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VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN 
AUTOCAMPER 

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige 
planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, 
ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for 
konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. 
Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få 
plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? 
For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit 
køretøj fra vores produktprogram. 

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt…
… er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. HYMER fastlægger ud fra 
planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). 
Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

2. Vægt i køreklar stand…
… består– forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets 
fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er 
angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er ± 5 %. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes 
bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvigelser, vejer 
HYMER hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan 
videregives til dig.
Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger“.



5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt…
… øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den 
angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkers og 
ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit 
udstyr.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN 
AUTOCAMPER 

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)…
…fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes 
vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). 
Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr…
…er en af HYMER fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. 
Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende 
monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af HYMER, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis 
vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider 
minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. 
Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet 
"Juridiske oplysninger".



PRISER OG TEKNISKE DATA HYMER FREE

Free 540 Free 600 Free 602

Pris  kr. 762.000,- 780.000,- 780.000,-

Standard chassis Fiat Ducato lav ramme Fiat Ducato lav ramme Fiat Ducato lav ramme

Drivaksel Forhjulstræk Forhjulstræk Forhjulstræk

kw (hk) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Dækstørrelse 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C

Længde / Bredde / Højde (cm) 541 / 208 / 260 599 / 208 / 260 599 / 208 / 260 

Totalhøjde med åbent hævetag 350 350 350

Tagtype Hævetag Hævetag Hævetag 

Ståhøjde (cm) 190 190 190

Akselafstand (mm) 3450 4035 4035

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 2720 (2584 - 2856)* 2835 (2693 - 2977)* 2845 (2703 - 2987)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

445 325 315

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3500 3500 3500

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 2000 2000 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 4 4 

Sengemål front L x B (cm) 182 x 101 - 62 182 x 101 - 62 182 x 101 - 62 

Sengemål bag L x B (cm) 196 x 132 - 122 196 x 152 - 140 192 x 120 - 54 / 182 x 80

Sengemål sovetag L x B (cm) 200 x 135 200 x 135 200 x 135 

Sovepladser 2 - 4 2 - 4 2 - 4 

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 70 (7,5) 90 (6,5) 70 (7,5)

Standard varme Luftbåren varme, 4 kW Luftbåren varme, 4 kW Luftbåren varme, 4 kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)
1x 5kg 
1x 11kg

1x 5kg 
1x 11kg

1x 5kg 
1x 11kg

Kapacitet af friskvandstank (l) 100 100 100

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20 20 20

Varmtvandsbeholder (l) Gas vandvarmer 11 l Gas vandvarmer 11 l Gas vandvarmer 11 l

Spildevandstank (l) 100 100 100

Bodelsbatteri standard (Ah) 95 Ah AGM 95 Ah AGM 95 Ah AGM

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 2 / 1 / 1 2 / 1 / 1 2 / 1 / 1

a)

1) 1) 1)

2) 2) 2)

3) 3) 3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO
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STANDARDUDSTYR HYMER FREE

Chassis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 88 KW/120 hk - Euro 6D final
Basis
Udvendig farve i hvid
6-trins manuel gearkasse
75 l brændstoftank
19 l AdBlue tank
Kørelys
15 '' stålfælge
Dobbelt USB kontakt i førerhus
Udetemperaturvisning
Værktøjssæt
Digitalt kontrolpanel med bordcomputer
Elruder i førerhuset
Elektronisk startspærre
Fører- og passagerairbag
Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
Kopholder i stedet for låsbart rum midt i instrumentbordet
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Handskerum i passagersiden med kølerum til 1,5 l flaske
Koaxial indstilling af rattet
Manuelt klimaanlæg med pollenfilter
Reparationssæt til dæk (trykluftkompressor med ekstra ventil)
Sædesokkelbeklædning
Servostyring
Sensor for vand i dieseltanken
Opbevaringsrum i døren med integreret holder til 1,5 l flaske
Centrallås med indvendig betjening og fjernbetjening
ESC med bremseassistent (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, bakkestartassistent, Traction+, sidevindsassistent, trailer stabilitet kontrol og 
post collision braking system
Fiat fartpilot / cruise control
Sidevindsassistent
Eco-Pack bestående af start/stop system og intelligent generator
Påbygning
Elektrisk indgangstrin
Bagdørsåbning, som kan udvides
Sort regnrende over skydedøren med integreret LED-belysning
Mørkttonede ruder i bodelen
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i 
tagområdet
Isoleret gulv
Tagluge 40 x 40 cm over bad
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Tagluge 70 x 50 cm over opholdsrum
Isolerede alu-rammevinduer
Isoleret alu-rammevindue i badet
Indvendigt udstyr
Påhængt bord, med udtrækbar forlængelse
Fører- og passagersæde, drejbare, med armlæn og højde- og hældningsjustering
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Myggenet til skydedør
Forhøjning i gulvet med stort opbevaringsrum
Gaskasse til 2 gasflasker
Surringsøskner i gulvet og ved seng i bag til fastgørelse
Spejlskab
Mørklægning i bodel med plisségardin og myggenet
Lamelbund, som kan stilles op vertikalt
Bodel, soveafdeling & belysning
Koldskumsmadrasser til senge i bag inkl. komfort-lamelbunde
Beklædning af sidevægge i siddeområdet med højkvalitets, varme- og støjisolerende stoflaminering
Stemningsbelysning i bodel og køkken
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LED-belysning
Køkken
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
70 l kompressorkøleskab med dobbelthængsler for åbning i begge sider
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Køkkenbordsudvidelse
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)
Bad
Bruserholder med sugekop
Brusebund med afløbsrende hele vejen rundt
Kassettetoilet med niveauindikator
Kompakt-bad med dør
Installation & teknik
4 kW luftbåren varme med 10 l. varmtvandsvarmer
Indetemperaturmåler
LCD-betjeningsdel til styring af varme
Ladebooster til sikker ladning af bodelsbatteriet imens du er på farten (op til 70 A)
95 Ah bodelsbatteri med lader
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
100 l friskvandstank monteret indvendigt (20 l i køreposition)
100 l spildevandstank (monteret under gulvet)
Isoleret spildevandstank
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
Dæksel til afbryder til indgangstrin
Stofkombination og interiør
Møbeldekor Grand Oak (eg)
Stofkombination Korfu
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 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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PAKKER HYMER FREE

Chassis pakke Pris kr.
Læderrat og gearknop i læder 3.000,-
90 l brændstoftank 1.200,-
LED-kørelys 4.200,-
Premium DAB radioforberedelse 3.000,-
Forberedelse til DAB radio 1.100,-

Pakkens værdi 12.500,-

Specialpris 10.700,-

Du sparer 1.800,-

Mervægt (kg)* 14

Ready-to-camp pakke (Light) Pris kr.
16" alu-fælg med dæk 225/75 R16 10.200,-
Mørklægning til førerhus 7.100,-
2 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter 2.400,-
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,-

Pakkens værdi 20.900,-

Specialpris 16.700,-

Du sparer 4.200,-

Mervægt (kg)* 22.5

Ready-to-camp pakke (Maxi) Pris kr.
16" alu-fælg med dæk 225/75 R16 (kun til Fiat Ducato Maxi chassis) 7.800,-
Mørklægning til førerhus 7.100,-
2 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter 2.400,-
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,-

Pakkens værdi 18.500,-

Specialpris 14.300,-

Du sparer 4.200,-

Mervægt (kg)* 22.5

Style pakke Pris kr.
Ramme til kølegrill i blank sort 1.800,-
Skid-Plate (beskyttelese under motorrum) i blank sort 600,-
Forlygter med sort ramme 400,-
Kofanger lakeret i bilens farve 4.700,-

Pakkens værdi 7.500,-

Specialpris 6.900,-

Du sparer 600,-

Mervægt (kg)* 0

Køreassistent pakke Pris kr.
Køreassistentsystem (nødbremseassistent, vognbaneassistent, fjernlysassistent, trafikskiltegenkendelse, lys- og regnsensor) 13.100,-
Dødvinkelassistent inkl. Cross Motion Detection 8.300,-
Elektrisk klapbare sidespejle 2.200,-

Pakkens værdi 23.600,-

Specialpris 21.800,-

Du sparer 1.800,-

Mervægt (kg)* 1

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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EKSTRAUDSTYR HYMER FREE

Pris kr.  

Chassis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk- Euro 6D Final 13.100,- 0
Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E 13.100,- 0
Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 64.600,- 20
Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E 17.900,- 40
Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 64.600,- 60
Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 79.600,- 60

V201103500 Nedvejning til 3,5 t (ved Fiat Ducato Maxi 4 t-chassis) 3.000,- 0
Basis
V20250163 Pastel: Lanzarote grå 9.000,- 0
V20250145 Pastel: Grigio Campovolo 9.000,- 0
V20250104 Metallak Fer-Grå 11.400,- 0
V20250164 Metallak Artense-Grå 11.400,- 0
V20250110 Metallak Sort 11.400,- 0
V20420A 9-trins automatgear (til 140 hk motor) 47.800,- 35
V20420A 9-trins automatgear (til 180 hk motor) 47.800,- 24
V2064511 Elektrisk håndbremse 5.400,- -9
V2007111 Anhængertræk, aftageligt 11.400,- 28
V2077113 LED forlygter 10.800,- 0
V2062111 Tågelygter 2.700,- 2
V3051010 Kofanger lakeret i bilens farve 4.700,- 0
V2021016 16" stålfælge (kun til Fiat Ducato 3,5 t chassis) 3.500,- 16
V2021030 16" alu-fælg med dæk 225/75 R16 (kun til Fiat Ducato Maxi chassis) 7.800,- 10
V2021030 16" alu-fælg med dæk 225/75 R16 10.200,- 10
V2073512 16" helårsdæk 5.400,- 0
V2021049 16" terrændæk med originale Fiat alufælge 35.900,- 13
V2021024 18" alufælge med 255/55 R18 helårsdæk 41.800,- 12
V2117011 Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning med opladningsstatus 3.000,- 0
V2009011 Instrumentbord med alufarvede applikationer 1.400,- 0
V2050010 Automatisk klimaanlæg med pollenfilter 6.300,- 0
V20610J Multifunktionsrat 3.500,- 0
V20855J Sædevarme til fører- og passagersæde, kan reguleres separat 8.700,- 0
V2103210 Standvarme, programmérbar (til motorforvarme og afisning af ruder) 17.400,- 5
V2096512 Digitalt cockpit med integreret 7" display 7.100,- 0
V20391J Opvarmet forrude 3.400,- 1
V20330J Park pilot- advarselssignaler (lyde) ved forhindringer bagude 4.200,- 1
V2098510 Dødvinkelassistent inkl. Cross Motion Detection 8.300,- 1
Påbygning
V30522110 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm 11.900,- 23
V30522120 Markise med adapter, antracit kabinet, 325 x 250 cm 13.100,- 24
V30522130 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 350 x 250 cm 11.900,- 26
V30522140 Markise med adapter, antracit kabinet, 375 x 250 cm 14.300,- 27
V3016010 Hævetag i hvid (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 47.800,- 120
V3016010 Hævetag lakeret i køretøjets farve (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 53.800,- 120

V7003216
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduerne på sidevæggen 
venstre og højre)

11.400,- 1

V3005010 Backrack+ 9.500,- 9
V3011012 Tagluge 70 x 50 cm, dobbeltglas (i soveområdet) 5.900,- 5
V3028010 Oplukkeligt vindue højre bag, inkl. mørklægning og myggenet 5.000,- 4
V3028012 Oplukkeligt vindue, venstre bag, inkl. mørklægningsrullegardin og myggenet 5.000,- 4
Indvendigt udstyr
V30490J 2 klapstole og bord inkl. fastgørelse 3.500,- 13
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Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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Pris kr.  

