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PRIJS

540 (Fiat) 58.730,- €

600 (Fiat) 62.740,- €

640 (Fiat) 65.730,- €

590 (Ford) 86.270,- €

DE

Alle prijzen zijn niet-bindende richtprijzen in 
Euro inclusief de op dat moment geldende 
wettelijke BTW en BPM af fabriek LMC. Met 
de publicatie van deze prijslijst verliezen alle 
voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Gel-
dig vanaf 15.05.2022.
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TECHNISCHE GEGEVENS

De genoemde verkoopprijs is inclusief transport- 
en afleverkosten en inclusief BTW en BPM

540 (Fiat - serie 8) 600 (Fiat - serie 8) 640 (Fiat - serie 8)
€ 58.730,- € 62.740,- € 65.730,-

TECHNISCHE GEGEVENS VOERTUIG
Chassis Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Totale lengte (cm) 541 599 637
Totale breedte (cm) 205 205 205
Stahoogte binnen max. (cm) 190 190 190
Totale hoogte (cm) 265 265 265
Wielbasis 3450 4035 4035
Bandenmaat 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C
Toegestane aantal zitplaatsen 4 4 4
Leeggewicht (kg) 2459 2529 2619
Massa in rijklare toestand (kg) 2630 2700 2790
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) 670 600 710
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) 3300 3300 3500
Aanhangergewicht (kg) 2500 2500 2500

BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN
Slaapplaatsen aantal 2 - 5 2 - 5 2 - 5
Bedden midden 185 x 87 - 63 185 x 105 - 88 185 x 105 - 88
Bedden achter 195 x 133 - 130 197 x 157 - 148 191 x 74 

182 x 85 
191 - 182 x 197

Stapelbedden - 208 x 143 208 x 143

1)

2), 3)



STANDAARDUITRUSTING EN PAKKETTEN

CHASSIS
 Kleur bestuurderscabine / standaard 
bestickering

 AdBlue-tank 19 liter
 Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)
 Elektrisch verstelbare ramen
 Handmatige airco
 Boardcomputer
 ABS + ESP
 Stoelsokkelbekleding cabine
 Bestuurder- /bijrijdersstoel draaibaar
 Bekerhouder
 Stoelsokkel bekleding cabine
 Stuurbekrachtiging
 Eco Pack Start & Stop functie inclusief 
booster (mogelijk bij 103kw/ 140 PK 
motor)

 75 liter dieseltank
 15" stalen velgen inclusief wieldoppen
 ASR + ESP inclusief Hill Start Assist

MOTORVARIANTEN
 Fiat 2,2 Multi-Jet 88 kw (120 PK) - EURO 6

OPBOUW BUITEN
 Beide achterdeuren met raam
 Kaderramen (inclusief rollo's)
 Dakluik met geïntegreerde hor
 Dakluik 400 x 400 mm boven de zitgroep
 Dakluik 400 x 400 mm in de slaapkamer

OPBOUW BINNEN
 Bedombouw enkele bedden naar 2- 
persoonsbed

 Aflegmogelijkheid achter kooktoestel 
(m.u.v. model 540)

 Ruime schuiflades met softclose sluiting in 
de keuken

 Plaatsbesparend ingerichte keuken met 
groot werkoppervlak

 Ruime opbergmogelijkheden
 Ruime kledingkast (m.u.v. model 540)
 Grote opbergvakken in achter- en 
schuifdeuren

 Grote opbergruimtes en 
aflegmogelijkheden

 Ergonomisch gevormde kussens voor 
meer zitcomfort

 Bed achterin met gedeelde lattenbodems

 Hoogwaardige matrassen voor beter 
ligcomfort

 Dinette met geïntegreerd opbergvak
 Schot inclusief opstap voor 
tweepersoonsbed achter

 Isofix voor 2 plaatsen
 Bekleding Innovan Graniet

KEUKEN
2-Pits gasfornuis met Piëzo ontsteking en
2-delige glasafdekking
Compressorkoelkast 70 liter met
openingsmogelijkheid aan beide zijden
Ophangrail

