK, Euro 6  1.018,-  3.234,-         -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PK, Euro 6  452,-  1.821,- -  -  -  -  -  -  -  -   11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PK, Euro 6  1.847,-  5.674,-         -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PK, Euro 6   905,-  4.261,- -  -  -  -  -  -  -  -   11.5
 3005  Gewichtsverandering naar 3,85 t (bij Fiat Ducato 3,5 t)   265,-         -  
 2301  Gewichtsverandering naar 3,5 t (bij Fiat Ducato Maxi)            -  
   Automatische versnellingsbak  452,-  2.329,-          17
 2387  ESP incl. ASR, Traction + en Hill Holder  75,-  194,-          
 2449  Multifunctioneel stuurwiel  85)  397,-          
 2329  Mistlampen  68,-  224,-          2
 2452  LM velgen 4 stuks 16" (alleen mogelijk bij Fiat Ducato Maxi) 60) 151,-  600,-          12
   Reservewiel (staal 16") incl. houder in bergruimte achter 139)  356,-          25
 42409  Stoelverwarming voor bestuurder- en bijrijdersstoel, individueel regelbaar   702,- -  -         
 20150  Trekhaak 7)  1.719,-       -  -  -  33
 20150  Trekhaak 7)  1.719,- -  -  -  -  -  -     63
 Opbouw / Exterieur
   Buitenkleur cabine Alumino grijs / opbouw wit             
 57378  Buitenkleur opbouw Crystal-zilver metallic incl. gespoten alkoof   2.634,-          30
 33402  Elektrische ventilator voor dakluik met functie aan- en afvoer 49),97)  458,-          5
 33703  Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven het bed achterzijde 110)  392,-       -  -  -  5
 33504  HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig boven het bed achter 1),76)  499,- -  -  -  -  -  -     12
 37240  Dakreling met ladder en geribbelde aluminium dakplaat 13)  702,-          15
 33505  GFK dakbekleding 76),81)  702,-          30
 33314  Klep achterwand / garage, 100 x 65 cm 14),113),115)  504,- -  -  -  -  -  -     5
 37664  Fietsenrek voor 4 fietsen 4),5),112)  458,-          11
 801  Comfort steunen achter (2 stuks) 14)  306,-          9
 37681  Motorrek, ook te gebruiken voor 2 fietsen 5),7),62),112)  2.431,-       -  -  -  57
 37680  Motorrek uittrekbaar, ook voor 2 fietsen te gebruiken 5),7),62),112)  2.431,- -  -  -  -  -  -     57
   Luifel met adapter, behuizing wit of zilver, 3,5 m 17)  1.114,-    -  -  -   -  -  32
   Luifel met adapter, behuizing wit of zilver, 4 m 17)  1.368,- -  -  -     -    40
   Luifel met adapter, behuizing wit of zilver, 4,5 m 17)  1.521,- -  -  -  -  -  -  -  -   45
 34202  Comfort ingangsdeur met raam   402,-          15
 34300  Veiligheidsslot voor woonruimte ingangsdeur   295,-          0.5
 83528  Isolatiemat voor voorruit, buiten   483,-          3
 Interieur
 44822  Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep met koudschuim matras 42),110),168)  1.516,-   -     -  -  -  37
 44824  Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep met koudschuim matras (elektrische uitvoering) 42),110),168)  2.024,- -  -  -     -  -  -  40
 44187  Extra kussen voor bedverlenging (10 cm)   123,- -   -  -  -   -  -  -  0.5
 44164  Slaapsysteem met schotellattenbodem voor bed(den) achter   499,- -  -     -     3
 87942  5e zitplaats met heupgordel aan de zitbank in rijrichting rechts 102)  499,- -  -  -     -  -  -  38
 34113  Scheidingsgordijn in slaapgedeelte achter    -  -  -  -  -   -  -  -  -2
 44173  Houten zitje in de badkamer, klapbaar   168,-   -  -    -  -   2
 59130  Buitendouche in de garage   295,- -  -  -  -  -  -     1
 37267  Vloer met geribbelde plaat en viltbekleding in garage achter   402,-          18.5
 83560  Isolatiemat voor voetenruimte cabine, los bijgelegd   168,-          3
 83640  Geïsoleerd scheidingsgordijn voor cabine, dubbellaags gestikt   270,-          2
 Binnendesign
 1104  Meubeldecor Grand Oak met zilverkleurige afwerking      -  -  -  -  -  -  -  
 461  Meubeldecor Chiavenna Nussbaum          -  -  -  
 651  Meubeldecor Trentino Birnbaum    -  -  -  -  -  -     
 1087  Meubeldecor Palatino Apfel    -  -         
   Bekledingsstoffen: Delfi, Cusco, Janeiro             