V3037510 ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen 3.200,- 3.5
V6001015 Mørklægning til førerhus 7.100,- 7.5
V60230J Forhæng som rumdeler i bag 2.400,- 0
Bodel, soveafdeling & belysning
V60280J Sengeombygning i siddegruppen inkl. ekstra hynde 4.800,- 5
V60170J Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,- 1
V8037011 Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,- 2
Bad
V40210J Brusebund i kork 1.500,- 2
Installation & teknik

V5028021
6 KW diesel luftbåren varme med 10 l. gasvandvarmer, højdekit og 1800 W elvarmestav inkl. 
tanksensor

23.900,- 2

V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V5026013 Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx 4.500,- 3
V50230J Udvendigt gasstik med lukkehane 2.400,- 1
V5012511 2. bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. ekstra lader 18 A 5.900,- 30
V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 14.300,- 10
V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 34.700,- 25
V80288J 2 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter 2.400,- 0.5
V5002014 Isoleret og opvarmet spildevandstank 6.500,- 4
V5005010 Sikkerhedssystem (alarmanlæg) 4.800,- 2
V5047010 Kabelforberedelse (Solceller) 2.400,- 0.5
Multimedie

V2067030
FIAT Infotainmentsystem med 10" touchskærm, integreret navigationssystem, DAB, Apple Carplay, 
Google Android Auto, inkl. bakkamera og multifunktionsrat 

28.700,- 4

V50400115
Multimedie-navigationssystem med 9" touchskærm inkl. autocampersoftware, DAB+, Apple Car Play, 
Google Android Auto og bakkamera 

28.700,- 7

V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.600,- 2
V5054513 22" LED TV med integrerede højttalere, fjernbetjening, DVD-drev 11.700,- 9
Stofkombination og interiør
V100704096 Stofkombination Denver 3.500,- 0
V100704131 Stofkombination Jandia 3.500,- 0
V100704076 Stofkombination Grazia (Eco Tech materiale) 9.000,- 0
V100704090 Læderbetræk Grigio 23.900,- 6.5
V602104011 Laguna 4.800,- 4
Pakker
V8036010 Chassis pakke 10.700,- 14
V8038010 Ready-to-camp pakke (Light) 16.700,- 22.5
V8038010 Ready-to-camp pakke (Maxi) 14.300,- 22.5
V8028918 Style pakke 6.900,- 0
V8011521 Køreassistent pakke 21.800,- 1
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19)

16)

20)

20)

20)

21)

22) 23)

24)

25)

26)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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PRISER OG TEKNISKE DATA FREE BLUE EVOLUTION / 
CAMPUS

Free 540 Blue Evolution Free 600 Campus

Pris  kr. 929.000,- 933.000,-

Standard chassis Fiat Ducato Fiat Ducato

Drivaksel Forhjulstræk Forhjulstræk

kw (hk) 103 (140) 103 (140)

Dækstørrelse 225/75 R 16 225/75 R 16

Længde / Bredde / Højde (cm) 541 / 208 / 270 599 / 208 / 270 

Totalhøjde med åbent hævetag 350 350

Tagtype Hævetag Hævetag

Ståhøjde (cm) 190 190

Akselafstand (mm) 3450 4035

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 2960 (2812 - 3108)* 3030 (2879 - 3182)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

205 110

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3500 3500

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 2000 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 4 

Sengemål front L x B (cm) 182 x 101 - 62 182 x 101 - 62 

Sengemål bag L x B (cm) 196 x 132 - 122 196 x 152 - 140

Sengemål sovetag L x B (cm) 200 x 135 200 x 135

Sovepladser 4 4

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 70 (7,5) 90 (6,5)

Standard varme Luftbåren varme, 4 kW Luftbåren varme, 4 kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)
1x 5kg 
1x 11kg

1x 5kg 
1x 11kg

Kapacitet af friskvandstank (l) 100 100

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20 20

Spildevandstank (l) 100 100

Bodelsbatteri standard (Ah) 95 Ah AGM 95 Ah AGM

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1

a)

1) 1)

2) 2)

3) 3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO
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STANDARDUDSTYR FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Chassis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk- Euro 6D Final
Basis
Udvendig lakering i specialfarve Stormblå metallic
6-trins manuel gearkasse
90 l brændstoftank
19 l AdBlue tank
Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
Ramme til kølegrill i blank sort
LED-kørelys 
Tågelygter
Forlygter med sort ramme
Skid-Plate (beskyttelese under motorrum) i blank sort
Kofanger lakeret i bilens farve
16" alu-fælge med dæk 225/75 R16 mat sort
Automatisk klimaanlæg med pollenfilter
Værktøjssæt
Digitalt kontrolpanel med bordcomputer
Elruder i førerhuset
Fører- og passagerairbag
Kopholder i stedet for låsbart rum midt i instrumentbordet
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Handskerum i passagersiden med kølerum til 1,5 l flaske
Koaxial indstilling af rattet
Læderrat og gearknop i læder
Reparationssæt til dæk (trykluftkompressor med ekstra ventil)
Premium DAB radioforberedelse
Sædesokkelbeklædning
Opbevaringsrum i døren med integreret holder til 1,5 l flaske
Centrallås med indvendig betjening og fjernbetjening
Dobbelt USB kontakt i førerhus
Udetemperaturvisning
Elektronisk startspærre
ESC med bremseassistent (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, bakkestartassistent, Traction+, sidevindsassistent, trailer stabilitet kontrol og post 
collision braking system
High performance ESP
Sensor for vand i dieseltanken
Servostyring
Eco-Pack bestående af start/stop system og intelligent generator
Fartpilot / cruise control
Pastel: Campovolo grå
Påbygning
Sovetag i sort (Maxi dobbeltseng med Sleeping-Comfort-System)
Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm
Design grafik til sider: Mat sort
Mørkttonede ruder i bodelen
Elektrisk indgangstrin
Bagdørsåbning, som kan udvides
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i tagområdet
Isoleret gulv
Sort regnrende over skydedøren med integreret LED-belysning
Tagluge 40 x 40 cm over bad
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Tagluge 70 x 50 cm over opholdsrum
Oplukkeligt vindue højre bag, inkl. mørklægning og myggenet
Isolerede alu-rammevinduer
Isoleret alu-rammevindue i badet
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Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 350 x 250 cm
Indvendigt udstyr
Fører- og passagersæde, drejbare, med armlæn og højde- og hældningsjustering
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Mørklægning til førerhus
Mørklægning i bodel med plisségardin og myggenet
Myggenet til skydedør
Påhængt bord, med udtrækbar forlængelse
Forhøjning i gulvet med stort opbevaringsrum
Gaskasse til 2 gasflasker
Surringsøskner i gulvet og ved seng i bag til fastgørelse
ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen
Spejlskab
Lamelbund, som kan stilles op vertikalt
Bodel, soveafdeling & belysning
Koldskumsmadrasser til senge i bag inkl. komfort-lamelbunde
Sidevægge i sovedel med stofbeklædning i høj kvalitet som varme- og lyddæmpning
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme)
Stemningsbelysning i bodel og køkken
LED-belysning
Køkken
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)
70 l kompressorkøleskab med dobbelthængsler for åbning i begge sider
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Køkkenbordsudvidelse
Bad
Kompakt-bad med dør
Bruserholder med sugekop
Brusebund med afløbsrende hele vejen rundt
Kassettetoilet med niveauindikator
Brusebund i kork
Installation & teknik
4 kW luftbåren varme med 10 l. varmtvandsvarmer
LCD-betjeningsdel til styring af varme
Indetemperaturmåler
95 Ah bodelsbatteri med lader
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
Dæksel til afbryder til indgangstrin
Isoleret spildevandstank
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
100 l friskvandstank monteret indvendigt (20 l i køreposition)
100 l spildevandstank (monteret under gulvet)
2 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter
Ladebooster til sikker ladning af bodelsbatteriet imens du er på farten (op til 70 A)
Multimedie
Forberedelse til DAB radio
FIAT Infotainmentsystem med 10" touchskærm, integreret navigationssystem, DAB, Apple Carplay, Google Android Auto, inkl. bakkamera og 
multifunktionsrat
Stofkombination og interiør
Møbeldekor: Hvid
Stofkombination Jandia
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 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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PAKKER FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Køreassistent pakke Pris kr.
Køreassistentsystem (nødbremseassistent, vognbaneassistent, fjernlysassistent, trafikskiltegenkendelse, lys- og regnsensor) 13.100,-
Dødvinkelassistent inkl. Cross Motion Detection 8.300,-
Elektrisk klapbare sidespejle 2.200,-

Pakkens værdi 23.600,-

Specialpris 21.800,-

Du sparer 1.800,-

Mervægt (kg)* 1

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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EKSTRAUDSTYR FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Pris kr.  

Motorvarianter
Motorvariant 178 hk i stedet for 140 hk (merpris) 51.500,- 20

Basis
V20420A 9-trins automatgear (til 140 hk motor) 47.800,- 35
V20420A 9-trins automatgear (til 180 hk motor) 47.800,- 24
V2007111 Anhængertræk, aftageligt 11.400,- 28
V2077113 LED forlygter 10.800,- 0
V20391J Opvarmet forrude 3.400,- 1
V2021049 16" terrændæk med originale Fiat alufælge 35.900,- 13
V2021024 18" alufælge med 255/55 R18 helårsdæk 41.800,- 12
V2073512 16" helårsdæk 5.400,- 0
V2117011 Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning med opladningsstatus 3.000,- 0
V2009011 Instrumentbord med alufarvede applikationer 1.400,- 0
V2064511 Elektrisk håndbremse 5.400,- -9
V20855J Sædevarme til fører- og passagersæde, kan reguleres separat 8.700,- 0
V2103210 Standvarme, programmérbar (til motorforvarme og afisning af ruder) 17.400,- 5
V2096512 Digitalt cockpit med integreret 7" display 7.100,- 0
V20330J Park pilot- advarselssignaler (lyde) ved forhindringer bagude 4.200,- 1
V2098510 Dødvinkelassistent inkl. Cross Motion Detection 8.300,- 1
Påbygning
V3028012 Oplukkeligt vindue, venstre bag, inkl. mørklægningsrullegardin og myggenet 5.000,- 4
V3005010 Backrack+ 9.500,- 9
Indvendigt udstyr
V60230J Forhæng som rumdeler i bag 2.400,- 0
V30490J 2 klapstole og bord inkl. fastgørelse 3.500,- 13
Bodel, soveafdeling & belysning
V60280J Sengeombygning i siddegruppen inkl. ekstra hynde 4.800,- 5
V60170J Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,- 1
Installation & teknik
V5028021 6 KW diesel luftbåren varme med 10 l. gasvandvarmer, højdekit og 1800 W elvarmestav inkl. tanksensor 23.900,- 2
V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V5026013 Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx 4.500,- 3
V50230J Udvendigt gasstik med lukkehane 2.400,- 1
V5012511 2. bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. ekstra lader 18 A 5.900,- 30
V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 14.300,- 10
V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 34.700,- 25
V5005010 Sikkerhedssystem (alarmanlæg) 4.800,- 2
V5002014 Isoleret og opvarmet spildevandstank 6.500,- 4
V5047010 Kabelforberedelse (Solceller) 2.400,- 0.5
Multimedie
V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.600,- 2
V5054513 22" LED TV med integrerede højttalere, fjernbetjening, DVD-drev 11.700,- 9
Stofkombination og interiør
V602104011 Laguna 4.800,- 4
Pakker
V8011518 Køreassistent pakke 21.800,- 1
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4)

7)

14)

10)

10)

11)

12)

15)

18)

27)

16)

20)

20)

20)

24)

25)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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PRISER OG TEKNISKE DATA HYMER FREE S

Free S 600

Pris  kr. 803.000,-

Standard chassis Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI

Drivaksel Forhjulstræk

kw (hk) 110 (150)

Dækstørrelse 225/75 R16 C

Længde / Bredde / Højde (cm) 593 / 206 / 278

Tagtype Hævetag 

Ståhøjde (cm) 200

Akselafstand (mm) 3924

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 2790 (2651 - 2930)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

375

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3500

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 

Sengemål bag L x B (cm) 195 x 135

Sengemål midt L x B (cm) 171 x 92 - 69 

Sengemål sovetag L x B (cm) 200 x 122 

Sovepladser 2 - 4 

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 90 (6,5)

Standard varme Luftbåren varme, 4 kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)
1x 5kg 
1x 11kg

Kapacitet af friskvandstank (l) 110

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20

Varmtvandsbeholder (l) Gas vandvarmer 11 l

Spildevandstank (l) 85

Bodelsbatteri standard (Ah) 95 Ah AGM

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 2 / 1 / 1

a)

2)

3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO
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STANDARDUDSTYR HYMER FREE S

