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FLEKSIBEL OG PÅLIDELIG:
LMC CRUISER

OPLEV
UAFHÆNGIGHEDEN
REJS AFSLAPPET,
UANSET HVOR TUREN GÅR HEN
Vores Cruiser-serie står for komfort, fleksibilitet og
stor køreglæde. Den rummelige autocamper har
plads til op til fire personer. Med tre planløsninger
kan du vælge mellem den større med et rummeligt
baderum og den mere kompakte med et Variobad. Modellen „Cruiser V“ er med sin bredde på kun
2,22 m. smal og nem at komme rundt med, hvilket
gør den ideel til den aktive ferie.
I LMC har vi udviklet campingvogne, autocampere og
camper vans i mere end 65 år og vi følger stadigvæk
aktivt med i de nyeste trends og tendenser på
markedet. Vi optimerer konstant vores produktportefølje og udvikler nye modeller til din drømmeferie. Vi sikrer en gennemtænkt teknik ned til mindste
detalje. Oplev vores klassiske autocamper-serie:
LMC Cruiser!
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KOMFORTABELT INTERIØR
KOMBINERET MED SMARTE IDEER
Cruisers hyggelige interiør præsenteres i et elegant
bøgedekor med hvide paneler. Den indirekte belysning
over overskabene giver et behageligt varmt lys.
Det L-formede opholdsområde i fronten kan konverteres
til en yderligere soveplads på ingen tid. De komfortable
faste senge bagerst afrunder de harmoniske møbler.
Hos LMC vil vi have dig til at føle dig hjemme på din
rejse. Derfor gør vi alt hvad vi kan, for at give dig et
køretøj af høj kvalitet. Så du får de bedste minder på
din ferie.

FØL DIG HJEMME
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T 662 G
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SLAP
AF SAMMEN
Et pålideligt køretøj med et godt indeklima,
både til den aktive og til den afslappende
ferie. Vinter-rygventilationen bag møblerne
sikrer optimal luftcirkulation selv på koldere
dage.
Det elektriske komfur med tre blus, stort
køleskab og funktionelle og rummelige skuffer
gør madlavningen til en fornøjelse. Med
det gennemtænkte system til at organisere
skufferne, som også har Softclose funktion,
har du altid det helt rigtige tilbehør ved
hånden, når du går til bords i din Cruiser.

T 662 G
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T 662 G
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HER GÅR DRØMME I OPFYLDELSE

T 662 G

T 662 G

SOV AFSLAPPET

T 662 G

HIGHLIGHTS INDVENDIGT
■ Masser af plads til friske forsyninger i det store smarttower-køleskab på 140 l.
■ Uanset om det er enkeltseng eller ombygget til dobbeltseng får du en god
nats søvn på koldskumsmadrasserne, så du har ny energi til næste dag.
■ Indirekte belysning over overskabene skaber en varm og hyggelig atmosfære.
■ Badeværelset med seperat toilet og brusebad giver dig et højt niveau
af komfort og bevægelsesfrihed.
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■ Bøjlestænger i baderummet, der nemt sættes og tages ned, gør det nemt
at tørre vasketøj.
■ Det integrerede lys i garderoben gør det nemt at få et overblik over tøjet.
■ Du kan nemt bygge siddegruppen om til ekstra sovepladser.
■ Med opbevaringsrum i gulvet og opbevaring under siddebænken får du
masser af plads til alle dine ting.

T 662 G
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OMHYGGELIGT DESIGNET

Alt om bord: det praktiske drejbare
toilet er det bedste eksempel
på effektiv udnyttelse af pladsen
i badeværelset. Derudover er masser
af lys, forskellige opbevaringsmuligheder og et stort spejl med til at
rummet virker større.

1.

2.

3.

