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STANDARDUTRUSTNING OCH PAKET

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT
 Front, tak och bak i GFK (glasfiber)

 Fönster i front

 Gasolkoffertlock med gasdämpare

 Heki taklucka med baldakin och belysning

 Komfort-ingångsdörr med fönster

 Reservhjulshållare i gasolkofferten

 Sidovägg i hamrad plåt

 Skolucka nedan i ingångsområdet

 Tacklucka med klarglas 400 x 400 mm

 Taklucka med kombi-rullgardin 280 x 280 

mm (mjölkigt glas)

 Takreling

 Tredje bromsljus

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT
 Kallskumsmadrass i fasta sängar

 Mattor

 Myggnättsdörr

 Pad VIP Leather Alternative

 Sängbotten (lamellramm) av hög kvalitet

 Tygklädd garderob med spegel

 Ventilation bakom ryggstöd 

(vinterryggstöd)

KÖK
 Diskbänk med integrerad sopkorg

 Extra stora kökslådor med bestickinsats

 Kylskåp / frysfack 190 l (595 = 140 l)

 Lådor med automatisk indragning och 

Soft Close

 Spis med ugn

 Stänkskydd

UPPVÄRMNING
 Varmluftsanläggning 230 V

 Varmvattenberedare till kök och bad

 Värme med ventilation

VATTENFÖRSÖRJNING
 Avloppsvattentank 25 l

 Elektrisk kassett-toalett

 Spegel

 Tvättrumsdörr med hållare

 Vattentank 44 l

ELEKTRICITET/ 
GASOLFÖRSÖRJNING

 12 V belysning med transformator 400 W

 Antennkabler inkl. uttag till TV-anslutning

 Brandvarnare

 Central elektrisk försörjning

 Förtältsbelysning LED med regnränna

 Gasdämpare för fasta sängar

 Spotlights i sittgrupp

 Strömbrytare / vägguttag i blank svart

 TV-hållare

 Ventilation bakom ryggstöden 

(vinterryggstöd)

VINTERPAKET VATTENBUREN 
VÄRME (WPW)

59 200,− kr
Paketets värde 72 300,− kr
Du sparar 13 100,− kr

Dubbelbotten (i sitt- och sängslådor)

DuoControl med Crash-Sensor

Eix-Ex defroster med fjärrgivare (endast i 

samband med DuoControl)

Vattenburen värme inkl. vattenburen 

golvuppvärmning

Vinterskyddskåpa för kylskåpsventilation

Vattendragning invändigt inkl. 

avloppsvattentank ca. 44 l och avloppsventil

Paketvikt* +90 kg*

 Okänd vid tidpunkten för publicering



TEKNISKA DATA OCH PRISER

Grundpris inkl moms

595 655 685 695
432 878,− kr 469 978,− kr 477 178,− kr 475 078,− kr

TEKNISKA FORDONSDATA
Totalbredd (cm) 843 903 957 949
Påbyggnadslängd utvändigt (cm) 726 784 835 829
Påbyggnadslängd invändigt (cm) 645 703 754 748
Totalbredd 252 252 252 252
Ståhöjd invändigt (cm) 195 195 195 195
Totalhöjd (cm) 257 257 257 257
Vikt i körklart tilstånd (kg)* 1651 1859 1931 1931
Lastförmåga standard/max. last (kg) 149 341 269 269
Tekniskt tillåten totalvikt (kg)* 1800 2200 2200 2200
Floor, wall, roof thickness (mm) 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30
A-mått, förtelt omloppsmått (cm) 1106 1175 1215 1209

SÄNGMÅTT/SOVPLATSER
Sovplatser (upp till) 2 - 4 2 - 5 2 - 5 2 - 5 
Säng framme 200 x 149 200 x 149 221 x 151 - 161 200 x 149
Säng i mitten - 180 x 77 180 x 77 180 x 77
Sängar i bak 221 x 141 - 161 221 x 151 - 161 200 x 149 221 x 151 - 161
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 Standard  Tilläggsutrustning  Ej möjligt  Okänd vid tidpunkten för publicering