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 hk - Euro VI-E
Basis
Udvendig farve Arktik hvid
6-trins manuelt ECO Gear
65 l brændstoftank
22 l AdBlue tank
Adaptivt bremselys
Automatisk kørelysstyring
Halogen-forlygter H7 med klart glas
Komfortchassis (vibrationsdæmper, stabilisatorer, støddæmpere)
Lysvidderegulering
Motorrumslyddæmpning Mercedes-Benz for mindre motorstøj
Blinklys i sidespejle
Kørelys
Forrude med laminatglas
16" stålfælge med hjulkapsler og helårsdæk
Udetemperaturvisning
ECO-Start-Stop-Funktion
Elruder i førerhuset
Elektrisk håndbremse
Elektronisk startspærre
Fører- og passagerairbag
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Håndtag ved skydedøren
Keyless Start (Start-Stop-knap for komfortabel motorstart)
Rat hældnings- og højdejusterbart
Solskærm, drejbar, til fører- og passagerside
Varmluft tillægsvarme elektrisk
Centrallås med fjernbetjening
Hill holder-assistent
ESP med bremseassistent (BAS), ABS, ASR, EBV
Sidevindsassistent
Servostyring
Forberedt for anhængertræk
Påbygning
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduet på dørene i bag)
Elektrisk indgangstrin
GFK sovetag med skumkerne isolering
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i tagområdet
Isoleret gulv
Mørkttonede ruder i bodelen
Tagluge 28 x 28 cm over badet
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Tagluge 70 x 50 cm over opholdsrum
Isolerede alu-rammevinduer
Indvendigt udstyr
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Original Mercedes Benz komfortsæde betrukket i bodelsstof
Påhængt bord, med udtrækbar forlængelse
Plisseret mørklægning til forrude og sideruder
Myggenet til skydedør
Gaskasse til 2 gasflasker
Trin op til sengen, som kan tages ud, inkl. lastrumsadskillelse
Surringsøskner i gulvet og ved seng i bag til fastgørelse
Spejlskab
Mørklægning i bodel med plisségardin og myggenet
Lamelbund, som kan stilles op vertikalt
Bodel, soveafdeling & belysning
Sidevægge i sovedel med stofbeklædning i høj kvalitet som varme- og lyddæmpning
Stemningsbelysning i bodel, køkken og soverum
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LED-belysning
Køkken
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Køkkenbordsudvidelse
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)
Bad
Bruserholder med sugekop
Brusebund med afløbsrende hele vejen rundt
Kassettetoilet med niveauindikator
Kompakt-bad med dør
Installation & teknik
4 kW luftbåren varme med 10 l. varmtvandsvarmer
Indetemperaturmåler
LCD-betjeningsdel til styring af varme
95 Ah bodelsbatteri med lader
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
110 l friskvandstank monteret indvendigt (20 l i køreposition)
85 l spildevandstank (monteret under bunden)
Elektrisk spildevandstank tømning med betjening ved siddegruppen
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
Ladebooster til sikker ladning af bodelsbatteriet imens du er på farten (op til 70 A)
Stofkombination og interiør
Møbeldekor Grand Oak (eg)
Stofkombination Palm Black
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 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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PAKKER HYMER FREE S

Pakke Ready-to-camp pakke (Sølv fælg) Ready-to-camp pakke (sort fælg)
Mørklægning til førerhus x x

16" alu-fælg (sølv) med helårsdæk x
1 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter x x

Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) x x
16" alu-fælg (sort) med helårsdæk x

Pakkens værdi kr. 25.000,- 25.000,-

Specialpris kr. 21.000,- 21.000,-

Du sparer kr. 4.000,- 4.000,-

Mervægt (kg)* 11 11

Chassis pakke Pris kr.
Halvautomatisk klimaanlæg Tempmatik 28.700,-
Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle 4.000,-
Forberedelse til DAB radio 1.100,-
92 l brændstoftank 4.700,-

Pakkens værdi 38.500,-

Specialpris 31.200,-

Du sparer 7.300,-

Mervægt (kg)* 41

Style pakke Pris kr.
Kofanger og ramme om kølergrill lakeret i bilens farve 8.300,-
Kølergrill i krom 4.200,-

Pakkens værdi 12.500,-

Specialpris 9.700,-

Du sparer 2.800,-

Mervægt (kg)* 0

Køreassistent pakke Pris kr.
Aktiv vognbaneassistent 7.100,-
Opmærksomhedsassistent 1.100,-
Fjernlysassistent 4.700,-
Trafikskiltegenkendelsesassistent 4.700,-
Opvarmet forrude 5.400,-
Varmeskyende glas med båndfilter på forruden 3.500,-

Pakkens værdi 26.500,-

Specialpris 23.900,-

Du sparer 2.600,-

Mervægt (kg)* 0

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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EKSTRAUDSTYR HYMER FREE S

Pris kr.  

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 hk - Euro VI-E 23.900,- 0

Basis
V20250137 Stål-blå (Pastel) 7.100,- 0
V20250143 Blå/Grå (Pastel) 7.100,- 0
V20250140 Jupiter-rød (Pastel) 7.100,- 0
V20250161 Kisel-grå (Pastel) 7.100,- 0
V20250115 Sort/grå (Pastel) 7.100,- 0
V20250119 Obsidiansort (metallak) 21.500,- 0
V20250136 Canvasit-blå (Metal) 21.500,- 0
V20250144 Tenorit-grå (Metal) 21.500,- 0
V20250146 Iridium-silver (Metal) 21.500,- 0
V20420A Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 33.500,- 30
V2007111 Anhængertræk med aftagelig kugle (max. 2 t) 20.300,- 27
V20160J Elektrisk klapbare sidespejle 1.100,- 0
V2077113 LED-High-Performance forlygter 23.900,- 2
V2062111 Tågelygter med kurvelys 3.500,- 0
V2021027 16" alu-fælg (sølv) med helårsdæk 14.300,- 4
V2021027 16" alu-fælg (sort) med helårsdæk 14.300,- 4
V2117011 Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning 2.700,- 2
V2054512 Læderrat og gearknop i læder (ved manuelt gear) 3.500,- 0
V2054511 Læderrat (ved automatgear) 3.000,- 0
V2050010 Fuldautomatisk klimaanlæg THERMOTRONIC inkl. regncensor (merpris i forhold til halvautoamtisk klimaanlæg) 7.800,- 1
V2103210 Tillægsvarme til vandbåren varme (standvarme) 13.100,- 7
V2103211 Fjernbetjening til tillægsvarme til vandbåren varme 5.900,- 0
V2116010 Lade pakke instrumentbord (2 USB-C porte med 5 V og en ekstra 12 V stikkontakt) 1.700,- 0
V2049813 Åben hylde i cockpittet i passagersiden 1.700,- 0
V20855J Sædevarme til Mercedes Benz originalsæde 8.700,- 2
V2113010 Wet Wiper System (vinduesviskere med integreret dyse) 1.200,- 0
V21055J Tillægsvarme (understøtter varmeapparatet ved opvarmning af køretøjet) 10.200,- 8
V2098010 Fartpilot inkl. multifunktionsknapper på rattet 4.800,- 0
V2098013 Aktiv afstandsassistent DISTRONIC PLUS inkl. multifunktionsknapper på rattet 15.500,- 0
V2098510 Dødvinkelassistent 7.600,- 0
Påbygning
V30522120 Markise med adapter, antracit kabinet, 325 x 250 cm 13.100,- 24
V30522110 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm 11.900,- 23
V3016010 Hævetag i hvid (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 53.800,- 120
V3016010 Hævetag lakeret i køretøjets farve (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 59.800,- 120
V3028012 Oplukkeligt vindue, venstre bag, inkl. mørklægningsrullegardin og myggenet 5.000,- 4
V3011012 Tagluge 70 x 50 cm, dobbeltglas (i soveområdet) 5.900,- 5

V7003216
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduerne på sidevæggen venstre og 
højre)

9.000,- 1

Indvendigt udstyr
V4044016 Fritstående bord inkl. lounge hynde 2.400,- 0
V30490J 2 klapstole og bord inkl. fastgørelse 3.500,- 13
V6001015 Mørklægning til førerhus 7.100,- 7.5
V60230J Forhæng som rumdeler i bag 2.400,- 0
V3037510 ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen 3.200,- 3.5
V3065010 Værdiboks/safe med nøgle (sædekonsol til passagersæde) 4.200,- 10
Bodel, soveafdeling & belysning
V60280J Sengeombygning i siddegruppen inkl. ekstra hynde 4.800,- 5
V60170J Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,- 1
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29)

30)

31)

32) 33)

15) 34) 35)

18)

17)

36)

19)

16)

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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Pris kr.  

V8037011 Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,- 2
Bad
V40210J Brusebund i kork 1.500,- 2
Installation & teknik
V5028021 6 KW diesel luftbåren varme med 10 l. gasvandvarmer, højdekit og 1800 W elvarmestav inkl. tanksensor 23.900,- 2
V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V5026013 Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx 4.500,- 3
V50230J Udvendigt gasstik med lukkehane 2.400,- 1
V5012511 2. bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. ekstra lader 18 A 5.900,- 30
V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 14.300,- 10
V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 34.700,- 25
V5002014 Isoleret og opvarmet spildevandstank 6.500,- 4
V80288J 1 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter 2.400,- 0.5
V5047010 Kabelforberedelse (Solceller) 2.400,- 0.5
Multimedie
V2067026 MBUX 10,25" multimedie system inkl. navigation med multifunktionsrat, DAB+, touchscreen 31.100,- 7
V2075012 Bakkamera til MBUX 6.000,- 2
V8035010 Parkerings pakke med bakkamera 15.500,- 2
V8035011 Parkerings pakke med 360° kamera 21.500,- 2
V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.600,- 2
V5054513 22" LED TV med integrerede højttalere, fjernbetjening, DVD-drev 11.700,- 9
Stofkombination og interiør
V100704096 Stofkombination Denver 6.000,- 0
V100704097 Stofkombination Korfu 6.000,- 0
V100704131 Stofkombination Jandia 6.000,- 0
V100704076 Stofkombination Grazia (Eco Tech materiale) 21.000,- 0
V100704090 Læderbetræk Grigio 33.500,- 6.5
V602104011 Laguna 4.800,- 4
Pakker
V8036013 Chassis pakke 31.200,- 41
V8038010 Ready-to-camp pakke (Sølv fælg) 21.000,- 11
V8038010 Ready-to-camp pakke (sort fælg) 21.000,- 11
V8028917 Style pakke 9.700,- 0
V8011516 Køreassistent pakke 23.900,- 0
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31)

37)

38)

24)

25)

39)

39)

39)

39)

39)

40)

41)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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PRISER OG TEKNISKE DATA HYMER FREE S BLUE 
EVOLUTION

Free S 600 Blue Evolution

Pris  kr. 1.073.000,-

Standard chassis Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI

Drivaksel Forhjulstræk

kw (hk) 125 (170)

Dækstørrelse 225/75 R16 C

Længde / Bredde / Højde (cm) 593 / 206 / 278

Tagtype Hævetag

Ståhøjde (cm) 200

Akselafstand (mm) 3924

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 3030 (2879 - 3182)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

135

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3500

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 

Sengemål bag L x B (cm) 195 x 135

Sengemål midt L x B (cm) 171 x 92 - 69 

Sengemål sovetag L x B (cm) 200 x 122

Sovepladser 4

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 90 (6,5)

Standard varme Luftbåren varme, 4 kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)
1x 5kg 
1x 11kg

Kapacitet af friskvandstank (l) 110

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20

Varmtvandsbeholder (l) Gas vandvarmer 11 l

Spildevandstank (l) 85

Bodelsbatteri standard (Ah) 95 Ah AGM

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 2 / 1 / 1

a)

2)

