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PRIJS

595 46.330,- €

655 50.210,- €

685 50.970,- €

695 50.750,- €

NL

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

595 655 685 695
€ 46.330,- € 50.210,- € 50.970,- € 50.750,-

TECHNISCHE GEGEVENS VOERTUIG
Totale lengte (cm) 843 903 957 942
Opbouwlengte buiten (cm) 726 784 835 829
Opbouwlengte binnen (cm) 645 703 754 748
Totale breedte (cm) 252 252 252 252
Binnenbreedte (cm) 238 238 238 238
Stahoogte binnen max. (cm) 195 195 195 195
Totale hoogte (cm) 257 257 257 257
Leeggewicht (kg) 1582 1790 1862 1862
Massa in rijklare toestand (kg) 1651 1859 1931 1931
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) 149 341 269 269
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1800 2200 2200 2200
Dakdikte (mm) 30 30 30 30
Wanddikte (mm) 30 30 30 30
Bodemdikte (mm) 40 40 40 40
Omloopmaat voortent (cm) 1106 1175 1215 1209

BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN
Slaapplaatsen aantal 2 - 4 2 - 5 2 - 5 2 - 5
Bedden voor 200 x 149 200 x 149 221 x 151 - 161 200 x 149
Bedden midden - 180 x 77 180 x 77 180 x 77
Bedden achter 221 x 141 - 161 221 x 151 - 161 200 x 149 221 x 151 - 161
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STANDAARDUITRUSTING EN PAKKETTEN

CHASSIS
 AL-KO Euro Delta as

 Aluminium velgen

 Disselafdekking

 Schokbrekers

 Stabiele uitdraaisteunen/ 

zwaarlaststeunen

 Stabilisator

OPBOUW BUITEN
 Comfort buitendeur met raam

 Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm

 Dakluik met combi-rollo 280 x280 mm 

(melkglas)

 Daksierlijst

 Derde remlicht

 Disselbakdeksel met gasveer

 HEKI met kap en verlichting

 Reservewielhouder in de disselbak

 Schoenenklep beneden in entree

 Voorkant, dak en achterwand voorzien 

van GFK

 Voorraam (indeling afhankelijk)

 Zijwanden in hamerslagbeplating

OPBOUW BINNEN
 Achterventilatie (wanden/meubels)

 Bekleding VIP leer

 Bekleding VIP leer alternatief

 Garderobeplek bekleed met stof en met 

spiegel

 Hordeur

 Koudschuimmatrassen in de vaste bedden

 Medisch aanbevolen lattenbodem

 Tapijt in de woonruimte

KEUKEN
 Fornuis met oven

 Koelkast/vrieskast 190 liter (595 = 140 

liter) (indeling afhankelijk)

 Royale schuiflade met bestekinzet

 Schuiflades met automatische sluiting en 

softclose

 Spatbescherming

 Spoelbak met geïntegreerde afvalbak

VERWARMING
 Ringverwarming 230 V

 Verwarming met luchtcirculatie

 Warmwaterbereiding voor keuken en 

sanitaire ruimte

WATERVERZORGING
 Afvalwatertank 25 liter

 Deur van de sanitaire ruimte met haakjes

 Elektrisch bedienbaar cassettetoilet

 Spiegel

 Verswatertank 44 liter

GAS/ELEKTRA
 12 V verlichting met omvormer 400W

 Aanleg van antennekabels inclusief TV- 

aansluitdoos

 Achterventilate (wanden/meubels)

 Centrale elektraverzorging

 Gasdrukveer bij vaste bedden

 Leesspots in de zitgroep

 Rookmelder

 Schakelaars /contactdozen glanzend 

zwart

 TV houder

 Voortentverlichting LED met regengoot

WINTERPAKKET 
WARMWATERVERWARMING 
(WPW)

€ 5.145,-
Prijs bij losse accessoires € 6.275,-
Uw besparing € 1.130,-

Dubbele bodem (in zit- en bedkasten)

DuoControl met crash-sensor

Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. 

DuoControl)

Warmwaterverwarming inclusief warmwater 

vloerverwarming

Winterafdekking voor koelkastroosters

Waterinstallatie binnen inclusief 

afvalwatertank ca. 44 liter en aftapventiel

Pakket gewicht 90 kg



EXTRA UITRUSTING

BESTELNR. KG PRIJS € 595 655 685 695
CHASSIS
Maximaal gewicht 2.000 kg bij 2.000 kg Chassis 6351 620,-
Maximaal gewicht 2.300 kg bij 2.500 kg Chassis 496 620,-
Maximaal gewicht 2.400 kg bij 2.500 kg Chassis 496 620,-
Maximaal gewicht 2.500 kg bij 2.500 kg Chassis 496 620,-

OPBOUW BUITEN
Dakairco 6512 2.115,-
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco 6402 3.5 205,-

 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 caravan 
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 BTW af fabriek LMC.

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



VOETNOTEN
 Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: 
Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit 
komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
 Het maximale laadvermogen mag door uw persoonlijke uitrusting en opties niet worden overschreden.
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