VERWARMING
 Combi 4 gasverwarming

WATERVERZORGING
 Vaste wastafel
 100 liter verswatertank, 90 liter 
vuilwatertank

GAS/ELEKTRA
 Gasflessenkast (voor 2x 11 kg)
 Verzonken LED-spotjes
 Gasvoorziening goed toegankelijk en 
centraal gelegen

 Contactdozen 1x 12 V, 3x 230 V, 1x USB 
(dubbel)

 CEE-buitenaansluiting voor 230 V met 
zekeringsautomaat

 Elektrisch laadautomaat voor opbouw- en 
startaccu 12 V / 18 A

 Boordcontrolepaneel met weergave van 
alle vulstanden en accucapaciteit

 Sterke en duurzame AMG-opbouwaccu 
(95 Ah) incl. laadapparaat (18 A)

 Individueel verplaatsbare LED spotjes
 Flexibele verlichtingsrail (bij uitklapbaar 
dak)

FIRST EDITION PAKKET (FEP)

€ 9.490,-
Prijs bij losse accessoires € 11.885,-
Uw besparing € 2.395,-

Hordeur
Cruise Control
Pilootstoel inclusief 2 armleuningen
Airbag bijrijder
Airco automatisch (cabine)
Stuur en versnellingspookknop in 
leeruitvoering
Radiovoorbereiding met luidsprekers en 
spiegelantenne (DAB)
Kledingstang in de sanitaire ruimte
Raam in sanitaire ruimte
Dashboard met aluminium applicaties 
(Techno Trim)
Brede instap

Douche-uitrusting (douchekop uittrekbaar, 
douchegordijn met geleider, 
douchkophouder)
Skyroof (niet i.c.m. uitklapbaar dak)
Douche-inleg van hout
90 liter brandstoftank
LED dagrijverlichting
Vouwschuifsysteem voor cockpit
Grill zwart glanzend
Koplampen met zwart kader
Elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegel
Luifel
Bumper in kleur voertuig
Draaibare tafelverlenging in de zitgroep

Dakluik Midi-Heki 700 x 500 mm boven de 
zitgroep
Achteruitrijcamera in 3e remlicht
Traction+
Multifunctioneel stuur
16" Aluminium velgen voor 3500 kg Light 
chassis

Pakket gewicht 95 kg

START PAKKET (STP)

€ 2.015,-
Prijs bij losse accessoires € 2.525,-
Uw besparing € 510,-

Douche-inleg van hout
Dakluik Midi-Heki 700 x 500 mm boven de 
zitgroep
Douche-uitrusting (douchekop uittrekbaar, 
douchegordijn met geleider, 
douchkophouder)
Raam in sanitaire ruimte
Vouwschuifsysteem voor cockpit
Kledingstang in de sanitaire ruimte
Hordeur
Draaibare tafelverlenging in de zitgroep

Pakket gewicht 34.4 kg

COMPLEET PAKKET (KP)

€ 3.250,-
Prijs bij losse accessoires € 3.965,-
Uw besparing € 715,-

Elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegel
Cruise Control
Radiovoorbereiding met luidsprekers en 
spiegelantenne (DAB)
Airco automatisch (cabine)
Airbag bijrijder
Pilootstoel inclusief 2 armleuningen
Bestuurder- en bijrijdersstoel in hoogte 
verstelbaar

Pakket gewicht 27.2 kg

DESIGN PAKKET (DP)

€ 1.025,-
Prijs bij losse accessoires € 1.195,-
Uw besparing € 170,-

Stuur en versnellingspookknop in 
leeruitvoering
Dashboard met aluminium applicaties 
(Techno Trim)
Koplampen met zwart kader
Grill zwart glanzend
LED dagrijverlichting

Pakket gewicht 5.5 kg

VEILIGHEIDSPAKKET (SP)

€ 1.810,-
Prijs bij losse accessoires € 2.155,-
Uw besparing € 345,-

Veiligheidspakket (noodrem, lane-assist, 
grootlichtassistent, verkeerbordherkenning, 
regen- en lichtsensor)
Dodehoek- inclusief kruisverkeerdetectie

Pakket gewicht 0.6 kg



FIRST EDITION PAKKET UITKLAPBAAR DAK

€ 11.050,-
Prijs bij losse accessoires € 15.140,-
Uw besparing € 4.090,-

Hordeur
Cruise Control
16" Lichtmetalen velgen origineel Fiat
Pilootstoel inclusief 2 armleuningen
Airbag bijrijder
Airco automatisch (cabine)
Stuur en versnellingspookknop in 
leeruitvoering
Radiovoorbereiding met luidsprekers en 
spiegelantenne (DAB)
Kledingstang in de sanitaire ruimte
Raam in sanitaire ruimte
Dashboard met aluminium applicaties 
(Techno Trim)
Brede instap

Douche-uitrusting (douchekop uittrekbaar, 
douchegordijn met geleider, 
douchkophouder)
Douche-inleg van hout
90 liter brandstoftank
LED dagrijverlichting
Vouwschuifsysteem voor cockpit
Grill zwart glanzend
Koplampen met zwart kader
Elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegel
Luifel
Bumper in kleur voertuig
Draaibare tafelverlenging in de zitgroep
Dakluik Midi-Heki 700 x 500 mm boven de 
zitgroep

Achteruitrijcamera in 3e remlicht
Multifunctioneel stuur
Traction+
Uitklapbaar dak (niet i.c.m. panoramaraam)

Pakket gewicht 176.9 kg



EXTRA UITRUSTING

BESTELNR. KG PRIJS € 540 (Fiat - serie 8) 600 (Fiat - serie 8) 640 (Fiat - serie 8)
CHASSIS
Zwart metallic 1333 2.5 885,-
Lanzarote Grey 12084 2.5 885,-
Campovolo Grey 11603 2.5 885,-
Elektrisch inklapbare en verwarmde spiegel 004 1 340,-
Multifunctioneel stuur 1453 0.4 130,-
16" Stalen velgen voor 3500 kg Light chassis (enkel i.c.m. gewichtsverhoging) inclusief wieldoppen 7762 16 420,-
16" Aluminium velgen voor 3500 kg Light chassis 7683 4 1.085,-
16" Aluminium velgen voor 3500 kg Maxi-chassis (enkel i.c.m. gewichtsverhoging) 7684 10 525,-
Bumper in kleur voertuig 7939 1 510,-
Bandendruksensor 7704 1 285,-
Reservewiel inclusief houder en krik (i.p.v. Fix & Go-set) 10054 15 295,-
Trekhaak (afneembaar) 9198 40 1.060,-
Mistlamp 006 2 200,-
Elektrisch bediende handrem 12098 10 465,-
Inductieve smartphone laadfunctie met bekerhouder 12101 335,-
Digitaal instrumentenpaneel als 7" TFT-kleurendisplay fehlt 585,-
Anti-condens/verwarmde voorruit met cuphouder 12103 600,-
Easy driving (adaptive Cruise Control 30 km/u + intelligente snelheidsassistentie + vermoedheidsdetectie) 12111 1.165,-
Dieselaansluiting voor standkachel 11797 55,-
Automaat 9-traps (niet i.c.m. 120 PK) 10736 18 4.780,-
Achteruitrijcamera in 3e remlicht 8091 2 400,-
Gewichtsverhoging van 3,3 t Light-chassis naar 3,5 t Maxi-chassis (altijd incl. 16" stalen velgen) 496 40 525,-
Gewichtsverhoging van 3,3 t Light-chassis naar 3,5 t Maxi-chassis (altijd incl. 16" stalen velgen) 496 40 735,-
90 liter brandstoftank 1332 11 95,-