3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO
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STANDARDUDSTYR HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 hk - Euro VI-E
Basis
Capri blue
Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion
92 l brændstoftank
Adaptivt bremselys
Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
Halvautomatisk klimaanlæg Tempmatik
Halogen-forlygter H7 med klart glas
Komfortchassis (vibrationsdæmper, stabilisatorer, støddæmpere)
Kølergrill i krom
Lysvidderegulering
Motorrumslyddæmpning Mercedes-Benz for mindre motorstøj
Blinklys i sidespejle
Kørelys
Forrude med laminatglas
16" alu-fælg (sort) med helårsdæk
Udetemperaturvisning
ECO-Start-Stop-Funktion
Elruder i førerhuset
Elektrisk håndbremse
Elektronisk startspærre
Fører- og passagerairbag
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Håndtag ved skydedøren
Keyless Start (Start-Stop-knap for komfortabel motorstart)
Rat hældnings- og højdejusterbart
Læderrat (ved automatgear)
Solskærm, drejbar, til fører- og passagerside
Fartpilot inkl. multifunktionsknapper på rattet
Varmluft tillægsvarme elektrisk
Forberedt for anhængertræk
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC PLUS inkl. multifunktionsknapper på rattet
Automatisk kørelysstyring
Hill holder-assistent
ESP med bremseassistent (BAS), ABS, ASR, EBV
Sidevindsassistent
Servostyring
Centrallås med fjernbetjening
Påbygning
Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm
Elektrisk indgangstrin
GFK sovetag med skumkerne isolering
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i tagområdet
Isoleret gulv
Mørkttonede ruder i bodelen
Tagluge 28 x 28 cm over badet
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Isolerede alu-rammevinduer
Sovetag i sort (Maxi dobbeltseng med Sleeping-Comfort-System)
Design grafik til sider: Mat sort
Indvendigt udstyr
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Original Mercedes Benz komfortsæde betrukket i bodelsstof
Påhængt bord, med udtrækbar forlængelse
Myggenet til skydedør
Gaskasse til 2 gasflasker
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Trin op til sengen, som kan tages ud, inkl. lastrumsadskillelse
Surringsøskner i gulvet og ved seng i bag til fastgørelse
Spejlskab
Mørklægning i bodel med plisségardin og myggenet
Lamelbund, som kan stilles op vertikalt
ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen
Mørklægning til førerhus
Bodel, soveafdeling & belysning
Sidevægge i sovedel med stofbeklædning i høj kvalitet som varme- og lyddæmpning
Stemningsbelysning i bodel, køkken og soverum
LED-belysning
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme)
Køkken
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Køkkenbordsudvidelse
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)
Bad
Bruserholder med sugekop
Brusebund med afløbsrende hele vejen rundt
Kassettetoilet med niveauindikator
Kompakt-bad med dør
Installation & teknik
4 kW luftbåren varme med 10 l. varmtvandsvarmer
Indetemperaturmåler
LCD-betjeningsdel til styring af varme
95 Ah bodelsbatteri med lader
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
110 l friskvandstank monteret indvendigt (20 l i køreposition)
85 l spildevandstank (monteret under bunden)
Elektrisk spildevandstank tømning med betjening ved siddegruppen
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
Isoleret og opvarmet spildevandstank
1 x 230 V / 1 x 12 V ekstra stikkontakter
Ladebooster til sikker ladning af bodelsbatteriet imens du er på farten (op til 70 A)
Multimedie
Forberedelse til DAB radio
MBUX 10,25" multimedie system inkl. navigation med multifunktionsrat, DAB+, touchscreen
Bakkamera til MBUX
Stofkombination og interiør
Stofkombination Jandia
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 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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PAKKER HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Køreassistent pakke Pris kr.
Aktiv vognbaneassistent 7.100,-
Opmærksomhedsassistent 1.100,-
Fjernlysassistent 4.700,-
Trafikskiltegenkendelsesassistent 4.700,-
Opvarmet forrude 5.400,-
Varmeskyende glas med båndfilter på forruden 3.500,-

Pakkens værdi 26.500,-

Specialpris 23.900,-

Du sparer 2.600,-

Mervægt (kg)* 0

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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EKSTRAUDSTYR HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Pris kr.  

Basis
V2007111 Anhængertræk med aftagelig kugle (max. 2 t) 20.300,- 28
V20160J Elektrisk klapbare sidespejle 1.100,- 0
V2077113 LED-High-Performance forlygter 23.900,- 2
V2062111 Tågelygter med kurvelys 3.500,- 0
V2049813 Åben hylde i cockpittet i passagersiden 1.700,- 0
V20855J Sædevarme til Mercedes Benz originalsæde 8.700,- 2
V2098510 Dødvinkelassistent 7.600,- 0
V2116010 Lade pakke instrumentbord (2 USB-C porte med 5 V og en ekstra 12 V stikkontakt) 1.700,- 0
V2117011 Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning 2.700,- 2
V2113010 Wet Wiper System (vinduesviskere med integreret dyse) 1.200,- 0
V2050010 Fuldautomatisk klimaanlæg THERMOTRONIC inkl. regncensor (merpris i forhold til halvautoamtisk klimaanlæg) 7.800,- 1
V21055J Tillægsvarme (understøtter varmeapparatet ved opvarmning af køretøjet) 10.200,- 7
V2103211 Fjernbetjening til tillægsvarme til vandbåren varme 5.900,- 0
V2103210 Tillægsvarme til vandbåren varme (standvarme) 13.100,- 7
Påbygning
V3028012 Oplukkeligt vindue, venstre bag, inkl. mørklægningsrullegardin og myggenet 5.000,- 4
Indvendigt udstyr
V30490J 2 klapstole og bord inkl. fastgørelse 3.500,- 13
V4044016 Fritstående bord inkl. lounge hynde 2.400,- 0
V60230J Forhæng som rumdeler i bag 2.400,- 0
V3065010 Værdiboks/safe med nøgle (sædekonsol til passagersæde) 4.200,- 10
Bodel, soveafdeling & belysning
V60280J Sengeombygning i siddegruppen inkl. ekstra hynde 4.800,- 5
V60170J Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,- 1
Bad
V40210J Brusebund i kork 1.500,- 2
Installation & teknik
V5028021 6 KW diesel luftbåren varme med 10 l. gasvandvarmer, højdekit og 1800 W elvarmestav inkl. tanksensor 23.900,- 2
V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V5026013 Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx 4.500,- 3
V50230J Udvendigt gasstik med lukkehane 2.400,- 1
V5012511 2. bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. ekstra lader 18 A 5.900,- 30
V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 14.300,- 10
V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 34.700,- 25
V5047010 Kabelforberedelse (Solceller) 2.400,- 0.5
Multimedie
V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.600,- 2
V5054513 22" LED TV med integrerede højttalere, fjernbetjening, DVD-drev 11.700,- 9
Stofkombination og interiør
V602104011 Laguna 4.800,- 4
Pakker
V8011516 Køreassistent pakke 23.900,- 0
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28)

15)

18)

36)

16)

24)

25)

41)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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PRISER OG TEKNISKE DATA HYMER CAMPER VANS FIAT

Ayers Rock Grand Canyon Yosemite Yellowstone

Pris  kr. 820.000,- 837.000,- 837.000,- 860.000,-

Standard chassis Fiat Ducato lav ramme Fiat Ducato lav ramme Fiat Ducato lav ramme Fiat Ducato

Drivaksel Forhjulstræk Forhjulstræk Forhjulstræk Forhjulstræk

kw (hk) 88 (120) 88 (120) 88 (120) 103 (140)

Dækstørrelse 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C 225/75 R16

Længde / Bredde / Højde (cm) 541 / 208 / 260 599 / 208 / 260 599 / 208 / 260 636 / 208 / 260 

Tagtype Hævetag Hævetag Hævetag Hævetag 

Ståhøjde (cm) 190 190 190 190

Akselafstand (mm) 3450 4035 4035 4035

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 2827 (2686 - 2968)* 2939 (2792 - 3086)* 2889 (2745 - 3033)* 2990 (2841 - 3140)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

338 216 276 156

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3500 3500 3500 3500

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 2000 2000 2500 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 4 4 4 

Sengemål bag L x B (cm) 196 x 140 - 125 196 x 152 - 140 200 x 119 / 182 x 77 195 x 119 / 192 x 77

Sengemål sovetag L x B (cm) 209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143 

Sovepladser 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 70 (7,5) 90 (6,5) 70 (7,5) 90 (6,5)

Standard varme Luftbåren varme, 4 kW Luftbåren varme, 4 kW Luftbåren varme, 4 kW
Truma Luftbåren varme, 6 

kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)
2x 11kg 

1x 6kg 
2x 11kg 

1x 6kg 
2x 11kg 

1x 6kg 
2x 11kg 

1x 6kg 

Kapacitet af friskvandstank (l) 110 110 110 110

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20 20 20 20

Varmtvandsbeholder (l) Gas vandvarmer 11 l Gas vandvarmer 11 l Gas vandvarmer 11 l Gas vandvarmer 11 l

Spildevandstank (l) 95 95 95 95

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 5 / 1 / 6 5 / 1 / 6 5 / 1 / 6 5 / 1 / 6

a)

1) 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2)

3) 3) 3) 3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO

26

http://www.erwinhymergroup.com/dk/da/vaegtoplysninger
http://www.erwinhymergroup.com/dk/da/vaegtoplysninger
http://www.erwinhymergroup.com/dk/da/vaegtoplysninger
http://www.erwinhymergroup.com/dk/da/vaegtoplysninger
http://www.erwinhymergroup.com/dk/da/vaegtoplysninger


STANDARDUDSTYR HYMER CAMPER VANS FIAT

Chassis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 88 KW/120 hk - Euro 6D final
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E
Basis
Udvendig farve i hvid
6-trins manuel gearkasse
75 l brændstoftank
19 l AdBlue tank
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle
Elektrisk håndbremse
Elektronisk startspærre
Kørelys
15 '' stålfælge
Instrumentbord med alufarvede applikationer
Værktøjssæt
Digitalt kontrolpanel med bordcomputer
Elruder i førerhuset
Fører- og passagerairbag
Kopholder i stedet for låsbart rum midt i instrumentbordet
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Handskerum i passagersiden med kølerum til 1,5 l flaske
Koaxial indstilling af rattet
Manuelt klimaanlæg med pollenfilter
Reparationssæt til dæk (trykluftkompressor med ekstra ventil)
Premium DAB radioforberedelse
Sensor for vand i dieseltanken
Servostyring
Sædesokkelbeklædning
Eco-Pack bestående af start/stop system og intelligent generator
Opbevaringsrum i døren med integreret holder til 1,5 l flaske
Centrallås med indvendig betjening og fjernbetjening
Udetemperaturvisning
ESC med bremseassistent (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, bakkestartassistent, Traction+, sidevindsassistent, trailer stabilitet kontrol 
og post collision braking system
Fartpilot / cruise control
Påbygning
Elektrisk indgangstrin
Bagdørsåbning, som kan udvides
Sort regnrende over skydedøren med integreret LED-belysning
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i 
tagområdet
Isoleret gulv
Førerhus interiør i filtoptik
Mørkttonede ruder i bodelen
Tagluge 40 x 40 cm over bad
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Tagluge 70 x 50 cm over opholdsrum
Isolerede alu-rammevinduer
Indvendigt udstyr
Fører- og passagersæde, drejbare, med armlæn og højde- og hældningsjustering
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Myggenet til skydedør
Gulvplatform med to opbevaringsrum
Gaskasse til 2 gasflasker
Trin op til sengen, som kan tages ud, inkl. lastrumsadskillelse
Klapbart bord med mulighed for forlængelse
Mørklægning i førerhus med plisségardin til for- og sideruder
Tilt-justerbar bænk "Travel Lounge"
Sovekomfortsystem med tallerkenbund og koldskumsmadras til alle sovepladser
Skab m/ spejl inkl. magnetisk make-up spejl
Tallerkenlamelbund, som kan stilles op vertikalt, til senge i bag
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Surringsskinne med 4 forskydelige øskner (sikring af div. tilbehør)
Bodel, soveafdeling & belysning
Sidevægge i sovedel med stofbeklædning i høj kvalitet som varme- og lyddæmpning
Multifunktionel væg ved opholdsområde og køkken
Dæmpbar LED-belysning med fjernbetjening
LED læselamper med touch betjening i bodel
Køkken
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
Stor todelt bestikindsats
70 l kompressorkøleskab med dobbelthængsler for åbning i begge sider
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Køkkenbordsudvidelse
Komfur/Vask kombination med glaslåg (2 brændere) og et-grebs vandhane
Bad
Designer-håndvask, klapbar (i stenmateriale)
Bruserholder med sugekop
Brusebund med afløbsrende hele vejen rundt
Kassettetoilet med niveauindikator
Kompakt baderum med lameldør
Variobad med flytbar væg
Installation & teknik
4 kW luftbåren varme med 10 l. varmtvandsvarmer
6 kW luftbåren varme (gas) med 10 l. vandvarmer
7" touch skærm til nem kontrol og overvågning af vigtige køretøjsfunktioner og komponenter
HYMER Connect: Kontrollér og overvåg vigtige komponenter og funktioner i din autocamper bekvemt med HYMER Connect-appen - 
når som helst og hvor som helst
Indetemperaturmåler
LCD-betjeningsdel til styring af varme
Patenteret batteribakke (gulvisoleret) inklusive 95 Ah bodelsbatteri
Ladebooster til sikker ladning af bodelsbatteriet imens du er på farten (op til 70 A)
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
110 l friskvandstank (placeret under gulvet) med servicetilgang fra gulvet
95 l spildevandstank (monteret under gulvet)
Isoleret og opvarmet frisk- og spildevandstank
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
Elektrisk tømning af spildevandstanken
Patenteret varmedistribueringskoncept
Multimedie
Forberedelse til DAB radio
Stofkombination og interiør
Møbeldekor Ivy Green
Stofkombination: Indiana
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 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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PAKKER HYMER CAMPER VANS FIAT