SMARTE LØSNINGER
1. Praktiske opladningsmuligheder, hvor du har brug
for dem: med fleksible USB-stik der er integreret i
lysskinnerne i siddegruppen.
2. Småting opbevares sikkert med det faste elastiske
system i de åbne hylder i soveområdet.
3. Med hævetag som ekstraudstyr kan du nemt
få yderligere to senge.
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T 662 G

■	Madlavning bliver en fornøjelse med komfuret der har tre blus,
elektrisk taktgnisttænding og glasdæksel.
■	De små sidelommer i siddegruppen gør, at du altid har dine ting
ved hånden.
■	Der er plads nok til rejseudstyr i opbevaringsrummet under
bænken.
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OPLEV MERE SAMMEN
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TAG PÅ TUR MED LMC CRUISER

5.

4.

1.
2.

1.

1.

7.
3.

8.

HIGHLIGHTS
EKSTERIØR

1. GFK-front, -tag og -bagende
2. Lav bodelshøjde (Cruiser T)
3. Indgangsdør på 70 cm med vindue og centrallås
(Cruiser T)
4. Hævetag (ekstraudstyr) med to ekstra sovepladser

POLSTER

DEKOR

V 646 G
Totallængde cm

676

Totalbredde cm

222

Sovepladser

2-5

5. Bakkamera integreret i tagspoileren
6. Med samlet højde på ca. 2,69 m og bredde på 2,22 m,
er den smal og smidig (Cruiser V)
7. Stor dør til garagen i bag på passagersiden
8 Lav coupéindstigning

UDSTYR
2–5

MAX.

MÅL FRA

+1.640 KG 6.760 MM
KG

14

6.

MAX.

4.400 KG

LLT

GULV

12 ÅRS
GARANTI

T 662 G

T 732 G

Totallængde cm

699

Totallængde cm

755

Totalbredde cm

232

Totalbredde cm

232

Sovepladser

2-5

Sovepladser

2-5
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STANDARDUDSTYR OG PAKKER
VINTERPAKKE LUFTBÅREN
VARME (WPU)
CHASSIS
Kølergrill i blank sort
Dieseltank 75 l
Eco Pack (Star & Stop-funktion) - fra 103
kw/140 hk-motor 4)
Passagerairbag
Traction+ (kun sammen med helårsjhul)
Fiat Ducato 35 med lavt rammechassis
ASR + ESP inkl. Hill-holder
Centrallås
Elruder
Førerairbag
Dieselpartikelfilter
Fartpilot/cruise control Fiat Ducato
Restyling
Klimaanlæg manuellt
Kørecomputer (bordcomputer)
ABS
LED-kørelys
Bredere sidespejle
Kofanger lakeret i chassisfarve
AdBlue tank 19 l
16" hjul på stålfælge
Folderullegardinsystem mørklægning i
førerhus
Servostyring
Forlygter med sort ramme
6-trins manuelt gear
Emmissionsnorm (Euro 6d-Temp)
Hjulkapsler
Hjulhulisolering
Ladebooster
Halogenforlygter
Elektronisk startspærre
Bredt spor 198 cm i stedet for 179 cm

MOTORVARIANT
FIAT 2,2 MJet - 88 kW (120 hk) - EURO 6

KØRETØJSUDSTYR OG
FØRERHUS
Captain Chair inkl. 2 armlæn
Højdejusterbart rat
Komfort-førerhusbetræk
Reparationssæt til dæk (Fix & Go Kit)
Højdejusterbart fører- og passagersæde
Beklædning af siddemagasin
Drejekonsol til førerhussæder
Kopholder
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UDVENDIGT UDSTYR
Markise 9200 4,00 x 3,00 m (afhængig af
grundrids)
Markise 9200 4,50 x 3,00 m (afhængig af
grundrids)
Bodelsdør 58 cm med vindue og centrallås
Garagedør i bag i passagerside
Skyroof over førerhus
Oplukkeligt vindue med
multifunktionsrullegardiner inkl.
indsynsbeskyttelse
3. bremselygte
Sænket bagende for større nyttelast 250
kg
Forteltlampe over bodelsdøren
Bodelsdør 70 cm med vindue og
centrallås (beroende på planlösning)
Tagluge i klart glas med integreret
belysning og kombirullegardin
Forberedt for SAT, klimaanlæg, solceller
inkl. forstærket tag
Garagedør i bag i førersiden

INDVENDIGT UDSTYR
Opbevaringsrum i gulvet
Bredt indgangstrin
Trepunktsseler i siddegruppen
Koldskumsmadrasser i faste senge
Klædeskabsbelysning
Nakkestøtter i midterste siddegruppe
Røgalarm
Surringsskinner med øskner
Vintertyglæn / ventilation bag ved
møbeldele
Myggenetdør
Loftbelygning (dæmpbar)

KØKKEN
Komfur med 3 kogeblus med elektrisk
gnisttænding og glasafdækning
Skuffer med soft-indtrækning
Organiseringssystem til køkkenskuffen
SmartTower-køleskab 140 l (afhængig af
grundrids)
Køleskab 110 l (afhængig af grundrids)
Komfur med 3 kogeblus med elektrisk
gnisttænding, integreret køkkenvask og
todelt glasafdækning

VARME
Luftbåren varme Combi 6 med
betjeningsdel CP plus
12 V ventilationsanlæg

VANDFORSYNING
Trærist i brusebunden
Todelt badeværelse med separat toilet- og
bruseområde (afhængig af grundrids)
Central forsynings- og
bortskaffelsesenhed
Vandvarmer 10 l integreret i
varmesystemet
Toiletrum med separat brusekabine eller
bruserudstyr med bruserdør (afhængig af
grundrids)
Spildevandatank 95 l
Opvarmede og isolerede vand- og
spildevandstanke
Vandtank 100 l med påfyldningsstuds
Blandingsbatteri (varmt vand)
Klapbar bøjlestand i toiletrum eller bruser
Kassette-toilet

LLT
12 års tæthedssikring på bodelen
GFK-front, -tag og -bagende
GFK-bund
Højtydende isoleringskerne (under
bunden)
Bund af XPS-skum og PU-lister

Eix-Ex defroster og fjernvisning (kun
sammen med DuoControl)
Luftbåren varme (med el-varmepatron)
Vinterafdækning til køleskabsventilation
DuoControl med Crash Sensor
Vandbåren gulvopvarmning

Pakkens vægt 15 kg

VINTERPAKKE VANDBÅREN
VARME (WPT)
Eix-Ex defroster og fjernvisning (kun
sammen med DuoControl)
Vinterafdækning til køleskabsventilation
DuoControl med Crash Sensor
Vandbåren gulvopvarmning
Vandbåren varme inkl. varmeveksler

Pakkens vægt 63 kg

SIKKERHEDSPAKKE (SP)
Sikkerhedspakke (nødbremse, vejbane- og
fjernlysassistent, vejskiltegenkendelse, regnog lyssensor)
Dødvinkelassistent inkl. registrering af
tværgående trafik

Pakkens vægt 1 kg

KOMFORT-PAKKE
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle
Multifunktionsrat med betjeningselement
Klimaanlæg automatisk (førerhus)
Instrumentbord med alu-applikationer
Skid Plate i blank sort
Kølergrill i blank sort
Tågelygter
Traction+ (kun sammen med helårsjhul)
Læderrat og gearknop i læder
16" alufælge i sort

Pakkens vægt 24.5 kg

GAS EL
Elforsyning 230 V med FI-afbryder og
ladeapparat
USB-porte (1 x seng, 2 x indgangsområde,
2 x bodel)
USB-porte (2 x fri placering)
Strømforsyning 12V
iNet Box (app-fjernbetjening)
Gasregulator 30 mbar med gasslange
(med landespecifik adapter)
Gaskasse (til 2x 11 kg)
Indvendig belysning i LED
Læsespotlights
Multifunktionsbetjeningspanel
Separat forsyningsbatteri
Serviceluge (adgang til gaskassen)
Strømstik i sidevæggen
Indirekte belysning

