BÜRSTNER

Premio Limited

DE POPULAIRE INDELINGEN
MET EXTRA PORTIE
COMFORT

Afbeeldingen als voorbeeld voor de Premio Limited 450 TS, 490 TS en 495 TK.

UITVOERINGEN

Premio
450 TS

Premio
490 TS

Premio
495 TK

1.500

1.600

1.500

-

-

Aluvelgen
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder
Disselafdekking
Gewichtsverhoging (kg)
Gladde plaat
Uitzetraam voor
Dakraam 96 x 65 cm
Raam in toiletruimte
Elektrische boiler met 5 l inhoud, 300 W
Hordeur voor ingangsdeur
Indirecte verlichting onder de bovenkasten
-

Gas- en combicontactdoos 230V/12V/TV
Zware uitdraaisteunen met steunplaten

-

TV-houder incl. TV-aansluiting
Ringverwarming 230 V
Speciale sticker “Limited”

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Iedere wijziging aan de toestand van het voertuig af fabriek kan tot vermindering van de rij- en verkeersveiligheid leiden.
• Neem de specifieke voorschriften voor het veilig gebruik van uw voertuig in acht.
• Let op de technisch toegestane totaalmassa van uw voertuig en overschrijd deze niet op ontoelaatbare wijze.
• Let op de aslasten en zorg voor een aslast afhankelijke gewichtsverdeling.
• Montage van accessoires en antennes op dak verandert de totaalhoogte van de caravan.
• Afhankelijk van voertuigtype kunnen niet alle op het dak te plaatsen toebehoorcombinaties gemonteerd worden.
• De technische gegevens van deze brochure zijn conform de specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Ondanks nauwkeurige controle van de inhoud zijn drukfouten voorbehouden.
Wij behouden ons het recht voor om in de loop van het modeljaar wijzigingen aan uitrusting en productverbeteringen door te voeren.
• Afwijkingen in structuur en kleur t.o.v. afgebeelde inrichtingen zijn voorbehouden zover het in de aard van de gebruikte materialen ligt of algemeen gebruikelijk is. Dit geldt ook voor
technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de productiekwaliteit gelijkwaardig blijft of verbetert en de toepassingsmogelijkheden niet worden beperkt.
• Informeer a.u.b. voor aankoop bij een van onze geautoriseerde Bürstner dealers naar de actuele stand van product en serie.
• Alle prijzen voor accessoires gelden voor inbouw af fabriek bij aanschaf van een nieuw voertuig.
Toelichtingen betreffende de aangegeven gewichten in de technische gegevens:
De massa rijklaar richt zich, tenzij anders aangegeven in onze brochure of technische gegevens of u met uw verkoper andere afspraken heeft gemaakt,
conform verordening (EU) 1230/2012.
• De massa rijklaar van het voertuig kan tot +/- 5% van de opgegeven waardes afwijken (vlg. bijlage 2, cijf. 2.2. b) VO (EU) 1230/2012).
• De technisch toegestane totale massa vlg. art. 2, cijfer 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd: de van de fabrikant opgegeven maximale massa van het voertuig in beladen toestand.
• Het laadvermogen in de zin van de technische gegevens is gedefinieerd als: technisch toegestane totale massa minus massa rijklaar = laadvermogen.
• Het laadvermogen in de zin van de technische gegevens wordt verlaagd door bijv. de massa van additioneel accessoires. Accessoires is hierbij de massa van toebehoor dat additioneel bij de
standaard uitrusting conform fabrieksgegevens toegevoegd kan worden aan het voertuig.
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