MOTORVARIANTEN
FIAT 2,3 l Mjet - 103 kW (140 PK) - EURO 6 10816 1.300,-
FIAT 2,3 l Mjet - 102 kW (178 PK) - EURO 6 incl. Start & Stop functie 10818 19.5 6.820,-

OPBOUW BUITEN
Fietsendrager voor 2 fietsen 11361 10.5 730,-

4)

4)

4)

5)

5)

6)



BESTELNR. KG PRIJS € 540 (Fiat - serie 8) 600 (Fiat - serie 8) 640 (Fiat - serie 8)
Luifel 4,00 x 2,50 m 11766 29 1.185,-
Luifel 3,75 x 2,50 m 11766 27 1.115,-
Luifel 3,25 x 2,50 m 11766 24 1.000,-
Geïsoleerde en verwarmde vuilwatertank 665 10.5 550,-
Uitklapbaar dak (niet i.c.m. panoramaraam) 7026 120 4.900,-

OPBOUW BINNEN
Douche-inleg van hout 1657 2 105,-
Logeerbed in woonruimte 1944 5 395,-

GAS/ELEKTRA
Navigatiekaart 259 0.5 235,-
Radio en navigatie 6355 2.5 760,-
USB-aansluiting in lichtrail 7125 0.5 55,-
Kabelvoorbereiding TV inclusief steun 11814 3 305,-
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen 1678 2 180,-
Extra accu 95 Ah AGM 830 27 410,-

 Standaard  Speciale uitvoering  Niet mogelijk



NOTITIES
Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Latere installaties achteraf brengen extra montage- en 
materiaalkosten met zich mee. Elke verandering aan de “fabriekstoestand” van uw voertuig kan leiden tot een 
beïnvloeding/verslechtering van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. De door ons aanbevolen accessoires en 
originele (reserve)onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door LMC goedgekeurd. Uw LMC dealer 
voert deze producten en is op de hoogte van de toelaatbare, technische details en voert nodige werkzaamheden 
vakkundig uit. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet zijn goedgekeurd door LMC kunnen leiden tot 
schade aan het voertuig en tot een beïnvloeding/verslechtering van de verkeersveiligheid. Zelfs indien voor deze 
onderdelen een advies van een deskundige, een algemene goedkeuring van onderdelen of een typegoedkeuring 
beschikbaar is, bestaat er geen garantie voor de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip dan ook voor 
het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet door 
LMC zijn goedgekeurd of door niet-toegestane aanpassingen.

De massa in rijklare toestand (voetnoot 1) komt overeen met de standaarduitvoering zonder extra opties en 
pakketten. Bij montage van optionele uitrusting neemt de massa in rijklare toestand (voetnoot 1) van de campervan 
toe en wordt het laadvermogen (voetnoot 2) dienovereenkomstig verminderd.

Houd rekening met het gewicht van de optionele uitrusting bij het berekenen van het laadvermogen (voetnoot 2). 
Wijzigingen van prijzen, technische gegevens, uitrusting, alsmede wijzigingen in het ontwerp zijn de fabrikant 
voorbehouden. De informatie over de leveringsomvang, het uiterlijk en de prestaties zijn gebaseerd op de bij het 
ter perse gaan beschikbare informatie. Bij maten en gewichten zijn afwijkingen van +/- 5% mogelijk.

Het berekende laadvermogen (voetnoot 2) kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichtsspecificaties voldoen 
aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en VO (EU) 1230/2012.

Voor de veilige werking van 12 V-verbruikers in het voertuig tijdens het rijden, moet ervoor worden gezorgd dat het 
trekkende voertuig voldoende spanning levert. In sommige motorvoertuigen kan het accubeheersysteem van het 
voertuig worden uitgeschakeld om de 12 V-verbruikers te beschermen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant 
van uw motorvoertuig voor meer informatie.