MULTIMEDIE
Radioforberdelse med højttalere og
tagantenne (DAB)
Forberedelse for TV-plads (2 x 12 V
stikkontakter, 1 x Cinch AV)
Bakkamera inkl. kabler, uden monitor
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TEKNISKE DATA OG PRISER

T 662 G

T 732 G

V 646 G

Fiat Ducato
699
232
218
198
269
4035
225 / 75 R 16 C
4
2724
3041
459
3500
1750
30
30
40

Fiat Ducato
755
232
218
198
269
4300
225 / 75 R 16 C
4
2869
3110
390
3500
1750
30
30
40

Fiat Ducato
676
222
208
198
269
3800
225 / 75 R 16 C
4
2684
2875
625
3500
1750
30
30
40

Sovepladser 3)
Seng i midt
Senge i bag

2-5
2x 196 x 80
196 - 182 x 208

2-5
205 x 80 - 55
2x 193 x 80
193 - 144 x 198

Køjesenge

234 x 133

2-5
191 x 80
206 x 80
179 - 206 x 208
-

Grundpris inkl. moms

TEKNISKE KØRETØJSDATA
Chassis
Totallængde (cm)
Totalbredde (cm)
Indvendige bredde (cm)
Indvendig ståhøjde (cm)
Udvendig højde (cm)
Hjulafstand
Dækstørrelse
Tilladte siddepladser
Egenvægt (kg)
Vægt i køreklar stand (kg) 1)
Nyttelast standard/max nyttelast (kg)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)
Anhængerlast (kg)
Tagtykkelse (mm)
Vægtykkelse (mm)
Gulvtykkelse (mm)

2)

SENGEMÅL/SOVEPLADSER

18

234 x 133
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EKSTRAUDSTYR

VARENR.

KG

6361

2

390 K

430 D

450 D

460 E

470 K

VARME
Tillægsvarme 230 V

VANDFORSYNING
CHASSIS
Vandtank
44 l

Skid Plate
i blank sort
Therme
til varmtvandsforsyning
Instrumentbord
med alu-applikationer
Transportabel spildevandstank
25 l
Klimaanlæg automatisk (førerhus)
Ducato
35GASFORSYNING
2,2 l MJT, totalvægt 3.500 kg (103 kw/140 hk)
ELOG
Ducato 35 kombistik
2,2 l MJT, totalvægt
(118 kw/160 hk)
Udvendigt
230 V / 123.500
V / TVkg
/ gas
4) totalvægt 3.500 kg (132 kw/180 hk)
Ducato 35 2,2 l MJT,
Fladskærmsholder
Ducato 40 2,2 l MJT, totalvægt 4.000 kg (103 kw/140 hk)
Gasdetektor
Ducato 40 2,2till MJT,
4.000 kg (118 kw/160 hk)
Forberedelse
TV nr.totalvægt
1 5)
Ducato 40til2,2
l MJT, totalvægt 4.000 kg (130 kw/180 hk)
USB-port
strømskinne
Automatgear
(9-trins)
med inkl.
Eco spots)
Pack (ikke muligt ved 120 hk)
Ekstra
belysning
(lysskinne
Sædevarme til fører- og passagersæde 5)
Reservehjulsholder i garagen i bag
Brændstoftank 90 l
Opvejning til 4,4 t (kun muligt ved 160/180 hk, afhængigt af chassis)
Opvejning til 3,65 / 4,25 t (afhængigt af chassis)
Anti-dug / opvarmet forrude med kopholder
Easy Driving (adaptiv fartpilot/cruise control 30 km/t + intelligent hastighedsassistent + træthedsregistrering)
Elektrisk betjent parkeringsbremse
Induktiv smartphone-opladerfunktion med kopholder
Dynamisk blinklys (løbende blinklys)

VARENR.