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

Houd u rekening met de belangrijke tips en verklaringen op bladzijde 18-19   
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   Bekledingsstof: Aruba   356,-          
 1943  Bekledingsstof: Grazia (Eco Tech Material)   1.007,-          
   Textielleder/bekledingsstoffen: Creola, Dalana   1.007,-          4
 57988  Hoeslaken voor bed achter   203,-          
 1892  4 kussens met overtrek   199,-       -  -  -  2
   Vloerbedekking Roma of Samara voor cabine en woongedeelte, los bijgelegd   402,-          10
 Kachel /  Airco / Boordtechniek
 87996  Alarmsysteem voor cabinedeur(en) resp. -kleppen   707,-          1
 51707  Tweede woonruimte accu (95 Ah AGM) incl. extra oplader 18 A 92)  458,-          30
 51710  Tweede woonruimte accu "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A 92),175)  3.041,-          25
 57948  Dakairco 2400 W 67)  2.329,-      -     33
 56150  Gasaansluiting buiten met kraan   199,-          1
 56502  Automatische omschakeling gasflessen, incl. crash sensor en EisEx   356,-          3
 56003  Warme luchtverwarming 6 kW met elektro elementen 1800 W en warm waterboiler   590,-  -         1
 56004  Warme luchtverwarming 4 kW met elektro elementen 1800 W en warm waterboiler   590,- -   -  -  -  -  -  -  -  1
 632  Toiletontluchting   300,- -  -  -  -  -  -     1
 51724  Zonnepanelen 2 x 90 W met MPPT regelaar met display   1.719,-          20
 52881  Warmtewisselaar voor warm waterverwarming 57)  1.007,- -  -         3
 52882  Warm waterverwarming (incl. booster)   2.939,- -  -         55
 Multimedia
 62317  LED TV LED 19" met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler, HYMER smart-multimediasysteem (DVB-T/C, DVB-S2)   1.109,- -  -  -  -  -  -    -  7
 62317  LED TV 22" met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler, HYMER smart-multimediasysteem met bluetooth (   1.261,- -  -      -  -   7
 43209  LED TV 22" met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler   1.109,-   -  -  -  -  -  -  -  9
 62342  Tweede LED-TV in slaapgedeelte: 19" TV met geïntegreerde luidsprekers, DVD-speler, DVB-T/C, DVB-S2, bekabeling en wandhouder 96)  1.312,- -  -  -  -  -  -     13
 62342  Tweede LED-TV in slaapgedeelte: 22" TV met geïntegreerde luidsprekers, DVD-speler, DVB-T/C, DVB-S2, bekabeling en wandhouder 96)  1.465,-       -  -  -  13
 62328  Autoradio DAB+ met CD-/MP3-speler   458,-          1
 87904  Achteruitrijcamera (kleur) met 4" monitor & enkelvoudige camera   911,-   -  -  -  -     2
 87998  Dubbel DIN 2-zone navigatieapparaat incl. DVD-speler, dubbel objectief achteruitrijcamera en beschermingskap (Shutter)   3.041,-   -  -  -  -  -  -  -  3.5
 87998  Dubbel-DIN 2-zone navigatieapparaat incl. DVD speler, dubbel objectief achteruitrijcamera met beschermingskap (shutter) en HYMER smart controle weergave   3.041,- -  -  -  -  -  -     3.5
 87913  Dubbel-DIN 2-zone navigatieapparaat met achteruitrij camera incl. 3e achteruitkijkspiegel,  servicecamera voor lediging afvalwatertank en HYMER smart controle weergave   3.041,- -  -      -  -  -  6
 64664  Satelliet schotel Oyster Cytrac digital Vision, zonder receiver (plattere schotel)   2.736,-       -  -  -  17
 64633  Satelliet schotel Oyster 85 digital Vision, zonder receiver 19)  2.939,-          14.5
 Keuken
 58635  TEC-Tower (koel-/vriescombinatie 160 L, bakoven met grill) in plaats van 160 liter jumbo koelkast 10),60)  702,- -  -  -     -  -  -  10
 57944  Kook-/ bakovencombinatie Aspire   885,- -  -   -  -  -     33
 58680  Smart TEC-Tower (koel-/vriescombinatie 142 L, bakoven) 60)  600,- -  -  -  -  -  -  -  -   15
 Pakketten
 57811  HYMER Tramp CL Winter pakket*  113,-  4.870,- -  -      -  -  -  85
 57956  HYMER Tramp SL Winter pakket*  113,-  4.160,- -  -  -  -  -  -     63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk
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BPM
176) + 177)

BPM
176) + 177)

