
CaraTwo

*Actievoordeel t.o.v. alle losse opties. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW. Verandering in constructie, uitvoering na druk, in het 
bijzonder in het kader van wettelijke bepalingen blijven voorbehouden. Drukfouten en vergissingen onder voorbehoud

CaraTwo

Bij de designer onder de caravans is werkelijk alles HOT. Met zijn karakteris-
tieke look en omvangrijke uitrusting komt hij met een onverslaanbare prijs- 
prestatieverhouding aangerold.
Meer informatie vind je hier: www.weinsberg.com/edition-hot

DE KWALITATIEVE STYLIST TEGEN EEN ONOVERTROFFEN COOLE PRIJS.

BEING COOL IS SO

ALLES IS HOT
behalve de prijs

UITSTRALING
INTERIEUR 
EXTERIEUR 
COMFORT
KWALITEIT

CaraTwoNIEUW

*Actievoordeel t.o.v. alle losse opties. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW. Verandering in constructie, uitvoering na druk, in het
bijzonder in het kader van wettelijke bepalingen blijven voorbehouden. Drukfouten en vergissingen onder voorbehoud

13.990,–EUR*
Actieprijs:

Jouw voordeel: 2.981,-  € 

Vanaf
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450 FU

Voorraam alleen bij 390QD en uitzetraam toiletruimte (inclusief cassette combi rollo) alleen bij 450FU

* Afhaal pakket fabriek houdt in: Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak), aflevering door een specialist van de fabriek, 
uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek, een fabrieksbezichtiging, een kleine lunch in de fabriek, een klein presentje van de fabriek. Voor de 
consument die niet zelf wenst af te halen is er een extra consumentenprijs „all-in af dealer“ op dit prijsblad vermeld. Bij de optelsom is gerekend met de af fabriek 
prijs. Het prijsvoordeel bij levering af dealer blijft evenredig gelijk.
** Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.
*** Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, transportkosten,kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage

390 QD

€ 13.990,00 € 16.600,00

450 FU 450 FU 450 FU

450 FU

450 FU

ACTIEMODEL 
CaraTwo
Technische gegevens – CaraTwo EDITION [HOT] 390 QD 450 FU

Totale lengte incl. dissel (cm) 591 661
Opbouwlengte (cm) 400 470
Totale breedte / binnenbreedte 220 / 204 232 / 216
Totale hoogte / binnenhoogte 257 / 196 257 / 196
Voortent omloopmaat 853 923
Leeggewicht (kg) 880 990
Rijklaargewicht (kg) 920 1.030
Technisch toegestaan totaalgewicht (kg) 1.100 / 1.200 / 1.350 1.200 / 1.350
Max. laadvermogen (kg) 180 / 280 / 430 170 / 320

Basisprijs standaarduitvoering – 
CaraTwo incl. 21% BTW

390 QD
12.692,00 €

450 FU 
15.902,00 €

Stabilisator koppeling 366,00 € 366,00 €
Combi rollo's voor alle ramen 152,00 € 152,00 €
Verwatertank 45 liter, vast ingebouwd 240,00 € 240,00 €
Ringverwarming 12V 189,00 € 189,00 €
ALKO verzwaarde uitdraaisteunen 135,00 € 135,00 €
Midi Heki 700 mm x 500 mm 417,00 € 417,00 €
Truma Therme warmwaterboiler met aansluiting voor 
keuken en badruimte 313,00 € 313,00 €

Insektenhor rollo 141,00 € 141,00 €
Lichtmetalen velgen 418,00 € 418,00 €
Gewichtsverhoging Cat 1 101,00 € 101,00 €
Disselafdekking 100,00 € 100,00 €
Waterfiltersysteem BWT - best camp mini 355,00 € 355,00 €
Bekledingsstof Azteka Grey
Openslaand raam voorin (390 QD) 355,00 € -
Deco pakket cozy home 178,00 € 178,00 €
Openslaand raam in toilet incl. combi rollo (450 FU) - 250,00 €
Ambiance licht pakket CaraTwo 385,00 € 385,00 €
Afvalwatertank 25 liter verrijdbaar in disselbak 135,00 € 135,00 €
Stickerdesign „EDITION [HOT]“ 299,00 € 299,00 €
Normale prijs 16.971,00 € 20.076,00 €
Actieprijs CaraTwo Edition [HOT] „af fabriek“ * / ** 13.990,00 € 16.600,00 €
Actieprijs CaraTwo Edition [HOT] „af dealer“ *** 14.490,00 € 17.100,00 €
Jouw voordeel 2.981,00 € 3.476,00 €
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