KG

9240
12091
123
12092
367
1310
10670
10671
611/1
10672
6407
10673
10058
10674
6381
10675
9989
10736
9692
6461
6277
1332
9233
1633 / 10769
12103
12111
12098
12101
12019

6
3
3
18

390
7223 / 6245
937
938
815
273
6546
6431
7712
6579

8.5
2
10.5
11
12
50
120
2
33
0.5

T 662 G

T 732 G

V 646 G

116.5
216.5
40
0.5
156.5
56.5
0.5
118
1
2
11

10

UDVENDIGT UDSTYR
Støtteben i bag (med håndsving/klapbare)
Rammevinduer med multifunktionsrullegardiner
Cykelholder til 2 cykler
Cykelholder til 3 cykler
Cykelholder til 4 cykler
Anhængertræk til sænket bagende inkl. E-sæt
Hævetag 6) 7)
Indvendig isolering til hævetag 8)
Klimaanlæg på taget (køle- og varmefunktion) 7)
Forberedt for cykelholder

INDVENDIGT UDSTYR

Standard

20

Ekstraudstyr

Ikke muligt
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Hævetag 6) 7)
Indvendig isolering til hævetag 8)
Klimaanlæg på taget (køle- og varmefunktion) 7)
Forberedt for cykelholder

6546
6431
7712
6579
VARENR.

120
2
33
0.5
KG

Kantsyede gulvtæpper til førerhuset
INDVENDIGT
UDSTYR
Kantsyede
gulvtæpper
til bodelen
VARME
Kantsyede
gulvtæpper
til førerhuset
Ekstra hynde
til nødseng
Tillægsvarme 230 V
Kantsyede
gulvtæpper
til bodelen
Stræklagen til enkeltsenge,
ensfarvet
Ekstra
hynde
til
nødseng
Opbevaringssystem i garagen i bag
VANDFORSYNING
Stræklagen
til enkeltsenge,
ensfarvet
Sengeombygning
i midterste
siddegruppe
Vandtank 44 l
Opbevaringssystem i garagen i bag
Therme til varmtvandsforsyning
Sengeombygning
i midterste siddegruppe
KØKKEN
Transportabel spildevandstank 25 l
Emhætte
KØKKEN
Ovn over køleskabet (til gas)
EL- OG GASFORSYNING
Emhætte
Ovn i køkkenblokken (til gas)
Udvendigt kombistik 230 V / 12 V / TV / gas
Ovn over køleskabet
(til gas)
Fladskærmsholder 4)
Ovn
i køkkenblokken (til gas)
VARME
Gasdetektor
Varmemåtter i førerhus (kun
sammen med vandbåren varme)
Forberedelse til TV nr. 1 5)
VARME
USB-port til strømskinne
Varmemåtter i førerhus (kun sammen med vandbåren varme)
VANDFORSYNING
Ekstra belysning (lysskinne inkl. spots)
Udvendig brusertilslutning med blandingsbatteri
VANDFORSYNING
Oplukkeligt vindue i baderum (afhængig af grundrids)
Udvendig brusertilslutning med blandingsbatteri
Oplukkeligt
GAS
EL vindue i baderum (afhængig af grundrids)

936
VARENR.
851
936
339
6361
851
8206
339
6276
8206
1944
9240
6276
123
1944
367
344
6617
344
719
611/1
6617
6407
719
10058
9761
6381
9989
9761
9692
6347
1868
6347
1868

3
KG
8
3
5
2
8
3
5
3
3
10
6
3
3
10
3
2
12
2
12
1
12
2
12
0.5
2.5
1
0.5
2.5
1
3
3
3
3

Batteri 95 Ah AGM, ekstra
GAS
EL gasstikdåse med lukkehane
Udvendig
Batteri
95 Ah AGM, ekstra
Gasalarm
Udvendig
med lukkehane
Udvendig gasstikdåse
kombistikkontakt
230 V / 12 V / TV
Gasalarm
Udvendig kombistikkontakt 230 V / 12 V / TV
MULTIMEDIE