*  De genoemde prijs is exclusief de daarbij behorende BPM bedragen. Deze moeten hierbij opgeteld worden. 
Zie de verklaringen/voetnoten op bladzijde 19. 
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Voertuigprijs en technische gegevens Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

598 678 698

 Verkoopprijs All-in af dealer 89.790,- 92.840,- 92.840,-
 BPM-bedrag in verkoopprijs bedraagt  12.338.- 12.338.- 12.338.-

 Standaard chassis Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat Ducato Tiefrahmen Fiat Ducato Tiefrahmen
 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
 kW (PK) 96 (130) 96 (130) 96 (130)

 Totale lengte ca. cm 709 745 745
 Opbouw breedte ca. cm h) 225 225 225

 Totale breedte ca. cm i) 235 235 235
 Inwendige maat ca. cm 218 218 218

 Totale hoogte ca. cm f), g) 290 290 290
 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 198 198 198

 Wielbasis ca. mm 4035 4035 4035
 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 3127 3192 3212

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 373 / 723 (O) 308 / 658 (O) 288 / 638 (O)
 Technisch toegestane maximum massa kg 3500 / 3850 (O) 3500 / 3850 (O) 3500/ 3850 (O)
 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000 2000 2000

 Toelaatbaar aantal personen d), k) 4 3 / 4 + 1 (O) 3 / 4 + 1 (O)
 Chassis tegen meerprijs f) Fiat Ducato Tiefrahmen Maxi Fiat Ducato Tiefrahmen Maxi Fiat Ducato Tiefrahmen Maxi

 Motoruitvoering a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Massa in rijklare toestand ca. kg b) 3167 3232 3252

 Maximaal laadvermogen ca. kg c) 333 (o.v.) / 1083 / 1233 268 (o.v.) / 1018 / 1168 248 (o.v.) / 998 / 1148
 Technisch toegestane maximum massa kg 3500 (o.v.) / 4250 / 4400 3500 (o.v.) / 4250 / 4400 3500 (o.v.) / 4250 / 4400
 Toelaatbaar aanhangwagengewicht geremd kg e) 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000 2000 / 1900 / 2000

 Toelaatbaar aantal personen d), k) 4 4 / 5 (O) 4 / 5 (O)
 Isolatie wand mm 35 35 35

 Isolatie dak mm 35 35 35
 Isolatie vloer mm 46 46 46

 Binnenwerkse maat bergruimte-/ garagedeur resp. -klep B x H cm re 68 x 103 / li 58 x 103 100 x 115 68 x 103
 Beddenmaat hefbed L x B ca. cm 195 x 150 195 x 150 195 x 150
 Beddenmaat achter L x B ca. cm 190x140 (200x140 O) 195 x 83 / 185 x 83 190x150 (200x150 O)

 Slaapplaatsen 4 + 1 (O) 4 + 1 (O) 4 + 1 (O)
 Badkamer B x D ca. cm 84 x 82 85 x 89 85 x 89

 Aparte douche B x D ca. cm 63 x 72 67 x 78 67 x 78
 Kledingkast B x D x H ca. cm 2x 37 x 55 x 118 29 x 70 x 190 2x 33 x 56 x 115

 Keuken B x D x H ca. cm 92 x 74 / 92 x 92 98 x 62 / 88 x 93 98 x 62 / 88 x 93
 Koelkastinhoud ca. L 142 100 / 160 (O) 100 / 160 (O)

 Kachel met warmeluchtinstallatie 6 kW / warm water (O) 6 kW / warm water (O) 6 kW / warm water (O)
 Vers waterverzorging ca. L 120 120 120

 Watervoorziening ca. L (tijdens de rit) 20 20 20
 Afvalwatertank ca. L 90 90 90

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

 Stopcontacten 12 V / 230 V / USB poort 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1
 Gasvoorraad kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

O = Speciale uitvoering        o.v. = op verzoek        rts = rechts        lks = links        G = Garage         EB = Etagebed

Houd u rekening met de belangrijke tips en verklaringen op bladzijde 18-19    
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Standaard uitvoering Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PK, Euro 6
Speciaal-spiraalveer voor vooras
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder
6 versnellingen
Dagrijverlichting in HYMER koplampen geïntegreerd
Cruise control
Automatische Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Hangende buitenspiegels in voertuigkleur gespoten, elektrisch verwarm-
en verstelbaar, incl. dode hoekspiegel
Spatlappen aan voor- en achteras
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige applicaties,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Bandendruksensoren
Lichtmetalen velgen 16 inch met bandenmaat 225/75 R16

 Exterieur
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in
aluminium gladde plaat
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met
geschuimde wanden en dak (35 mm wand- en dak dikte) en
kaderramen
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Bestuurdersdeur met elektrische raam en instapverlichting
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde van
kunststof
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede
Vouwverduistering in cabine van hoogwaardige plissé stof
Uitzetraam achter in rijrichting rechts en links met verduisteringsplissé
en hor (afhankelijk van model)
Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven woonruimte
Dakluik 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en hor boven cabinebed
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor in badkamer
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven aparte douche
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven bed(den) achter
Speciale bestickering Ambition
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Garage draaglast tot 300 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten.