Chassis pakke Pris kr.
90 l brændstoftank 1.200,-
Tågelygter 2.700,-
LED-kørelys 4.200,-
Læderrat og gearknop i læder 3.000,-

Pakkens værdi 11.100,-

Specialpris 10.200,-

Du sparer 900,-

Mervægt (kg)* 14

Style pakke Pris kr.
Kofanger lakeret i bilens farve 4.700,-
Ramme til kølegrill i blank sort 1.800,-
Skid-Plate (beskyttelese under motorrum) i blank sort 600,-
Forlygter med sort ramme 400,-

Pakkens værdi 7.500,-

Specialpris 6.900,-

Du sparer 600,-

Mervægt (kg)* 0

Køreassistent pakke Pris kr.
Køreassistentsystem (nødbremseassistent, vognbaneassistent, fjernlysassistent, trafikskiltegenkendelse, lys- og regnsensor) 13.100,-
Dødvinkelassistent inkl. Cross Motion Detection 8.300,-
Elektrisk klapbare sidespejle 2.200,-

Pakkens værdi 23.600,-

Specialpris 21.800,-

Du sparer 1.800,-

Mervægt (kg)* 2.5

Køre-komfort pakke (til 140 hk motor) Pris kr.
9-trins automatgear (til 140 hk motor) 47.800,-
Automatisk klimaanlæg med pollenfilter 6.300,-
FIAT Infotainmentsystem med 10" touchskærm, integreret navigationssystem, DAB, Apple Carplay, Google Android Auto, inkl. bakkamera 
og multifunktionsrat

28.700,-

Digitalt cockpit med integreret 7" display 7.100,-
Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning med opladningsstatus 3.000,-

Pakkens værdi 92.900,-

Specialpris 89.700,-

Du sparer 3.200,-

Mervægt (kg)* 39

Køre-komfort pakke (til 180 hk motor) Pris kr.
9-trins automatgear (til 180 hk motor) 47.800,-
Automatisk klimaanlæg med pollenfilter 6.300,-
FIAT Infotainmentsystem med 10" touchskærm, integreret navigationssystem, DAB, Apple Carplay, Google Android Auto, inkl. bakkamera 
og multifunktionsrat

28.700,-

Digitalt cockpit med integreret 7" display 7.100,-
Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning med opladningsstatus 3.000,-

Pakkens værdi 92.900,-

Specialpris 89.700,-

Du sparer 3.200,-

Mervægt (kg)* 28

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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CrossOver pakke Pris kr.
16" terrændæk med originale Fiat alufælge 35.900,-
Bøjle til frontspoiler i sort 6.600,-
Skid-Plate (beskyttelese under motorrum) 2.400,-
Design-transfers Crossover 6.000,-

Pakkens værdi 50.900,-

Specialpris 50.200,-

Du sparer 700,-

Mervægt (kg)* 20

Autark pakke Lithium Pris kr.
Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display 20.300,-
Omformer 12 V til 230 V, 1300 W inkl. 70 A lader 15.500,-
Hymer-Smart-Battery-System (3 x 80Ah lithium) 53.800,-
Vandfilter til friskvandstanken 3.000,-

Pakkens værdi 92.600,-

Specialpris 90.900,-

Du sparer 1.700,-

Mervægt (kg)* 36

Bo komfort pakke Pris kr.
Skyview vindue i førerhuset inkl. gardin 11.900,-
Stemningsbelysning 4.700,-
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,-
Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,-
Brusebund i kork 1.500,-

Pakkens værdi 21.700,-

Specialpris 19.800,-

Du sparer 1.900,-

Mervægt (kg)* 24

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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EKSTRAUDSTYR HYMER CAMPER VANS FIAT

Pris kr.  

Chassis
Fiat Ducato 3,5 t - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E 13.100,- 0
Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 64.600,- 20
Fiat Ducato 3,5t - 2,2 MultiJet - 103 KW/140 hk - Euro 6D Final 13.100,- 0
Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E 17.900,- 40
Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 64.600,- 60
Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 79.600,- 60
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 103 KW/140 hk - Euro VI-E 4.800,- 35
Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 hk - Euro VI-E 51.500,- 55
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 103 KW/180 hk - Euro VI-E 66.500,- 60

V201103500 Nedvejning til 3,5 t (ved Fiat Ducato Maxi 4 t-chassis) 3.000,- 0
Basis
V20250163 Pastel: Lanzarote grå 9.000,- 0
V20250145 Pastel: Grigio Campovolo 9.000,- 0
V20250164 Metallak Artense-Grå 11.400,- 0
V20250110 Metallak Sort 11.400,- 0
V20250104 Metallak Fer-Grå 11.400,- 0
V20420A 9-trins automatgear (til 140 hk motor) 47.800,- 35
V20420A 9-trins automatgear (til 180 hk motor) 47.800,- 24
V2051090 90 l brændstoftank 1.200,- 14
V2007111 Anhængertræk, aftageligt 11.400,- 28
V20160J Elektrisk klapbare sidespejle 2.200,- 0
V2097011 LED-kørelys 4.200,- 0
V2077113 LED forlygter 10.800,- 0
V2062111 Tågelygter 2.700,- 2
V3051010 Kofanger lakeret i bilens farve 4.700,- 0
V2021016 16" stålfælge (4 stk.) i stedet for 15" stålfælge 2.300,- 14
V2021030 16" alu-fælg med dæk 225/75 R16 (kun muligt til Fiat Ducato Light chassis) 10.200,- -4
V2021030 16" alu-fælg med dæk 225/75 R16 (kun til Fiat Ducato Maxi chassis) 7.800,- -4
V2021049 16" terrændæk med originale Fiat alufælge 35.900,- 13
V2073512 16" helårsdæk 5.400,- 0
V2021024 18" alufælge med 255/55 R18 helårsdæk 41.800,- 12
V2117011 Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning med opladningsstatus 3.000,- 0
V2050010 Automatisk klimaanlæg med pollenfilter 6.300,- 0
V20190J Kontakt til at frakoble batteri 2.700,- 0
V2054512 Læderrat og gearknop i læder 3.000,- 0
V20610J Multifunktionsrat 3.500,- 0
V20855J Sædevarme til fører- og passagersæde, kan reguleres separat 8.700,- 0
V2096512 Digitalt cockpit med integreret 7" display 7.100,- 0
V20391J Opvarmet forrude 3.400,- 1
V20330J Park pilot- advarselssignaler (lyde) ved forhindringer bagude 4.200,- 1
V2098510 Dødvinkelassistent inkl. Cross Motion Detection 8.300,- 1
Påbygning
V3016010 Sovetag i køretøjsfarve (Maxi dobbeltseng med skylight og elektrisk lås) 53.800,- 140
V3016010 Sovetag i hvid (Maxi dobbeltseng med skylight og elektrisk lås) 47.800,- 140
V30522120 Markise med adapter, antracit kabinet, 325 x 250 cm 13.100,- 24
V30522140 Markise med adapter, antracit kabinet, 375 x 250 cm 14.300,- 27
V30522110 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm 11.900,- 30
V30522150 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 400 x 250 cm 13.100,- 37
V30522130 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 350 x 250 cm 11.900,- 26
V70030110 Design-transfers Aluline (i børstet aluminium) 3.200,- 0
V70030117 Design-transfers Carboline (i carbon sort-look) 4.400,- 0
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4)

4)

4)

4)

4)

5) 6)

5) 6)

7) 8)

42)

9)

11)

13)

14)

43)

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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Pris kr.  

V7003110 Design-transfers Crossover 6.000,- 0

V7003216
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduerne på 
sidevæggen venstre og højre)

11.400,- 1

V3005010 Backrack+ 9.500,- 9
V3028010 Oplukkeligt vindue højre bag, inkl. mørklægning og myggenet 5.000,- 4
V3028012 Oplukkeligt vindue, venstre bag, inkl. mørklægningsrullegardin og myggenet 5.000,- 4
V3011012 Tagluge 70 x 50 cm, dobbeltglas (i soveområdet) 5.900,- 5
V3007010 Skyview vindue i førerhuset inkl. gardin 11.900,- 19
Indvendigt udstyr
V4036699 Udeladelse af tværgående skabe i bagenden -6
V4052010 Sænkbar bord/siddegruppe til sengeombygning 0
V3037510 ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen 3.200,- 3.5
V50100J Udvendig bruser (placeret bagerst i vognen) 3.500,- 1
V30490J 2 klapstole og bord inkl. fastgørelse 3.500,- 13
V3065010 Værdiboks/safe med nøgle (i siddegruppens forhøjning, volumen ca. 11 l) 4.200,- 10
Bodel, soveafdeling & belysning
V60280J Sengeombygning i siddegruppen inkl. ekstra hynde 4.800,- 5
V60170J Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,- 1
V8037011 Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,- 2
V5013614 Ambiente lys pakke (multifunktionslampe, 2 læselamper) 7.800,- 2
V50290J Stemningsbelysning 4.700,- 1
Bad
V40210J Brusebund i kork 1.500,- 2
V5053010 Keramiktoilet 6.000,- 10
Installation & teknik
V5028021 6 KW diesel luftbåren varme med 10 l gasvandvarmer og 1800 W elvarmestav 23.900,- -6.5
V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V30325J Udtræksskinne til gasflasker 6.000,- 15
V5026013 Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx 4.500,- 3
V50250J Gasfilter til automatisk omskifteranlæg til gasflasker 2.400,- 0
V50230J Udvendigt gasstik med lukkehane 2.400,- 1
V5012014 Bodelsbatteri (80 Ah Lithium) inkl. 18 A lader i stedet for 95 Ah AGM 17.900,- -18
V5012516 HYMER-Smart-Battery-System (160 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A 39.400,- 20
V5012511 2. bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. ekstra lader 18 A 5.900,- 30
V5048014 Omformer 12 V til 230 V, 1300 W inkl. 70 A lader 15.500,- 10
V5047030 Solcelle 1 x 95 W med MPPT controller og display 11.900,- 8
V5047029 Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display 20.300,- 16
V5033017 Klimaanlæg på taget 1.700 W 25.100,- 27
V5005010 Sikkerhedssystem (alarmanlæg) 4.800,- 2
V5069710 Vandfilter til friskvandstanken 3.000,- 2
V4031211 25 l. kompressorkøleboks (tilpasset opbevaringsrummet under sengene i bag) 1.600,- 4
Multimedie

V2067030
FIAT Infotainmentsystem med 10" touchskærm, integreret navigationssystem, DAB, Apple 
Carplay, Google Android Auto, inkl. bakkamera og multifunktionsrat 

28.700,- 4

V50400115
Multimedie-navigationssystem med 9" touchskærm inkl. autocampersoftware, DAB+, Apple Car 
Play, Google Android Auto og bakkamera 

28.700,- 7

V5073014 HYMER Premium Sound System (inkl. subwoofer) 11.900,- 9
V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.600,- 2
V5054513 22" LED TV med integrerede højttalere, fjernbetjening, DVD-drev 11.700,- 9
Stofkombination og interiør
V100904124 Møbeldekor Pearl Grey 0
V100704076 Stofkombination Grazia (Eco Tech materiale) 9.000,- 0
V100704123 Stofkombination Gomera 3.500,- 0
V100704090 Læderbetræk Grigio 23.900,- 6.5
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27)

18)

18)

17)

19)

44) 16)

45)

46)

47) 48)

48)

20)

49)

50)

51)

52) 53)

22) 21)

22) 23)

54)

25)

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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Pris kr.  