1884
11496
1884
321
11496
7077
321
7077

27
1
27
1
11
1
1

32" LED-TV HD med DVD
MULTIMEDIE
TV-holder til fladskærm (op til 22")
32"
LED-TV fuldautomatisk
HD med DVD 65 cm 7)
SAT-anlæg
TV-holder
tilHD
fladskærm
(op til 22")
22"
LED-TV
med DVD
SAT-anlæg
65 uden
cm 7) navigationssoftware
Dobbelt
DINfuldautomatisk
radio med DAB+
22"
LED-TV
HD
med
DVD
Dobbelt DIN radio med DAB+ og navigationssoftware
Dobbelt
DIN radio med
DAB+
Fladskærmsholder
(op til
32") uden navigationssoftware
Dobbelt DIN radio med DAB+ og navigationssoftware
Fladskærmsholder (op til 32")

9759
325
9759
8079
325
1799
8079
11499
1799
11500
11499
12677
11500
12677

11
1.5
11
9
1.5
4
9
3
4
3
3
3
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VARENR.

KG

T
662
390
KG

430 D

T 662 G

T 732 G
T 732 G

Standard
Standard

Ekstraudstyr
Ekstraudstyr

Ikke muligt
Ikke muligt

Standard

Ekstraudstyr

Ikke muligt

450 D

460 E

V 646 G

470 K

V 646 G
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PASSION FOR CAMPING

VI GØR DET LET FOR DIG

Kør ud og nyd de bedste øjeblikke. Med LMC
kan du til enhver tid se frem til de gode stunder.

Vores designere lægger vægt på smart møbelkonstruktion med lav vægt og bruger derfor
specielle og lette materialer for at sikre, at du har
godt med nyttelast.

I Sassenberg er moderne og fremtidssikrede
modeller af campingvogne, autocampere og camper
vans skabt med ægte tysk ingeniørkunst i letvægtskonstruktion med planløsninger til ethvert behov.
Vores højt kvalificerede medarbejdere ved nøjagtigt,
hvad der er vigtigt. Som lidenskabelige campister
gør vi alt for at udvikle vores køretøjer med henblik
på kvalitet, sikkerhed og komfort, så vi lever op til
vores egne høje standarder. Hos LMC sikrer vi en
gennemtænkt teknik ned til mindste detalje samt det
højeste niveau af sikkerhed og funktionelle løsninger,
både inde og ude. Hver eneste komponent i en LMC
er designet til at holde længe og bevare værdien - så
det er en sikker investering, når du anskaffer en LMC.

24

„LMC er en tænketank. Vi elsker at nørkle
med specielle og smarte løsninger og
arbejde videre med dem, indtil de kan gå
i serieproduktion.“
BODO DILLER, Brandansvarlig, LMC

Vi skaber klare strukturer på tværs af vores serier
for at gøre det så let som muligt for dig at vælge den
rigtige LMC.
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KVALITET,
DU KAN STOLE PÅ

			
VIGTIGE HENVISNINGER
Alle ekstraudstyrspriser er baseret på montering under serieproduktion af et nyt køretøj på fabrikken. Ved efterfølgende montering må påregnes
yderligere omkostninger.

LMC står for fremragende kvalitet,
pålidelighed og bevarelse af værdien.
Det sikres gennem avancerede
teknologier. Vi giver dig ekstra
sikkerhed, gennem vores unikke
kvalitetsløfte:
12-års tæthedssikring.*
Du kan finde flere oplysninger på
vores hjemmeside www.lmc-caravan.dk
eller hos din forhandler.