 Interieur
Pilotenstoelen Ergoflex in woonruimtestof en draaibaar met 2
armleuningen
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Cabine bovenbed manueel neerlaatbaar
Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en meerzone
koudschuim matras(sen) voor cabine bovenbed
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts
gordels (afhankelijk van model)
Luxe tafel 360° draaibaar, verschuifbaar in lengte en breedte
Schoenenvak bij entree (afhankelijk van model)
Houten vloerrooster in de douche
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag
(bewerkt) voor ventilatie
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met ladder
(m.u.v. 598, 698)
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)

 Interieur design
Moderne entree met ambiance verlichting (afhankelijk van model)

 Kachel /  Airco / Boordtechniek
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Extra stopcontacten 5x230V/2x12V/2xUSB
Complete binnenverlichting in LED
LED kastverlichting
Ambiance verlichting
Nachtverlichting met hotelschakelaar
Ruimte voor gasflessen met toegang via deur/klep
Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Met warme lucht verwarmde verhoging bij de zitgroep
Vers watertank 20/120 L, geïsoleerd en verwarmbaar
Afvalwatertank 90 L, geïsoleerd en verwarmd

 Multimedia
Houder voor TV in woonruimte
Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact, vlakke luidsprekers in
slaapgedeelte achter, radio- en DVB-T2 antenne

 Keuken
Snijplank
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
Extra brede, vrij indeelbare schuifladen
Extra diepe spoelbak met passende afdekking/snijplank en hoge
waterkraan
Apothekerskast (afhankelijk van model)
Spatbescherming wand van acrylglas
Smart-Tower koelkast 142 L (598)
Jumbo koelkast 160 L (678, 698)

Standaard uitvoering Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PK, Euro 6
Speciaal-spiraalveer voor vooras
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder
6 versnellingen
Dagrijverlichting in HYMER koplampen geïntegreerd
Cruise control
Automatische Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Hangende buitenspiegels in voertuigkleur gespoten, elektrisch verwarm-
en verstelbaar, incl. dode hoekspiegel
Spatlappen aan voor- en achteras
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige applicaties,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Bandendruksensoren
Lichtmetalen velgen 16 inch met bandenmaat 225/75 R16

 Exterieur
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in
aluminium gladde plaat
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met
geschuimde wanden en dak (35 mm wand- en dak dikte) en
kaderramen
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Bestuurdersdeur met elektrische raam en instapverlichting
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde van
kunststof
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede
Vouwverduistering in cabine van hoogwaardige plissé stof
Uitzetraam achter in rijrichting rechts en links met verduisteringsplissé
en hor (afhankelijk van model)
Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven woonruimte
Dakluik 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en hor boven cabinebed
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor in badkamer
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven aparte douche
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven bed(den) achter
Speciale bestickering Ambition
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Garage draaglast tot 300 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten.

 Interieur
Pilotenstoelen Ergoflex in woonruimtestof en draaibaar met 2
armleuningen
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Cabine bovenbed manueel neerlaatbaar
Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en meerzone
koudschuim matras(sen) voor cabine bovenbed
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts
gordels (afhankelijk van model)
Luxe tafel 360° draaibaar, verschuifbaar in lengte en breedte
Schoenenvak bij entree (afhankelijk van model)
Houten vloerrooster in de douche
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag
(bewerkt) voor ventilatie
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met ladder
(m.u.v. 598, 698)
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)

 Interieur design
Moderne entree met ambiance verlichting (afhankelijk van model)

 Kachel /  Airco / Boordtechniek
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Extra stopcontacten 5x230V/2x12V/2xUSB
Complete binnenverlichting in LED
LED kastverlichting
Ambiance verlichting
Nachtverlichting met hotelschakelaar
Ruimte voor gasflessen met toegang via deur/klep
Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Met warme lucht verwarmde verhoging bij de zitgroep
Vers watertank 20/120 L, geïsoleerd en verwarmbaar
Afvalwatertank 90 L, geïsoleerd en verwarmd

 Multimedia
Houder voor TV in woonruimte
Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact, vlakke luidsprekers in
slaapgedeelte achter, radio- en DVB-T2 antenne