TILLVALSUTRUSTNING

ARTIKELNR. KG PRIS KR 595 655 685 695
AUFLASTUNGEN
Tillåten totalvikt 2.000 kg vid 2.000 kg chassi 6351 0 7 200,−
Tillåten totalvikt 2.300 kg vid 2.500 kg chassi 496 0 7 200,−
Tillåten totalvikt 2.400 kg vid 2.500 kg chassi 496 0 7 200,−
Tillåten totalvikt 2.500 kg vid 2.500 kg chassi 496 0 7 200,−

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT
Förstärkad tak inkl. förberedelse till AC 6402 3.5 2 400,−
Klimatanlåggning på taket 6512 0 24 400,−

 Standard  Tilläggsutrustning  Ej möjligt  Okänd vid tidpunkten för publicering



REFERENSER
Alla tillbehörspriser avser fabriksinstallation. Ytterligare kostnader måste tilläggas för efterföljande installationer. 
Varje förändring av ditt fordons fabriksskick kan leda till försämring av körning och trafiksäkerhet. Tillbehör som 
rekommenderas av oss, originalreservdelar är speciellt utvecklade för ditt fordon. Tillbehör, tillägg, ombyggnader 
eller monteringsdelar som inte är godkända av LMC kan leda till skador på fordonet och försämra trafiksäkerheten. 
Även om ett expertutlåtande, ett reservdelsgodkännande eller ett typgodkännande finns tillgängligt för dessa 
delar, finns det ingen presumtion för produktens korrekta skick. Inget ansvar kan tas för skador orsakade av 
produkter som inte är godkända av LMC eller av otillåtna modifieringar. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser, tekniska data, anläggningar och utrustning samt 
konstruktionsändringar. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende och tjänster motsvarar den kunskap som 
fanns vid trycktillfället. De visade dekorationerna ingår inte i leveransen. Alla detaljer motsvarar aktuell status vid 
tidpunkten för tryckning. Den angivna massan i körklart skick är ett standardvärde som anges i 
typgodkännandeförfarandet. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiska vägda massan i körklart skick 
avvika från ovan angivna värde. Avvikelser på upp till ± 5 % av massan i körklart skick är lagligt tillåtna och möjliga. 
Den tekniskt tillåtna totalvikten för fordonet och den tekniskt tillåtna totalvikten på axeln får inte överskridas. Detta 
är ett rekommenderat försäljningspris i SEK baserat på tyska detaljhandelspriser. Priserna i andra länder kan skilja 
sig åt på grund av valutaomräkning, landsspecifik utrustning, moms, avgifter, transportkostnader och importtullar. 
Din handelspartner informerar dig gärna om priser, skatter och avgifter som gäller för ditt land. 
Vi reserverar oss för tekniska ändringar i design och utrustning, färgavvikelser och fel. Färgavvikelser beror delvis 
på tryck- eller ljusteknik. Vissa illustrationer inkluderar tillvalsutrustning som är föremål för en extra kostnad. 
Alla priser är i SEK inkl. moms, fritt ifrån fabrik LMC. 
I och med publiceringen av denna prislista upphör giltigheten för alla tidigare publicerade prislistor. Gäller från 
2022-08-01.

FOTNOTER
 Denna vikt innehåller massan med standardutrustning enligt tillverkarens anvisningar: 100% vätska såsom 
färskvatten, gas (aluminiumflaskor) och kabeltrumma, utan specialutrustning. Detta motsvarar en vikt på cirka 33 
kg (Sassino), cirka 36 kg (Style, Style Lift och Vivo) och cirka 40 kg (Musica).

*Ytterligare upplysningar och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas 
webbplatser.
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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.se
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   VD: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller


