Hymer Exsis-I 580
Fekvőhelyek
4 fő
Szélesség
222 cm

Utazóhelyek
4 fő
Magasság
277 cm

Alapjármű
Motor
KW / LE
Környezetvédelmi norma
Hajtás módja
Tengelytáv
Megengedett össztömeg
Belső állómagasság

hosszúság
699 cm
Menetkész tömeg
2930 kg
Fiat Ducato
2,2 Multijet
103/140
Euro 6-E
Első kerék meghajtás
3800 mm
3500 kg
198 cm

Egy lakóautó kiválasztásánál a legfőbb nehézség az, hogy a kívánt súlyhatáron belül
maradjunk úgy, hogy ne kelljen lemondanunk a számunkra fontos kényelmi extrákról
sem. Erre nyújt megoldást a Hymer Exsis-I sorozata, ami a könnyű szerkezet és a
kényelem tökéletes kombinációja.
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Szériafelszereltség
Alaprajz

Alap
Fiat Ducato 3,5 t – 2,2 Multijet – 103kW/140LE – Euro 6 E
Alumínium lemez Carrara fehér színben
6 sebességű váltó
90 l-es üzemanyagtartály
19 l-es AdBlue tank
Elektromosan fűthető, állítható, külső visszapillantók
LED nappali menetfény és LED irányjelzők
Sárfogó az első és hátsó tengelynél
16” könnyűfém felni 225/75 R16 (fekete)
Dupla USB csatlakozó a vezetőfülkében
Vezető és utasoldali légzsák
Pohártartó a vezető és utasoldali ülésnél
Bőr kormány és váltó
Manuális klímaberendezés
Multikormány
Erősített generátor
ABS (blokkolásgátló fékrendszer) / EBD (elektronikus fékerőelosztó)
ESP, ASR, Traction Plus és Hegymenet asszisztens
Ütközést követő fék-kontroll (ütközés esetén automatikusan fixálja a fékeket elkerülve a
további balesetet)

Oldalszél asszisztens
Start-Stop rendszer intelligens áramgenerátorral
Tempomat Fiat Cruise Control
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Külső felépítés
Omnisztor adapterrel fehér színben, 450 x 250 cm
60 cm maxi bejárati ajtó
Elektromos belépőlépcső
Exkluzív Hymer multifunkciós hátsó lámpák LED hibrid technológiával
Vezetőajtó elektromos ablakemelővel és belépővilágítással
Garázsajtó jobb oldalon, 65 x 65 cm
Garázs teherbírás 350 kg-ig (opcionálisan 450kg), kérjük vegye figyelembe a tengely
terhelést
GFK (üvegszálas műanyag) könnyűépítésű padló XPS szigeteléssel
Optimális szigetelés a „PUAL-kivitelezés” által, habosított falak és tető (34 mm-es fal-és
tetőerősség) valamint keretablakok
Prémium Hightech felépítés: Alu/Alu PUAL-szendvics az optimális szigetelésért –
összeragasztott, hőhidak nélkül, 100% famentes
Szervizajtó a vezetőoldalon (fedélzeti elektronika)
Vezetőfülke sötétítés minőségi pliszírozott anyagból
Bejárati ajtó ablakkal, sötétítővel és integrált szemetessel
Kitámasztható ablak hátul, menetiránnyal jobb és bal oldalt, sötétítővel és
szúnyoghálóval
Üveg tetőablak 40 x 40 sötétítővel és szúnyogrolóval a hátsó ágy(ak) felett
Tejüveg-tetőablak 40 x 40 sötétítővel és szúnyogrolóval a fürdőben
Panoráma tetőablak 80 x 50 cm, LED világítással a lakótérben

Belső felépítés
Pilótaülések a lakótér anyagában, forgatható, 2 kartámasszal
Komfort L ülőgarnitúra két integrált három pontos övvel
Luxus asztal 360 fokban forgatható, hosszanti és keresztirányban eltolható
Szúnyogháló a bejárati ajtón

Textíliák & dekorok
Sauvignon Oak bútordekor
Felár nélkül választható anyagkombinációk: Denver, Korfu

Lakó-és hálótér & világítás
Első ágy manuálisan süllyeszthető
Többzónás habmatracok hátul
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Tartalékpárna a hátsó egyszemélyes ágyak egybenyitásához
Ambiente világítás
Komplett LED belsővilágítás
LED pultvilágítás
LED elősátor világítás

Konyha
Servo-Soft konyhaberendezések
Extra széles konyhafiókok
142 l-es hűtő

Fürdő
Fapadló a tusolóban

Installációk & technika
Hőlégfűtés 6kW melegvizes bojlerrel
LCD kezelőfelület a fűtéshez
Vezetőfülke fűtéskoncepció erősített hőlégfűtéssel és fűtött műszerfallal
Hőlégfűtés a hátsó hálótérben külön vezérelhető
Automatikus gázpalack átkapcsoló berendezés
Gázrekesz külső hozzáféréssel
4 x 230V / 1 x 12V / 1 x dupla USB
Megerősített akkumulátor 12 V 95 Ah AGM
20/120 l frissvíztank szigetelt és fűtött
Szennyvíztank 90 l, szigetelt és fűtött

Multimédia
Rádió-/TV-előkészítés, 12 V és 230 V csatlakozóval, 2 hangszóró a vezetőfülkében, 2 az
első ágyban, 2 hátul, rádió és DVB-T2 antenna
Tolatókamera
32” LED TV tartóval
Parabola antenna 65 cm-es tükörrel
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Extrafelszereltség
-Multimédia navigációs rendszer 9”, érintőképernyővel,
lakóautós szoftverrel, DAB+, Apple Carplay, Google Android Autó
és visszapillantó tükör funkció
-Elektromos parkolófék

Árösszefoglaló
Lakóautó nettó ára extrafelszereltséggel
Egyéb költségek
Üzembe helyezés díja nettó

74.990,- €

403.090,- Ft

Az üzembe helyezési díj tartalmazza: reg.adó, egyedi műszaki, illeték, forgalmi, törzskönyv,
rendszám, gázbiztonság, és az érintésvédelem összegét.

Várható szállítás: 2022. Április

Fekete-Göltl Adrienn
+36 30 620 2222
goltl.adrienn@vpt.hu
VPT Caravan, Hivatalos Magyarországi Hymer kereskedés
9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
H-CS 8:00 - 17:00
P 8:00 – 13:00
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