 Keuken
Snijplank
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
Extra brede, vrij indeelbare schuifladen
Extra diepe spoelbak met passende afdekking/snijplank en hoge
waterkraan
Apothekerskast (afhankelijk van model)
Spatbescherming wand van acrylglas
Smart-Tower koelkast 142 L (598)
Jumbo koelkast 160 L (678, 698)

Standaard uitvoering Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PK, Euro 6
Speciaal-spiraalveer voor vooras
Airbag voor bestuurder en bijrijder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder
6 versnellingen
Dagrijverlichting in HYMER koplampen geïntegreerd
Cruise control
Automatische Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Hangende buitenspiegels in voertuigkleur gespoten, elektrisch verwarm-
en verstelbaar, incl. dode hoekspiegel
Spatlappen aan voor- en achteras
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige applicaties,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Bandendruksensoren
Lichtmetalen velgen 16 inch met bandenmaat 225/75 R16

 Exterieur
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in
aluminium gladde plaat
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met
geschuimde wanden en dak (35 mm wand- en dak dikte) en
kaderramen
GFK lichtgewicht vloer met XPS-isolatie
Bestuurdersdeur met elektrische raam en instapverlichting
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde van
kunststof
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede
Vouwverduistering in cabine van hoogwaardige plissé stof
Uitzetraam achter in rijrichting rechts en links met verduisteringsplissé
en hor (afhankelijk van model)
Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven woonruimte
Dakluik 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en hor boven cabinebed
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor in badkamer
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven aparte douche
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en
hor boven bed(den) achter
Speciale bestickering Ambition
Grote garagedeuren in rijrichting rechts en links
Garage draaglast tot 300 kg (optioneel 450 kg). Houd u rekening met de
aslasten.

 Interieur
Pilotenstoelen Ergoflex in woonruimtestof en draaibaar met 2
armleuningen
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Cabine bovenbed manueel neerlaatbaar
Slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en meerzone
koudschuim matras(sen) voor cabine bovenbed
Comfort L-zitgroep met loungebekleding en 2 geïntegreerde 3-punts
gordels (afhankelijk van model)
Luxe tafel 360° draaibaar, verschuifbaar in lengte en breedte
Schoenenvak bij entree (afhankelijk van model)
Houten vloerrooster in de douche
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag
(bewerkt) voor ventilatie
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met ladder
(m.u.v. 598, 698)
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)

 Interieur design
Moderne entree met ambiance verlichting (afhankelijk van model)

 Kachel /  Airco / Boordtechniek
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Extra stopcontacten 5x230V/2x12V/2xUSB
Complete binnenverlichting in LED
LED kastverlichting
Ambiance verlichting
Nachtverlichting met hotelschakelaar
Ruimte voor gasflessen met toegang via deur/klep
Warme luchtverwarming 6 kW met warm waterboiler
LCD bedieningspaneel voor de verwarming, iNet ready
Met warme lucht verwarmde verhoging bij de zitgroep
Vers watertank 20/120 L, geïsoleerd en verwarmbaar
Afvalwatertank 90 L, geïsoleerd en verwarmd

 Multimedia
Houder voor TV in woonruimte
Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact, vlakke luidsprekers in
slaapgedeelte achter, radio- en DVB-T2 antenne

 Keuken
Snijplank
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
Extra brede, vrij indeelbare schuifladen
Extra diepe spoelbak met passende afdekking/snijplank en hoge
waterkraan
Apothekerskast (afhankelijk van model)
Spatbescherming wand van acrylglas
Smart-Tower koelkast 142 L (598)
Jumbo koelkast 160 L (678, 698)

Uitvoeringspakketten Hymermobil B-Klasse CL  
"Ambition"

Hymermobil B-Klasse CL Winter pakket  Euro 

Isolatieglas in zijramen van cabine en bestuurdersdeur 1.012,-
Isolatiemat voor voorruit, buiten 331,-

Isolatiemat voor voetenruimte cabine, los bijgelegd 168,-

Warm waterverwarming (incl. booster in cabine) 2.939,-

Warmtewisselaar voor warm waterverwarming 1.007,-

Brutoverkoopprijs 5.457,-

Verkoopprijs 3.955,-

Prijsvoordeel 1.502,-

Voertuigprijs en technische gegevens Hymermobil B-Klasse CL  
"Ambition"