De afgebeelde decoratie behoren niet tot de leveringsomvang. Alle informatie komt overeen met de actuele status 
op het moment van afdrukken. Technische wijzigingen in uitvoering en uitrusting, kleurafwijkingen en fouten zijn 
ons voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen deels het gevolg zijn van druk- of belichtingstechniek.

Sommige illustraties bevatten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt.

Alle prijzen zijn niet-bindende richtprijzen in Euro inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW en BPM af 
fabriek LMC. De BPM is gebaseerd op de Fiat (1 juni 2021) en Citroën (1 januari 2021) catalogus prijzen.  Indien Fiat/ 
Citroën tussentijds (voor aflevering) de prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meer-bedrag 
aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag meegerekend in de 
verkoopprijzen.

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Geldig vanaf 15.05.2022.



VOETNOTEN
 Dit gewicht omvat het gewicht van de bestuurder (75 kg) en het gewicht van het voertuig met standaarduitrusting 
volgens de specificaties van de fabrikant: vloeistoffen zoals brandstof en AdBlue (90 %), vers water (10 l/20 l), gas 
(1 x 11 kg + ca. 5 kg flesgewicht) à 100 %, evenals gereedschap, bandenreparatieset en kabeltrommel, zonder 
optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 191 kg tot max. 212 kg.
 Het laadvermogen mag niet worden overschreden door het aantal passagiers, uw persoonlijke uitrusting en 
optionele uitrusting.
 Het maximale laadvermogen mag door uw persoonlijke uitrusting en opties niet worden overschreden.
 Als Light Chassis wordt besteld in Zwart metallic, Lanzarote Grey of Campovolo Gray, dan zijn in kleur gespoten 
bumpers een verplichte optie.
 In combinatie met het MAXI chassis is de in kleur gespoten bumper niet mogelijk.
 Enkel in combinatie met 16" aluminium velgen

1)

2)

3)
4)

5)
6)



TECHNISCHE GEGEVENS

De genoemde verkoopprijs is inclusief transport- 
en afleverkosten en inclusief BTW en BPM

590 (Ford) - New Edition - speciaal model
€ 86.270,-

TECHNISCHE GEGEVENS VOERTUIG
Totale lengte (cm) 598
Totale breedte (cm) 206
Stahoogte binnen max. (cm) 208
Totale hoogte (cm) 279
Wielbasis 3750
Toegestane aantal zitplaatsen 4
Leeggewicht (kg) 2756
Massa in rijklare toestand (kg) 2962
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) 538
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) 3500

BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN
Slaapplaatsen aantal 2 - 3
Bedden achter 190 x 148



STANDAARDUITRUSTING EN PAKKETTEN

CHASSIS
 Kleur bestuurderscabine / standaard 
bestickering

 Elektrisch verstelbare ramen
 Boardcomputer
 ABS + ESP
 Bestuurder- /bijrijdersstoel draaibaar
 Bekerhouder
 Stoelsokkel bekleding cabine
 Stuurbekrachtiging
 ASR + ESP inclusief Hill Start Assist
 16 "steel rim
 Start-stop-system

OPBOUW BUITEN
 Beide achterdeuren met raam
 Kaderramen (inclusief rollo's)
 Dakluik met geïntegreerde hor
 Dakluik 400 x 400 mm boven de zitgroep
 Dakluik 400 x 400 mm in de slaapkamer

OPBOUW BINNEN
 Ruime schuiflades met softclose sluiting in 
de keuken

 Plaatsbesparend ingerichte keuken met 
groot werkoppervlak

 Ruime opbergmogelijkheden
 Grote opbergvakken in achter- en 
schuifdeuren

 Grote opbergruimtes en 
aflegmogelijkheden

 Ergonomisch gevormde kussens voor 
meer zitcomfort

 Bed achterin met gedeelde lattenbodems
 Hoogwaardige matrassen voor beter 
ligcomfort

 Dinette met geïntegreerd opbergvak
 Schot inclusief opstap voor 
tweepersoonsbed achter