V100704126 Læder/stofkombination Moreno 23.900,- 6.5
V100704125 Tekstillæder/stof Marquis 9.000,- 4
V602104011 Laguna 4.800,- 4
Pakker
V80090125 Chassis pakke 10.200,- 14
V8028922 Style pakke 6.900,- 0
V8011521 Køreassistent pakke 21.800,- 2.5
V8040021 Køre-komfort pakke (til 140 hk motor) 89.700,- 39
V8040021 Køre-komfort pakke (til 180 hk motor) 89.700,- 28
V8006026 CrossOver pakke 50.200,- 20
V8007115 Autark pakke Lithium 90.900,- 36
V8039020 Bo komfort pakke 19.800,- 24
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55)

48)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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PRISER OG TEKNISKE DATA HYMER GRAND CANYON S

Grand Canyon S

Pris  kr. 985.000,-

Standard chassis Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI

Drivaksel Baghjulstræk / Firehjulstræk 

kw (hk) 110 (150)

Dækstørrelse 235/65 R16 C

Længde / Bredde / Højde (cm) 593 / 206 / 276 

Tagtype Hævetag 

Ståhøjde (cm) 192

Akselafstand (mm) 3665

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 2835 (2693 - 2977)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

320

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3500

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 

Sengemål bag L x B (cm) 195 x 135

Sengemål sovetag L x B (cm) 200 x 122 

Sovepladser 2 - 4 

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 90 (6,5)

Standard varme Luftbåren varme, 4 kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)
1x 5kg 
1x 11kg

Kapacitet af friskvandstank (l) 100

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20

Varmtvandsbeholder (l) Gas vandvarmer 11 l

Spildevandstank (l) 85

Bodelsbatteri standard (Ah) 95 Ah AGM

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 4 / 3 / 2

a)

1)

2)

3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO
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STANDARDUDSTYR HYMER GRAND CANYON S

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 hk - Euro VI-E 
Basis
Udvendig farve Arktik hvid
6-trins manuelt ECO Gear
71 l brændstoftank (ved ekstraudstyr firehjulstræk: 93 l)
22 l AdBlue tank
Forberedt for anhængertræk
Adaptivt bremselys
Automatisk kørelysstyring
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle
Halogen-forlygter H7 med klart glas
Komfortchassis (vibrationsdæmper, stabilisatorer, støddæmpere)
Blinklys i sidespejle
Kørelys
Forrude med laminatglas
16" stålfælge med hjulkapsler og helårsdæk
Udetemperaturvisning
Elruder i førerhuset
Elektrisk håndbremse
Elektronisk startspærre
Fører- og passagerairbag
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Halvautomatisk klimaanlæg Tempmatik
Håndtag ved skydedøren
Rat hældnings- og højdejusterbart
Lysvidderegulering
Åben hylde i cockpittet i passagersiden
Solskærm, drejbar, til fører- og passagerside
Varmluft tillægsvarme elektrisk
Centrallås med fjernbetjening
Hill holder-assistent
ECO-Start-Stop-Funktion 
ESP med bremseassistent (BAS), ABS, ASR, EBV
Sidevindsassistent
Servostyring
Fartpilot inkl. multifunktionsknapper på rattet
Påbygning
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduet på dørene i bag)
Elektrisk indgangstrin
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i tagområdet
Isoleret gulv
Tagluge 28 x 28 cm over badet
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Tagluge 70 x 50 cm over opholdsrum
Isoleret alu-rammevindue i badet
Indvendigt udstyr
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Original Mercedes Benz komfortsæde betrukket i bodelsstof 
Klapbart bord med mulighed for forlængelse
Tallerkenlamelbund, som kan stilles op vertikalt, til senge i bag
Myggenet til skydedør
Mørklægning i førerhus med plisségardin til for- og sideruder
Mørklægning i bodel med plisségardin og myggenet
Spejlskab
Surringsskinne med 4 forskydelige øskner (sikring af div. tilbehør)
Bodel, soveafdeling & belysning
Sidevægge i sovedel med stofbeklædning i høj kvalitet som varme- og lyddæmpning
LED-belysning, dæmpbar
LED-belysning med touch-betjening
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Forhæng som rumdeler mellem bodel og soverum
Køkken
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
Stor todelt bestikindsats
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Køkkenbordsudvidelse
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)
Bad
Designer-håndvask, klapbar (i stenmateriale)
Bruserholder med sugekop
Kassettetoilet med niveauindikator
Kompakt-bad med dør
Installation & teknik
4 kW luftbåren varme med 10 l. varmtvandsvarmer
Indetemperaturmåler
LCD-betjeningsdel til styring af varme
95 Ah bodelsbatteri med lader
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
100 l friskvandstank monteret indvendigt (20 l i køreposition)
85 l spildevandstank (monteret under bunden)
Isoleret spildevandstank
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
Ladebooster til sikker ladning af bodelsbatteriet imens du er på farten (op til 70 A)
Multimedie
Forberedelse til DAB radio
Stofkombination og interiør
Møbeldekor Chiavenna Nussbaum (nøddetræ)
Stofkombination Denver
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 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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PAKKER HYMER GRAND CANYON S

Chassis pakke Pris kr.
LED-High-Performance forlygter 23.900,-
Tågelygter med kurvelys 3.500,-
Elektrisk klapbare sidespejle 1.100,-
Dødvinkelassistent 7.600,-

Pakkens værdi 36.100,-

Specialpris 27.600,-

Du sparer 8.500,-

Mervægt (kg)* 2

Køreassistentsystempakke Plus (til X15/x17 CDI) Pris kr.
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC PLUS inkl. multifunktionsknapper på rattet
Læderrat (ved automatgear) 3.000,-
Bakkamera til MBUX 6.000,-
MBUX 10,25" multimedie system inkl. navigation med multifunktionsrat, DAB+, touchscreen 31.100,-
Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 33.500,-

Specialpris 77.800,-

Mervægt (kg)* 49

Køreassistentsystempakke Plus (til x19 CDI) Pris kr.
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC PLUS inkl. multifunktionsknapper på rattet
Læderrat (ved automatgear) 3.000,-
Bakkamera til MBUX 6.000,-
MBUX 10,25" multimedie system inkl. navigation med multifunktionsrat, DAB+, touchscreen 31.100,-
Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 33.500,-

Specialpris 77.800,-

Mervægt (kg)* 40

Køreassistent pakke Pris kr.
Aktiv vognbaneassistent 7.100,-
Opmærksomhedsassistent 1.100,-
Fjernlysassistent 4.700,-
Trafikskiltegenkendelsesassistent 4.700,-
Opvarmet forrude 5.400,-
Varmeskyende glas med båndfilter på forruden 3.500,-

Pakkens værdi 26.500,-

Specialpris 23.900,-

Du sparer 2.600,-

Mervægt (kg)* 0

Camp Plus pakke Pris kr.
Isoleret og opvarmet spildevandstank 6.500,-
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,-
Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,-
Trærist i brusebunden 1.500,-

Pakkens værdi 11.600,-

Specialpris 9.200,-

Du sparer 2.400,-

Mervægt (kg)* 11

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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Style pakke Pris kr.
Kofanger og ramme om kølergrill lakeret i bilens farve 8.300,-
Kølergrill i krom 4.200,-

Pakkens værdi 12.500,-

Specialpris 9.700,-

Du sparer 2.800,-

Mervægt (kg)* 0

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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EKSTRAUDSTYR HYMER GRAND CANYON S

Pris kr.  

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 hk - Euro VI-E 11.900,- 0
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 319 CDI - 141 KW/190 hk - Euro VI-E 63.300,- 14
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 415 CDI - 110 KW/150 hk - Euro VI-E 16.700,- 0
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 417 CDI - 125 KW/170 hk - Euro VI-E 28.500,- 0
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 hk - Euro VI-E 79.900,- 14

V201104100 Vægtvariant 4.100 kg (ved Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI) 3.200,- 0
V201103500 Nedvejning til 3,5 t (ved Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI) 0
Basis
V20250167 Stengrå (Pastel) 7.100,- 0
V20250137 Stål-blå (Pastel) 7.100,- 0
V20250143 Blå/Grå (Pastel) 7.100,- 0
V20250140 Jupiter-rød (Pastel) 7.100,- 0
V20250119 Obsidiansort (metallak) 21.500,- 0
V20250136 Canvasit-blå (Metal) 21.500,- 0
V20250144 Tenorit-grå (Metal) 21.500,- 0
V20250146 Iridium-silver (Metal) 21.500,- 0

V2006811
Firehjulstræk, som kan kobles til, med gearudveksling inkl. baglygter delvist i LED og 93 l. brændstoftank 

83.700,- 156

V20420A Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 33.500,- 40
V20420A Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 33.500,- 31
V2051093 93 l brændstoftank 4.700,- 19
V2077113 LED-High-Performance forlygter 23.900,- 2
V2050010 Fuldautomatisk klimaanlæg THERMOTRONIC inkl. regncensor (merpris i forhold til halvautoamtisk klimaanlæg) 7.800,- 1
V20160J Elektrisk klapbare sidespejle 1.100,- 0
V2007111 Anhængertræk med aftagelig kugle (max. 2 t) 20.300,- 28
V2007114 Anhængertræk for øget anhængerlast 2,8 t 22.700,- 25
V2007115 Anhængertræk for øget anhængerlast 3,5 t (ikke muligt sammen med firehjulstræk) 23.900,- 25
V2115010 Motorrumslyddæmpning Mercedes-Benz for mindre motorstøj 3.500,- 10
V2062111 Tågelygter med kurvelys 3.500,- 0
V2113010 Wet Wiper System (vinduesviskere med integreret dyse) 1.200,- 0
V2021027 16" alu-fælg (sølv) med helårsdæk 14.300,- 4
V2021041 17" alu-fælg (sølv) med sommerdæk 17.400,- 8
V2021032 16" stålfælge (sort) med pigdæk (All-Terrain) 23.900,- 18
V2117011 Hylde til smartphones inkl. trådløs opladning 2.700,- 2
V2049011 Elektrisk skydedør i højre side inkl. fjernbetjening 15.500,- 10
V2049010 Elektrisk lukkehjælp til skydedør i højre side 5.400,- 5
V2116010 Lade pakke instrumentbord (2 USB-C porte med 5 V og en ekstra 12 V stikkontakt) 1.700,- 0
V2054511 Læderrat (ved automatgear) 3.000,- 0
V2054512 Læderrat og gearknop i læder (ved manuelt gear) 3.500,- 0
V2103210 Tillægsvarme til vandbåren varme (standvarme) 13.100,- 7
V2103211 Fjernbetjening til tillægsvarme til vandbåren varme 5.900,- 0
V21055J Tillægsvarme (understøtter varmeapparatet ved opvarmning af køretøjet) 10.200,- 7
V2098510 Dødvinkelassistent 7.600,- 0
V20855J Sædevarme til Mercedes Benz originalsæde 8.700,- 2
Påbygning
V30522120 Markise med adapter, antracit kabinet, 325 x 250 cm 13.100,- 24
V30522110 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm 11.900,- 23
V3016010 Hævetag i hvid (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 53.800,- 120
V3016010 Hævetag lakeret i køretøjets farve (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 59.800,- 120
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Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.
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Pris kr.  

V2100610 Motor-/bundskjold 3.500,- 15.5
V70030110 Design-transfers Aluline (i børstet aluminium) 3.200,- 0
V70030117 Design-transfers Carboline (i carbon sort-look) 4.400,- 0
V7003110 Design-transfers: Crossover 6.000,- 0

V7003216
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduerne på sidevæggen venstre og 
højre)

9.000,- 1

V3011012 Tagluge 70 x 50 cm, dobbeltglas (i soveområdet) 5.900,- 5
V3028012 Oplukkeligt vindue, venstre bag, inkl. mørklægningsrullegardin og myggenet 5.000,- 4
Indvendigt udstyr
V30490J 2 klapstole og bord inkl. fastgørelse 3.500,- 13
V3037510 ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen 3.200,- 3.5
V4031510 Lastrumsadskillelse med adapter til smalle surringsskinner 2.000,- 1
V3065010 Værdiboks/safe med nøgle (sædekonsol til passagersæde) 4.200,- 10
Bodel, soveafdeling & belysning
V60170J Faconsyet stræklagen til seng i bag 2.400,- 1
V8037011 Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme) 1.200,- 2
Bad
V40210J Brusebund i kork 1.500,- 2
Installation & teknik
V5028021 6 KW diesel luftbåren varme med 10 l. gasvandvarmer, højdekit og 1800 W elvarmestav inkl. tanksensor 23.900,- 2
V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V5026013 Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx 4.500,- 3
V50230J Udvendigt gasstik med lukkehane 2.400,- 1
V5012511 2. bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. ekstra lader 18 A 5.900,- 30
V5012513 HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 14.300,- 10
V5012512 HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer 34.700,- 25
V5002014 Isoleret og opvarmet spildevandstank 6.500,- 4
V5033017 Klimaanlæg på taget 1.700 W 25.100,- 27
V5047030 Solcelle 1 x 95 W med MPPT controller og display 11.900,- 8
V5047029 Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display 20.300,- 16
V5047029 Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display (Til sovetaget) 20.300,- 14
V5048014 Omformer 12 V til 230 V, 1300 W inkl. 70 A lader 15.500,- 10
Multimedie
V2067026 MBUX 10,25" multimedie system inkl. navigation med multifunktionsrat, DAB+, touchscreen 31.100,- 7
V2075012 Bakkamera til MBUX 6.000,- 2
V8035011 Parkerings pakke med 360° kamera 21.500,- 2
V8035010 Parkerings pakke med bakkamera 15.500,- 2
V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.600,- 2
V5054513 22" LED-TV med DVD-player, tripletuner, fod og TV-holder 11.700,- 8
Stofkombination og interiør
V100704076 Stofkombination Grazia (Eco Tech materiale) 9.000,- 0
V100704091 Kunstlæder-/stofkombination Dalana 9.000,- 4
V100704090 Læderbetræk Grigio 23.900,- 6.5
V602104011 Laguna 4.800,- 4
Pakker
V8036012 Chassis pakke 27.600,- 2
V8011616 Køreassistentsystempakke Plus (til X15/x17 CDI) 77.800,- 49
V8011616 Køreassistentsystempakke Plus (til x19 CDI) 77.800,- 40
V8011515 Køreassistent pakke 23.900,- 0
V8042010 Camp Plus pakke 9.200,- 11
V8028917 Style pakke 9.700,- 0
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41)

40)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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PRISER OG TEKNISKE DATA HYMER GRAND CANYON S 
CROSSOVER

Grand Canyon S CrossOver

Pris  kr. 1.451.000,-

Standard chassis Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI

Drivaksel Firehjulstræk

kw (hk) 141 (190)

Dækstørrelse 245/75 R16 C

Længde / Bredde / Højde (cm) 593 / 206 / 285 

Tagtype Hævetag 

Ståhøjde (cm) 192

Akselafstand (mm) 3665

Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)* 3215 (3054 - 3376)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr 
(kg)*

330

Teknisk tilladt totalvægt (kg)* 3880

Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)* 2000 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4 

Sengemål bag L x B (cm) 195 x 135

Sengemål sovetag L x B (cm) 200 x 122 

Sovepladser 2 - 4 

Køleskabsvolumen (deraf frysefag) (l) 90 (6,5)

Standard varme Diesel warm air + E, 6 kW

Opbevaring til gasflaske (vægtfylde) 2x 2,75kg

Kapacitet af friskvandstank (l) 100

Friskvandstank (kørselniveau) (l) 20

Spildevandstank (l) 85

Bodelsbatteri standard (Ah) 95 Ah AGM

Ekstra bodelsbatteri (Ah) 2 x 150 Ah Lithium

Stikkontakter 230 V/ 12 V/ USB 4 / 3 / 2

a)

74)

2)

3)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 
% af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede 
dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er 
beregnet for hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt 
der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af 
ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie 
vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed 
for nyttelasten ved de af HYMER udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt 

ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen 
undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for 
begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 
og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere 
siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede 
vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige 
oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i 
afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske 
tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

* INFO
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STANDARDUDSTYR HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Chassis
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 hk - Euro VI-D
Basis
Obsidiansort (metallak)
Firehjulstræk, som kan kobles til, med gearudveksling inkl. baglygter delvist i LED og 93 l. brændstoftank
Automatgear 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion
22 l AdBlue tank
Elektrisk klapbare sidespejle
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle
Elektrisk lukkehjælp til skydedør i højre side
Kølergrill i krom
LED-High-Performance forlygter
Tågelygter med kurvelys
Kofanger og ramme om kølergrill lakeret i bilens farve
Kørelys integeret i forlygterne
Varmeskyende glas med båndfilter på forruden
Opvarmet forrude
16" stålfælge (sort) med pigdæk (All-Terrain)
Elruder i førerhuset
Elektrisk håndbremse
Fører- og passagerairbag
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel
Keyless Start (Start-Stop-knap for komfortabel motorstart)
Lade pakke instrumentbord (2 USB-C porte med 5 V og en ekstra 12 V stikkontakt)
Læderrat (ved automatgear)
Rat hældnings- og højdejusterbart
Åben hylde i cockpittet i passagersiden
Solskærm, drejbar, til fører- og passagerside
Fuldautomatisk klimaanlæg THERMOTRONIC inkl. regncensor
Forberedt for anhængertræk
Centrallås med fjernbetjening
ABS (anti-blokkeringssystem) / ASR (antispin) / EBV (elektronisk bremsekraftfordeling) og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
Adaptivt bremselys
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC PLUS inkl. multifunktionsknapper på rattet
Aktiv bremseassistent
Aktiv vognbaneassistent
ESP med bremseassistent (BAS), ABS, ASR, EBV
Fjernlysassistent
Sidevindsassistent
Dødvinkelassistent
Trafikskiltegenkendelsesassistent
Udetemperaturvisning
Hill holder-assistent
Servostyring
Fartpilot inkl. multifunktionsknapper på rattet
Påbygning
Design-transfer omkring vinduer i Carbon (foliering i hele området omkring vinduerne på sidevæggen venstre og højre)
Design-transfers: Crossover
Markise med adapter, antracit kabinet, 325 x 250 cm
Elektrisk indgangstrin
LED Lysbjælke 11"
Optimal varme- og støjisolering takket være 16 mm polyethylenskum med lukkede celler i vægområdet og 23 mm XPS-isolering i tagområdet
Isoleret gulv
Tagluge 28 x 28 cm over badet
Tagluge 40 x 40 cm over soveområde
Tagluge 70 x 50 cm over opholdsrum
Isoleret alu-rammevindue i badet
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Motor-/bundskjold
Indvendigt udstyr
Fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen
Original Mercedes Benz komfortsæde betrukket i bodelsstof
Mørklægning i førerhus med plisségardin til for- og sideruder
Myggenet til skydedør
Klapbart bord med mulighed for forlængelse
Spejlskab
2 klapstole og bord inkl. fastgørelse
Tallerkenlamelbund, som kan stilles op vertikalt, til senge i bag
Surringsskinne med 4 forskydelige øskner (sikring af div. tilbehør)
Værktøjssæt (folde-spade, økse) i opbevaringsrum i bag
Bodel, soveafdeling & belysning
Sidevægge i sovedel med stofbeklædning i høj kvalitet som varme- og lyddæmpning
Faconsyet stræklagen til seng i bag
Stofkombination "HOME" (2 puder og stoflomme)
Forhæng som rumdeler mellem bodel og soverum
Køkken
Køkkenbordsudvidelse
Ekstra dybe skuffer med udtræk i høj kvalitet inkl. soft-close-funktion
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus
Bad
Kompakt-bad med dør
Designer-håndvask, klapbar (i stenmateriale)
Bruserholder med sugekop
Kassettetoilet med niveauindikator
Brusebund i kork
Installation & teknik
6 KW diesel luftbåren varme med 10 l. gasvandvarmer, højdekit og 1800 W elvarmestav inkl. tanksensor
Indetemperaturmåler
LCD-betjeningsdel til styring af varme
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V
95 Ah bodelsbatteri med lader
HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah lithium) inkl. ekstra lader 18 A og battericomputer
Tredje bodelsbatteri ''HYMER-Smart-Battery-System'' (150 Ah lithium)
Solcelle 1 x 95 W med MPPT controller og display
Isoleret og opvarmet spildevandstank
Niveaumåler til frisk- og spildevandstank
100 l friskvandstank monteret indvendigt (20 l i køreposition)
85 l spildevandstank (monteret under bunden)
Multimedie
Forberedelse til DAB radio
MBUX 10,25" multimedie system inkl. navigation med multifunktionsrat, talestyring, DAB+, touchscreen og bakkamera
Stofkombination og interiør
Møbeldekor Chiavenna Nussbaum (nøddetræ)
Stofkombination Denver
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 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
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EKSTRAUDSTYR HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Pris kr.  

Chassis
V201104100 Vægtvariant 4.100 kg (ved Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI) 3.000,- 0
V201103500 Nedvejning til 3,5 t (ved Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI) 0
Basis
V2007111 Anhængertræk med aftagelig kugle (max. 2 t) 19.400,- 28
V20855J Sædevarme til Mercedes Benz originalsæde 8.300,- 2
Påbygning
V3016010 Hævetag lakeret i køretøjets farve (maxi-dobbeltseng med sovekomfortsystem) 57.100,- 120
V30522110 Markise med specialadapter til hævetag, antracit kabinet, 300 x 250 cm -1
Indvendigt udstyr
V4031510 Lastrumsadskillelse med adapter til smalle surringsskinner 1.900,- 1
V3037510 ISOFIX - fastgørelse til barnesæde i siddebænken i bodelen 3.000,- 3.5
V3065010 Værdiboks/safe med nøgle (sædekonsol til passagersæde) 4.000,- 10
Installation & teknik
V5028110 Varme til hævetaget - varmetæppe 12 V (155 x 60 cm) 1.200,- 1
V5047029 Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display 11.400,- 6
V5048014 Omformer 12 V til 230 V, 1300 W inkl. 70 A lader 13.600,- 10
V4031211 25 l. kompressorkøleboks (tilpasset opbevaringsrummet under sengene i bag) 1.500,- 4
Multimedie
V5073016 Forberedt for TV med DVB-T antenne (aktiv) 3.400,- 2
V5054513 22" LED TV med integrerede højttalere, fjernbetjening, DVD-drev 11.100,- 9
Stofkombination og interiør
V100704090 Læderbetræk Grigio 22.800,- 6.5
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19)

75)

24)

25)

 Standard
 Efter ønske (uden beregning)

 Ekstraudstyr
 Ikke muligt

 Obligatorisk
 Ekstraudstyr inkl. i pakke

 Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Vær opmærksom på henvisningen på siden 45

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte 
ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i 

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for 
hver type og planløsning, som HYMER anvender, for hvor meget vægt der 
maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger 
og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet 
Juridiske oplysninger.

* INFO
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HENVISNINGER

Forkortelser

ABS - Antiblokeringssystem 
ASR - Antispin - traktionskontrol 
EDS - Elektronisk differentialsperre 
ESC - Køredynamikregulering = ESP 
ESP - Elektronisk stabilitetsprogram - Køredynamikregulering 
HBA - Hydraulisk bremseassistent 
LAC - Adaptivt stabilitetsprogram 
MSR - Motortrækkemomentreglering 
EBV - Elektronisk bremsekraftfordeling 
 

Enhver ændring af dit køretøjs fabrikstilstand kan føre til reduceret køre- og trafiksikkerhed. 

Tilbehør og originale reservedele, der er anbefalet af Hymer GmbH & Co. KG, er specielt udviklet til dit køretøj og godkendt af os. Din HYMER-forhandler 
fører disse produkter; han er informeret om de tilladte tekniske detaljer og kan udføre de nødvendige arbejder fagligt korrekt.  
Tilbehør, på-/om- og indbygningsdele, der ikke er godkendt af Hymer GmbH & Co. KG, kan føre til skader på køretøjet og reduceret trafiksikkerhed. Selv 
hvis der foreligger en erklæring fra en sagkyndig, dele-ABE eller typegodkendelse, findes der dermed ingen formodning om produktets ordentlige 
beskaffenhed.

Hav venligst forståelse for, at man ikke dækker skader, der er forårsaget af produkter, der ikke er godkendt af Hymer GmbH & Co. KG eller 
ureglementerede og ikke godkendte ændringer. 

Vægtangivelser er ca.-angivelser. Den nyttelast, der er oplyst i prislisten, reduceres ved montering af ekstraudstyr med den vægt, der er angivet i 
prislisten. 

Ved oplysninger om leveringsomfang, mål og vægte på køretøjet er det muligt og tilladt med afvigelser inden for rammerne af fabrikstolerancen (+/- 5%). 
De svarer til det på trykningstidspunktet tilgængelige oplysninger samt de europæiske homologationsbestemmeler. De kan ændre sig indtil køb af 
køretøjet hhv. levering af køretøjet. Din HYMER-forhandler informerer gerne om eventuelle ændringer og det standardmæssige leveringsomfang. 

Ved montage specielt af dele i bag som f.eks. motorcykelholder eller anhængertræk skal du særligt være opmærksom på at overholde de foreskrevne 
aksellaster. 

De angivne priser på ekstraudstyr gælder kun ved fabriksmontering i produktionen. I mange tilfælde er eftermontering ikke mulig og vil ved  montering 
medføre betydelige ekstraomkostninger.

Prislisten indeholder udstyrsniveauet på trykningstidspunktet.  Trods korrekturlæsning af indholdet kan trykfejl ikke udelukkes. Vi forbeholder os ret til 
at udføre udstyrsændringer og produktforbedringer igennem hele modelåret.Køretøjerne er i nogle tilfælde afbildet med ekstraudstyr, der ikke er en del 
af standardleveringen Friskvandsforsyningen overholder EU-bekendtgørelsen nr.07/2011 (direktiv 2002/72/EU).