ALL-IN

Verkoopprijzen

af dealer 
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Speciale uitvoering Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"
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 Kachel /  Airco / Boordtechniek
 87996  Alarmsysteem voor cabinedeur(en) resp. -kleppen   707,-    1
 56150  Gasaansluiting buiten met kraan   199,-    1
 51707  Tweede woonruimte accu (95 Ah AGM) incl. extra oplader 18 A 92)  458,-    30
 51710  Tweede woonruimte accu "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) incl. extra oplader 18 A 92),175)  3.041,-    25
 57948  Dakairco 2400 W 67)  2.329,- -    33
 56003  Warme luchtverwarming 6 kW met elektro elementen 1800 W en warm waterboiler   590,-    1
 56502  Automatische omschakeling gasflessen, incl. crash sensor en EisEx   356,-    3
 51726  Zonnepanelen 90 Watt + 70 Watt met MPPT regelaar met display    1.719,-    20
 52881  Warmtewisselaar voor warm waterverwarming 57)  1.007,- -    3
 52882  Warm waterverwarming (incl. booster in cabine)   2.939,- -    55
 Multimedia
 62328  Autoradio DAB+ met CD-/MP3-speler   458,-    1
 62317  LED TV 22" met geïntegreerde luidsprekers, afstandsbediening, DVD-speler, HYMER smart-multimediasysteem met bluetooth (   1.261,-    7
 62342  Tweede LED-TV in slaapgedeelte: 22" TV met geïntegreerde luidsprekers, DVD-speler, DVB-T/C, DVB-S2, bekabeling en wandhouder 96)  1.465,-    13
 87904  Achteruitrijcamera (kleur) met 4" monitor & enkelvoudige camera   911,-    2
 87998  Dubbel DIN 2-zone navigatieapparaat incl. DVD-speler, dubbel objectief achteruitrijcamera en beschermingskap (Shutter)   3.041,-    3.5
 64664  Satelliet schotel Oyster Cytrac digital Vision, zonder receiver (plattere schotel)   2.736,-    17
 64633  Satelliet schotel Oyster 85 digital Vision, zonder receiver   2.939,-    14.5
 Keuken
 58635  TEC-Tower (koel-/vriescombinatie 160 L, bakoven met grill) in plaats van 160 liter jumbo koelkast 10),60)  702,- -    10
 Pakketten
 57603  Hymermobil B-Klasse Winter pakket    3.955,- -    69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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, 110 KW/150 PK, Euro 6  452,-  1.821,-    11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PK, Euro 6  905,-  4.261,-    11.5
   Fiat Ducato Maxi 4,25t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 6  565,-  1.414,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PK, Euro 6  1.018,-  3.234,-    51.5
   Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PK, Euro 6  1.471,-  5.674,-    51.5
 3005  Gewichtsverandering naar 3,85 t (bij Fiat Ducato 3,5 t)   265,-    
 2301  Gewichtsverandering naar 3,5 t (bij Fiat Ducato Maxi)       
   Automatische versnellingsbak  452,-  2.329,-    17
   Buitenspiegels in voertuigkleur gespoten   275,-    
 2449  Multifunctioneel stuurwiel  85)  295,-    
 31000  Halogeen mistlampen   290,-    1
 42409  Stoelverwarming voor bestuurder- en bijrijdersstoel, individueel regelbaar 93)  702,-    
   Reservewiel (staal 16") incl. houder in bergruimte achter   356,-    25
 20150  Trekhaak 7)  1.719,-    63
 Opbouw / Exterieur
   Buitenkleur Carrara wit       
 57377  Buitenkleur Crystal-zilver metallic   3.041,-    30
 83514  Voorruitverwarming elektrisch   707,-    
 33703  Hef-kanteldakluik 70 x 50 cm boven het bed achterzijde   392,-    5
 33402  Elektrische ventilator voor dakluik met functie aan- en afvoer 49),97)  458,-    5
 37255  Dakreling met ladder en geribbelde aluminium dakplaat 13)  702,-    17
 37664  Fietsenrek voor 4 fietsen 4),5)  458,-    11
 37681  Motorrek, ook te gebruiken voor 2 fietsen 5),7),62)  2.431,- -    57
 83525  Isolatiemat voor voorruit, buiten   331,-    3
 83512  Isolatieglas in zijramen van cabine en bestuurdersdeur   1.012,-    5
   Luifel met adapter, behuizing wit of zilver, 4 m 17)  1.266,-  -  -  40
   Luifel met adapter, behuizing wit of zilver, 4,5 m 17)  1.419,- -    45
 32110  Elektrische opstap bij de bestuurdersdeur (klapt automatisch uit bij het openen van de deur)   402,-    8
   Veiligheidsslot voor bestuurdersdeur en woonruimte ingangsdeur   590,-    1
 801  Comfort steunen achter (2 stuks) 14)  306,-    9
 33505  GFK dakbekleding 76),81)  702,-    30
 Interieur
 42491  Mogelijkheid voor pilotenstoelen Aguti Ergoflex om in hoogte te verstellen en te kantelen   702,-    10
 44823  Cabine bovenbed elektrisch neerlaatbaar   911,-    3
 44124  Bedombouw L-zitgroep (neerlaatbare tafelvoet en extra kussen)   402,-    5
 87942  5e zitplaats met heupgordel aan de zitbank in rijrichting rechts 102)  499,- -    38
 44164  Slaapsysteem met schotellattenbodem voor bed(den) achter   499,- -   -  3
 44187  Extra kussen voor bedverlenging (10 cm)   123,-  -   0.5
 34113  Scheidingsgordijn in slaapgedeelte achter    -  -   -2
 59130  Buitendouche in de garage   295,-    1
 83560  Isolatiemat voor voetenruimte cabine, los bijgelegd   168,-    3
 Binnendesign
 461  Meubeldecor Chiavenna Nussbaum       
   Bekledingsstoffen: Delfi, Cusco, Janeiro       
   Bekledingsstof: Aruba   356,-    
 1943  Bekledingsstof: Grazia (Eco Tech Material)   1.007,-    
   Textielleder/bekledingsstoffen: Creola, Dalana   1.007,-    4
 57988  Hoeslaken voor bed achter   203,-    
 1892  4 kussens met overtrek   199,-    2
   Vloerbedekking Roma of Samara voor cabine en woongedeelte, los bijgelegd   402,-    10
 
 
 
 
 
 
 

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

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

De door Hymer GmbH & Co. KG aanbevolen accessoires en originele
onderdelen zijn speciaal voor en door Hymer GmbH & Co. KG
ontwikkeld. De geselecteerde HYMER Dealer voert deze producten,
wordt technisch ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig
uit. Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door Hymer GmbH
& Co. KG 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 Hymer GmbH & Co. KG
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 gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk, aangegeven
maten, gewichten, belading en prestaties van de voertuigen mogen
afwijken in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%) en komen
overeen met de aanwezige kennis op het tijdstip van het in druk geven
van de prijslijst. Zij komen overeen met de Europese
homologatiebepalingen en kunnen tot en met het tijdstip van levering
van het voertuig nog veranderen. De geselecteerde 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/dealer-importeur is niet verplicht wijzigingen en of
verbeteringen uit te voeren op reeds geleverde producten. Voor de
totstandkoming 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. 

Alle All-in verkoopprijzen af dealer zijn inclusief de onvermijdbare
kosten voor transport, kentekenen, afleveringspakket, etc. volgens de
richtlijnen van de ACM. 

Auteursrechten
2018 / 2019 ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V.

Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERWIN
HYMER GROUP NEDERLAND B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
ERWIN HYMER GROUP 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) Houd 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 VO (EU) Nr. 1230/2012 is inclusief
basisuitrusting (75 kg voor bestuurder, volle brandstoftank, gevulde
watertank in rijstand 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/of 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 medepassagiers en
bagage overhoudt.

e) Bij 12% stijging: bij toenemende stijging vermindert automatisch de
motorprestatie. Vanaf 1000 m boven zeeniveau en elke verdere 1000 m
dient steeds 10% aanhanggewicht van het combinatiegewicht
afgetrokken te worden. Houd u rekening met het technisch toelaatbare
totaalgewicht.

f) Bij Fiat Ducato Maxi is de totale hoogte ca. 5 cm hoger.
g) De hoogte verandert bij opbouw van opties zoals satellietantenne,

dakreling, enz. De standaard radio-dakantenne is niet meegenomen in
de totale hoogte.

h) Buiten breedte is de maat van buitenwand tot buitenwand.
i) Totale breedte is de maat incl. wielkasten.
k) Houd u a.u.b. rekening met: Op de zitbank in het woongedeelte zijn

alleen max. 2 kinderstoeltjes toegestaan, wanneer de tafel verwijderd en
veilig opgeborgen is. Bij de L zitgroep met vaste tafel is slechts één
kinderstoel bij het raam toelaatbaar. Hiervoor dient het kussen aan de
zijkant verwijderd te worden en moet het tafelblad naar het midden van
het voertuig verschoven én vergrendeld te worden. Houd u zich aan de
exacte aanwijzing in de actuele bedieningshandleiding van het voertuig. 

Belangrijke informatie / Verklaringen

 Verklaringen
1) Bij Tramp SL 568 en 588 niet mogelijk in combinatie met satellietschotel

Oyster (code nr. 64633).
4) Maximale belading voor fietsenrek 50 kg.
5) Het gelijktijdig gebruik van motorrek en fietsenrek is niet mogelijk.
7) Trekhaak en motorrek kunnen niet gelijktijdig gemonteerd worden.