 Isofix voor 2 plaatsen
 Bekleding Innovan Graniet

KEUKEN
2-Pits gasfornuis met Piëzo ontsteking en
2-delige glasafdekking
Compressorkoelkast 70 liter met
openingsmogelijkheid aan beide zijden
Ophangrail

VERWARMING
 Combi 4 gasverwarming

WATERVERZORGING
 Vaste wastafel
 100 liter verswatertank, 90 liter 
vuilwatertank

GAS/ELEKTRA
 Gasflessenkast (voor 2x 11 kg)
 Verzonken LED-spotjes
 Gasvoorziening goed toegankelijk en 
centraal gelegen

 Contactdozen 1x 12 V, 3x 230 V, 1x USB 
(dubbel)

 CEE-buitenaansluiting voor 230 V met 
zekeringsautomaat

 Elektrisch laadautomaat voor opbouw- en 
startaccu 12 V / 18 A

 Boordcontrolepaneel met weergave van 
alle vulstanden en accucapaciteit

 Sterke en duurzame AMG-opbouwaccu 
(95 Ah) incl. laadapparaat (18 A)

 Individueel verplaatsbare LED spotjes

NEW EDITION PAKKET

Uw besparing € 3.810,-

16" Aluminium velgen
Bijrijder airbag
Bi-Xenon koplamp (bochtenverlichting en 
LED dagrijlicht)
Dashboardcompartiment met deksel 
(afsluitbaar)
Achterruit verwarming
Airco
Metallic lak
Koplamp met statische bochtverlichting
Trend decor
Hordeur
Kledingstang in de sanitaire ruimte
Raam in sanitaire ruimte
Brede instap
Douche-uitrusting (douchekop uittrekbaar, 
douchegordijn met geleider, 
douchkophouder)
Douche-inleg van hout
Vouwschuifsysteem voor cockpit
Luifel
Draaibare tafelverlenging in de zitgroep
Dakluik Midi-Heki 700 x 500 mm boven de 
zitgroep
Comfortabele stoelen inclusief armleuningen
USB-aansluiting in lichtrail
Hoeslaken uni tweepersoons bed

Pakket gewicht 95 kg

VEILIGHEIDSPAKKET

Uw besparing € 395,-

Lane Keeping Alert met Driver Alert en 
grootlichtassistent
Voorruit verwarming
Mistlampen
Parkeersensoren voor en achter
Regelbare dashboardverlichting
Achteruitrijcamera
Regen- en lichtsensor
Android Auto / Apple Carplay
Hands-free-kit voor telefonie en SMS 
voorlees- en verzendfunctie
Adaptieve Cruisecontrol (incl. leren 
stuurbekleding en actieve nood-rem- 
assistent(
Grote digitale middenconsole (incl. DAB/ 
DAB+)
Noodroep assistent
Spraakbediening van het audiosysteem met 
Bluetooth, USB en AppLink
Blind Spot Information System incl. Cross 
Traffic Alert
Lane Keeping Aid met daarbij spoorwissel- 
assistent
LED downlights (achterdeuren)
Parkeersensoren zijkanten

Pakket gewicht 6 kg

VEILIGHEIDSPAKKET INCLUSIEF 
NAVIGATIESYSTEEM

€ 1.600,-
Lane Keeping Alert met Driver Alert en 
grootlichtassistent
Voorruit verwarming
Mistlampen
Parkeersensoren voor en achter
Regelbare dashboardverlichting
Achteruitrijcamera
Regen- en lichtsensor
Android Auto / Apple Carplay
Hands-free-kit voor telefonie en SMS 
voorlees- en verzendfunctie
Adaptieve Cruisecontrol (incl. leren 
stuurbekleding en actieve nood-rem- 
assistent(
Grote digitale middenconsole (incl. DAB/ 
DAB+)
Navigatiesysteem (met rijbaanadvies en life- 
tracking)
Noodroep assistent
Spraakbediening van het audiosysteem met 
Bluetooth, USB en AppLink
Lane Keeping Aid met daarbij spoorwissel- 
assistent
Blind Spot Information System incl. Cross 
Traffic Alert
LED downlights (achterdeuren)
Parkeersensoren zijkanten

Pakket gewicht 6 kg



EXTRA UITRUSTING

BESTELNR. KG PRIJS € 590 (Ford) - New Edition - speciaal model
MOTORVARIANTEN
Ford 125kW (170 PK) Euro 6d Temp final Chassis
Ford 125 KW (170 PK) automaat Euro 6d final Chassis 2.870,-

OPBOUW BINNEN
Logeerbed in woonruimte 1944 5 395,-

 Standaard  Speciale uitvoering  Niet mogelijk



NOTITIES
Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Latere installaties achteraf brengen extra montage- en 
materiaalkosten met zich mee. Elke verandering aan de “fabriekstoestand” van uw voertuig kan leiden tot een 
beïnvloeding/verslechtering van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. De door ons aanbevolen accessoires en 
originele (reserve)onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door LMC goedgekeurd. Uw LMC dealer 
voert deze producten en is op de hoogte van de toelaatbare, technische details en voert nodige werkzaamheden 
vakkundig uit. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet zijn goedgekeurd door LMC kunnen leiden tot 
schade aan het voertuig en tot een beïnvloeding/verslechtering van de verkeersveiligheid. Zelfs indien voor deze 
onderdelen een advies van een deskundige, een algemene goedkeuring van onderdelen of een typegoedkeuring 
beschikbaar is, bestaat er geen garantie voor de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip dan ook voor 
het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet door 
LMC zijn goedgekeurd of door niet-toegestane aanpassingen.

De massa in rijklare toestand (voetnoot 1) komt overeen met de standaarduitvoering zonder extra opties en 
pakketten. Bij montage van optionele uitrusting neemt de massa in rijklare toestand (voetnoot 1) van de campervan 
toe en wordt het laadvermogen (voetnoot 2) dienovereenkomstig verminderd.

Houd rekening met het gewicht van de optionele uitrusting bij het berekenen van het laadvermogen (voetnoot 2). 
Wijzigingen van prijzen, technische gegevens, uitrusting, alsmede wijzigingen in het ontwerp zijn de fabrikant 
voorbehouden. De informatie over de leveringsomvang, het uiterlijk en de prestaties zijn gebaseerd op de bij het 
ter perse gaan beschikbare informatie. Bij maten en gewichten zijn afwijkingen van +/- 5% mogelijk.

Het berekende laadvermogen (voetnoot 2) kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichtsspecificaties voldoen 
aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en VO (EU) 1230/2012.

Voor de veilige werking van 12 V-verbruikers in het voertuig tijdens het rijden, moet ervoor worden gezorgd dat het 
trekkende voertuig voldoende spanning levert. In sommige motorvoertuigen kan het accubeheersysteem van het 
voertuig worden uitgeschakeld om de 12 V-verbruikers te beschermen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant 
van uw motorvoertuig voor meer informatie.

De afgebeelde decoratie behoren niet tot de leveringsomvang. Alle informatie komt overeen met de actuele status 
op het moment van afdrukken. Technische wijzigingen in uitvoering en uitrusting, kleurafwijkingen en fouten zijn 
ons voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen deels het gevolg zijn van druk- of belichtingstechniek.

Sommige illustraties bevatten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt.

Alle prijzen zijn niet-bindende richtprijzen in Euro inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW en BPM af 
fabriek LMC. De BPM is gebaseerd op de Fiat (1 juni 2021) en Citroën (1 januari 2021) catalogus prijzen.  Indien Fiat/ 
Citroën tussentijds (voor aflevering) de prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meer-bedrag 
aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag meegerekend in de 
verkoopprijzen.

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Geldig vanaf 15.05.2022.
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