Enhver ændring af køretøjets fabrikstilstand kan medføre nedsat køre- og trafiksikkerhed. Tilbehør, som er anbefalet af os, samt de originale
reservedele er udviklet specielt til det pågældende køretøj og er godkendt til brug af os. LMC forhandlere fører disse produkter og er informeret
om tilladte tekniske forhold og udfører det nødvendige arbejde fagmæssigt korrekt. Tilbehør, til-, om- og indbyningsdele, som ikke er godkendt
af LMC Caravan GmbH og Co. KG, kan medføre beskadigelse af køretøjet og kan reducere trafiksikkerheden.
Selv ved sådanne dele, hvor der måtte foreligge vurderinger fra sagkyndig, generel standardtypegodkendelse og/ eller delgodkendelse (som
f.eks. den tyske Allgemeine Betriebserlaubnis ABE) kan det ikke uden videre forudsættes, at det er korrekt at anvende delene. Vær derfor
opmærksom på, at LMC Caravan GmbH & Co. KG ikke påtager sig ansvar for skader, som er forårsaget af ulovlige ændringer eller af produkter,
der ikke er godkendt af os.
Målene i køreklar stand 1 svarer til standardversionen uden ekstraudstyr. Ved montering af ekstraudstyr øges den køreklare vægt 1 og
lasteevnen reduceres tilsvarende 2. Vær opmærksom på ekstraudstyrets vægt ved læsning af køretøjet.
Vi forbeholder os ret til ændringer i pris, tekniske data, indretning og udstyr samt design. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og
ydelser svarer til den viden, der var til rådighed på tryktidspunktet. Mål- og vægtangivelserne kan afvige +/- 5 %. Den beregnede lasteevne 2
kan variere tilsvarende. Vores vægtangivelser følger kravene i EF-direktiv 661/2009 og EU-forordning 1230/2012.
Det angivne antal personer 2 afhænger af vægt og akseltryk. Det kan reduceres ved installation af tilbehør og ekstraudstyr. Det angivne antal
personer er relateret til køretøjets vægt i standardtilstand. Den viser det maksimale antal personer, der er plads til under kørsel.
Afhængigt af modellen kan dette kun opnås ved at øge vægten. Den teknisk tilladte totalvægt og akseltryk må ikke overskrides. De viste
dekorationer er ikke inkluderet. Alle angivelser svarer til de nyeste opdateringer på trykningstidspunktet.
Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer i konstruktion og udstyr og garanterer ikke for eventuelle afvigelser i farve, som helt
eller delvist er betinget af belysnings- eller trykketekniske forhold samt for fejl.
Alle priser er vejledende i kr. inklusiv 25% moms ab LMC fabrik.
Med denne prisliste erstatter alle tidligere prislister.
Gældende fra 1. november 2021.

FODNOTER

*L
 MC yder tæthedssikring på 12 år. For autocampere gælder dette dog
maksimalt op til en samlet km-stand på 120.000 km. Der kræves en årlig
inspektion udført af en LMC-forhandler mod gebyr.
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1) Denne vægt inkluderer førerens vægt (75 kg) og vægt af køretøjet med standardudstyr i henhold til fabrikantens specifikationer:
Væsker som brændstof og AdBlue (90%), ferskvand (10 l / 20 l), gas (1 x 11 kg + ca. 5 kg flaskevægt) samt værktøj, dækreparationssæt og
kabeltromle, uden ekstraudstyr. Det svarer til en vægt på mellem cirka 191 kg og 212 kg.
2) Nyttelasten må ikke overskrides af personligt udstyr og ekstraudstyr.
3) En ekstra soveplads (nødseng) ved ombygning af siddegruppe til seng (ekstraudstyr). Yderligere to sovepladser ved tilkøb af sænkeseng
over siddegruppe (ekstraudstyr).
4) Eco-Pack er nødvendigt ved 140 hk sammen med automatgear. Ekstraudstyr automatgear.
5) Kun sammen med komfort-sædebetræk. Ekstraudstyr: sædevarme.
6) Ved ekstraudstyr hævetag bortfalder taglugen i baderummet. Baderumsvinduet kan fås som ekstraudstyr til planløsningerne T 662 G og
V 646 G. Desuden bortfalder taglugen og/eller Midi Premium taglugen. det anbefales ikke at bruge hævetaget om vinteren.
7) Vær opmærksom på ved tagelementer, at der kun er begrænset plads til montagen.
8) Kun sammen med hævetag. Isoleringsmåtte til at knappe på hævetaget.
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VI SES!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49 (0) 2583 / 27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.dk
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