10) Niet mogelijk in combinatie met kooktoestel/bakoven combinatie
Thetford Aspire (code nr. 57944) of Caprice (code nr. 58101).

13) Niet mogelijk in combinatie met GFK-dakbekleding (code nr. 33505).
14) Niet mogelijk in combinatie met motorrek (code nr. 37680 resp. 37681).
17) Houders voor markiesvoetjes worden los bijgelegd.
19) Bij Tramp SL 568, 588 niet mogelijk in combinatie met draai dakluik

(code nr. 33504).
42) De stahoogte van de Tramp reduceert zich van ca. 194 naar 180 cm.
49) Niet mogelijk in combinatie met dakairco (code nr. 57948).
57) Alleen mogelijk in combinatie met warm waterverwarming (code nr.

52882).
60) Bij bestelling van deze optie, wordt de standaard variant niet

meegeleverd.
62) Niet mogelijk in combinatie met comfort steunen achter (code nr. 801).
67) Niet mogelijk in combinatie met elektrische ventilator voor dakluik

(code nr. 33402).
76) Niet mogelijk in combinatie met dakreling en geribbelde aluminium

dakplaat.
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.

85) Alleen mogelijk in combinatie met autoradio of navigatiesysteem.
92) De tweede woonruimteaccu (95 Ah AGM) incl. extra lader 18A (code nr.

51707) en tweede woonruimteaccu "Hybrid" (135 Ah lithium) met extra
lader 18A (code nr. 51710) kunnen niet gezamenlijk besteld resp.
gemonteerd worden.

93) Alleen mogelijk in combinatie met pilotenstoel Aguti Ergoflex (code nr.
42491).

96) Alleen mogelijk in combinatie met de eerste LED TV (code nr. 62317 of
62334).

97) Op aanwijzing van de leverancier wijzen wij op een max. snelheid van
150 km/h. U dient zich ten alle tijden te houden aan de wettelijk
aangegeven maximum snelheid per land en van het voertuig.

102) De 5e zitplaats is alleen mogelijk bij bestelling van een nieuw voertuig
af productie. Houd u er alstublieft rekening mee dat montage achteraf
van de 5e zitplaats niet mogelijk is.

110) De optie neerlaatbaar tweepersoonsbed (code nr. 44822 of 44824) en
de optie Hef-kanteldakluik boven het cabinebed (code nr. 33703)
kunnen niet tezamen besteld worden.

112) Niet mogelijk in combinatie met luik achter (code nr. 33314).
113) Niet mogelijk in combinatie met fietsenrek.
115) Niet mogelijk in combinatie met eenpersoonsbedden, dwarsbed of

queensbed in lage uitvoering.
139) Het optionele reservewiel is niet uitgevoerd met de bandendruksensor.
168) Bij bestelling van neerlaatbare tweepersoonsbed wordt de standaard

hef/kanteldakluik achter geplaatst in plaats van in de woonruimte.
175) De HYMER-Smart-Battery-System (HY-Tec-lithiumaccu 135) bestaat uit 6

enkele LE300 lithium-Extension-Battery-modulen. Deze uitbreidbare
oplossing verhoogt de capaciteit en prestaties van loodzuuraccu's
terwijl de algehele systeemefficiëntie en levensduur worden verbeterd.
De lithiumbatterijen zijn parallel aangesloten op de loodzuuraccu's. De
lithiumbatterijen nemen de meeste laadcycli over, terwijl de
loodzuurbatterijen fungeren als back-up.

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

Auto Nederland (1 juni 2018), Mercedes Nederland (25 juni 2018). Indien 
Fiat/Mercedes tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij 
wettelijk verplicht u het ontstane meerbedrag aan BPM door te bere-
kenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder genoemd BPM 
bedrag in de prijslijst.
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Aanwijzing
 
Deze prijslijst geeft de stand van deze modellen weer op het moment 
van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten 
niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het 
modeljaar wijzigingen aan de inrichting of verbeteringen van het pro-
duct uit te voeren. Vraag vóór het sluiten van een overeenkomst bij 
één van onze geautoriseerde HYMER-dealers naar de actuele stand van 
het product en de serie.

De voertuigen zijn deels met speciale uitrusting afgebeeld, die in de 
actuele prijslijst vermeld staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De 
afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang 
van HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiter-
lijk, prestatie en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen 
– afwijkingen in het kader van de productietoleranties (+/- 5% max.) 
zijn mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter perse 
gaan van deze prijslijst bekend. De gegevens komen overeen met de 
Europese homologatiebepalingen en kunnen tot het moment van de 
aankoop resp. levering van het voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-
dealer zal u graag over eventuele wijzigingen en over de standaard 
leveringsomvang informeren.
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