Få information hos din Hymer-forhandler om det aktuelle leveringsomfang inden kontraktunderskrivelsen

Alle priser er vejledende udsalgspriser i dkr. inkl. 25% moms. Køretøjspriserne er angivet eksklusive leveringsomkostninger. 

Der tages forbehold for ændringer i pris, konstruktion og udstyr. 

Denne prisliste erstatter alle forudgående. 

Afhentning af dit køretøj på fabrikken er desværre ikke mulig.
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FODNOTER

1) Højden ændrer sig ved montage af ekstraudstyr som f.eks. parabolantenne, tagræling etc. Den standardmæssige tagantenne er ikke medregnet i 
totalhøjden.
2) Op til 12% stigning: Ved tiltagende højde forringes motorens ydelse automatisk. Fra 1000 m over havoverfladen og for hver yderligere 1000 m skal der 
trækkes 10% af anhængerlasten fra hele vogntogets vægt.
3) Antal tilladte personer bliver reduceret, hvis vægt i køreklar stand øges. Vægten øges især hvis der vælges en anden motor end grundvarianten, hvis 
der monteres ekstraudstyr og hvis der vælges en anden udstyrsvariant. Vær opmærksom på, at den teknisk tilladte totalvægt ikke overskrides og at der 
er tilstrækkeligt med nyttelast til både passagerer og bagage. Du finder informationer om vægte i prislisten eller kan få yderligere information hos din 
HYMER Campervan-forhandler. Vær dog opmærksom på at køretøjets vægt da ændrer sig.
4) Kun mulig sammen med 9G automatgear
5) 9-trins automatgear kun i forbindelse med 16" alufælge til Fiat Ducato Maxi chassis eller stålfælge.
6) Ekstraudstyret er ikke muligt sammen med 2,2 Multijet 88 kW / 120 hk
7) Ekstraudstyret LED forlygter kræver også tilvalget LED kørelys
8) Kun mulig ved samtidig valg af Style pakke
9) Ikke i forbindelse med 9-trins automatgear
10) Ikke muligt sammen med Light Duty homologation
11) Fås kun i kombination med ekstraudstyret Automatic AirCon med pollenfilter.
12) Programmerbar standvarme inkl. opvarmet forrude
13) Digitalt cockpit med integreret 7" display kun i forbindelse med Fiat 10" navigationssystem.
14) Opvarmet forrude kun i forbindelse med Førerassistent Pakke eller køreassistentsystem
15) Kun muligt sammen med elektrisk klapbare sidespejle.
16) Hævetag og sengeombygning på tværs i siddegruppen inkl. ekstra hynder kan ikke benyttes samtidig.
17) Taglugen (Heki) er ikke mulig sammen med sovetaget eller klimaanlæg på taget.
18) Ekstraudstyret oplukkeligt vindue i bag mindsker sengens størrelse
19) ISOFIX - barnesædefastgørelse kun muligt til siddepladsen midt i køretøjet.
20) 2. batteri 95 Ah og 2. batteri hybrid (160 Ah lithium) med ekstra lader 18 A kan ikke bestilles og monteres samtidigt.
21) Fiat infotainment system er kun mulig sammen med automatisk klimaanlæg med pollenfilter.
22) Afhængig af typen af smartphone og softwareversionen kan niveauet for mulig smartphone-brug variere.
23) Fuld smartphone-integration i multimediesystemet (f.eks. Apple Car Play, Google Android Auto) kan kun garanteres, hvis 9" Multimedia SatNav- 
systemet er installeret fra fabrikken. Smartphone-integration er ikke mulig i eftermonteringsversionen.
24) TV-forberedelse = 1 x 12V stikkontakt, 2 x antennestik og 1 x stikkontakt
25) Kun muligt sammen med TV-forberedelse.
26) Ready to Camp pakke (Maxi) er kun mulig i forbindelse med 9-trins automat gear eller Fiat Ducato Maxi chassis.
27) Ekstraudstyret er inkl. forberedelse til anhængertræk
28) Anhængertræk er kun muligt at bestille som fabriksmonteret. Vær venligst opmærksom på dette ved bestilling. Det er ikke muligt at eftermontere.
29) Kun mulig sammen med MBUX Multimedia system.
30) Wet Wiper System er kun mulig i forbindelse med fuldautomatisk klimaanlæg og regnsensor
31) Ikke mulig sammen med vandbåren tillægsvarme.
32) Aktiv bremse-assistent er inkluderet i aktiv afstands-assistent DISTRONIC+.
33) Kun muligt sammen med automatgear, læderrat og MBUX multimedie system.
34) Der kan i øjeblikket opleves leveringsudfordringer. Eftermontering af udstyret er mulig hos Mercedes Benz, uden omkostninger - såfremt Blind Spot 
assistenten er bestilt oprindeligt.
35) Dødvinkelassistent kun sammen med Distronic+
36) Ikke muligt sammen med sengeombygning i siddegruppen inkl. ekstra hynde
37) Kun muligt sammen med MBUX Multimedia System.
38) Kun muligt sammen med elektrisk klapbare sidespejle og MBUX multimedie system.
39) Med dette tilvalg udføres Mercedes Bens originalsæder i integral optik
40) Lakkeret kofanger og Mercedes-Benz Style pakke er kun muligt sammen med udvendig farve Iridium sølv, Obsidian sort og Tenorit grå.
41) Køreassistent pakken er kun mulig sammen med MBUX 10,25 multimedie system, udstyrslinje Plus eller udstyrslinje Premium.
42) Light chassis og 16" stålfælge er kun muligt med manuelt gear ikke med 9-trins Wandler automatgear
43) Vælges den udvendige farve Artense Grå bliver sovetaget sort.
44) Kun muligt sammen med ekstraudstyret sænkbart bord i siddegruppen til sengeombygning
45) Med ekstraudstyret diesel luftbåren varme reduceres gasforsyningen til 5 kg
46) Ikke mulig sammen med dieselvarme
47) Ved bestilling af dette ekstraudstyr bliver standardvarianten ikke leveret med.
48) Tilgængelig i slutningen af året
49) Kun mulig sammen med 2. bodelsbatteri.
50) Ikke sammen med ekstraudstyret sovetag
51) Solcelleanlæg 2 x 85 W er ikke mulig sammen med ekstraudstyret sovetag.
52) Ikke muligt sammen med sovetag eller tagluger.
53) Ved klimaanlæg på taget forøges køretøjets samlede højde
54) TV-forberedelse = 2 x 12V stikkontakter, 3 x antennestik og 1 x stikdåse
55) Ikke mulig sammen med afstandsholder, Køre komfort pakke eller 120 hk motor.
56) Mercedes-Benz Sprinter 31x chassis med tilladt totalvægt på 3.500 kg kan ikke opvejes. Vær venligst opmærksom på dette ved bestilling.
57) Grand Canyon S med 319 CDI motor såvel som ML-T med 419 CDI motor kan ikke leveres med ECO-Start-Stop funktion.
58) Alle justeringsmuligheder bevares på de originale Mercedes Benz-sæder med et integreret look.
59) Mercedes Benz originale sæder kan drejes, og de kan også justeres i længderetningen, skrå og højden. Hovedstøtten kan bruges.
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60) 4-hjulstræk fås ikke sammen med helårsdæk
61) Firehjulstræk kun i forbindelse med 9G-TRONIC automatgearkasse.
62) Når man bestiller firehjulstræk som ekstraudstyr øges totalhøjden med ca. 9 cm.
63) 4-hjulstræk på Mercedes Sprinter er kun mulig sammen med 419 CDI motor.
64) 93 l. brændstoftank leveres kun sammen med 4-hjulstræk
65) Ved opvejning til 4.100 kg forringes anhængerlasten til 1.780 kg
66) Ved opvejning til 4.100 kg forringes anhængerlasten til 2.580 kg
67) Ved 41 x CDI (3.880 kg) forringes anhængerlasten til 3.120 kg. Ved opvejning til 4.100 kg forringes anhængerlasten til 2.900 kg
68) Ikke muligt sammen med firehjulstræk.
69) Motorrumsisolering til lyddæmpning af motoren og motor-/bundskjold kan ikke bestilles samtidig.
70) Elektrisk skydedør er ikke muligt sammen med udvendig gasstikdåse.
71) Død-vinkel-assistent kun muligt sammen med Distronic+ eller Køre Assistent Pakke Plus
72) Kun i forbindelse med firehjulstræk
73) Ikke tilgængelig i kombination med Park-pakke med bakkamera eller Park-pakke med 360 ° -kamera.
74) Højden ændrer sig ved montage af ekstraudstyr som f.eks. parabolantenne, tagræling etc. Den standardmæssige tagantenne er ikke medregnet i 
totalhøjden.
75) Tvunget tilvalg i forbindelse med sovetag i vognfarve
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Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret 
ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535
(til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). 
De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har 
vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og HY-
MER-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved kon-
figuration af dit køretøj. 

1. Største tekniske tilladte totalvægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt
 (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 
3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må 
ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte to-
talvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider 
køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt,
udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med medføre en 
bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet 
med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er 
fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner: 
- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som 
smørefedt, olie og kølervæske;  
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er in-
deholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producen-
tens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med 
en vægt på 16  kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivnin-
gen antages med 75 kg. 

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller fin-
des i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt 
i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en stan-
dardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af 
myndighederne Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det 
køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er an-
givet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager 
EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underle-
verandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved 
vægten i køreklar stand. 
Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel: 
- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg 
- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i 
de tekniske data. HYMER gør sig store anstrengelser for at reducere væg-
tafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser 
ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan 
ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets fakti-
ske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor 
af HYMER ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

JURIDISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VÆGTRELATEREDE 
OPLYSNINGER

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fast-
lagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. 
Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven 
nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilla-
dte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens 
definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standar-
dudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. ab 
fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller mo-
torcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger 
om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i 
vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt 
tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhan-
dleren eller dig. 
Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ek-
straudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes 
samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du 
efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certifi-
cate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om 
en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af 
den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også 
den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske græns-
er: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at 
der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt 
nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttela-
sten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. sal-
gsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes 
vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 
1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nytte-
last, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, 
mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følg-
ende måde:
Minimum nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = 
er køretøjets samlede længde i meter.
Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den mi-
nimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsm-
odel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennæv-
nte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets 
samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i 
køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:
 3.500 kg største tekniske tilladte samlede vægt
- 2.850 kg vægt i køreklar stand
- 3*75 kg passagerernes vægt
- 100 kg minimum nyttelast

=     325 kg maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr



Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, 
der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden 
at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se 
foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i 
eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad 
derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis 
af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk 
ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksem-
pel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand 
ligger 2 % over den nominelle værdi:
       3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 2.907 kg faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne 
værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg passagerernes vægt
 - 325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
=       43 kg faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker HYMER den tilladte maks. vægt 
for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter model.  Be-
grænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i 
loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør 
også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af HYMER udleverede 
køretøjer. 
Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning 
af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsn-
ing af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på 
slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nytte-
last også i disse tilfælde kontrollerer HYMER inden udlevering af køretøjet 
sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, 
der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr. 

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyt-
telasten.

Også uafhængigt af minimum nyttelast  bør du være opmærksom på at 
uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – 
opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapaci-
tet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. 
eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på 
basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast  på 275 
kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af 
tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er 
vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i sal-
gsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:
      3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
2.907 kg Faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne 
værdi på 2.850 kg)
3*75 kg passagerernes vægt
150 kg bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
=     218 kg faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, 
bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte 
tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning.
Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på 
en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes in-
dividuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det 
tekniske tilladte akseltryk overholdes.



Henvisning

Denne brochure beskriver serien på trykningstidspunktet. Der tages

forbehold for evt. trykfejl. Vi forbeholder os ret til udstyrsændringer 
eller produktforandringer i løbet af modelåret. Forhør dig venligst om 
det aktuelle produkt- og standardudstyr hos en af vores autoriserede 
HYMER/ERIBA forhandlere, inden du underskriver kontrakten.

Køretøjerne er delvist illustreret med ekstra udstyr, som findes på den 
respektive prisliste og fås mod ekstra betaling. De viste dekorationer 
på billederne indgår ikke i leverancen fra HYMER/ERIBA. 

Oplysningerne lever op til de europæiske 
homologationsbestemmelser; indtil køretøjet købes eller leveres, kan 
disse ændre sig. Din HYMER/ERIBA forhandler informerer dig gerne 
om disse ændringer

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG 
Postfach 1140 
D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com

Følg os også på Facebook og Instagram! 
Facebook: @hymer.official 
Instagram @hymer
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