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Tilaa unelmille
Valitsemalla Elegancen ilmaiset suhtautumistasi: asumi-
seen, mukavuuteen ja reiluun tilaan. Se tarjoaa runsaasti 
tilaa ja mahdollisuuksia jatkaa omaa tuttua elämää myös 
lomalla. Yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena on syn-
tynyt asuntoauto, jossa tunnet olevasi aina kuin kotona.



Nautinnon 
hetkiä

Raikkailta tuoksuvat yrtit, lämmin lähileipomosta ha-
ettu leipä ja muut herkulliset alueen erikoisuudet: 
loma on etenkin nautiskelun aikaa. Sen voi aloittaa jo 

aamupalalla ja päättää lasilliseen viiniä illalla tapahtu-
marikkaan päivän jälkeen. Kaksin tai hyvien ystävien 
seurassa.



Runsaasti tilaa 
rentoutua
Ilta on jo pitkällä. On aika asettua levolle ja muistella mukavan 
lomapäivän tapahtumia. Elegance tarjoaa runsaasti tilaa 
rentoutumiseen. Voit itse päättää valitsetko nostovuoteen 
vai mieluummin taakse sijoitetun leveän vuoteen.
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Tunnelmallinen 
valaistus

Useat valaisimet korostavat värien, muotojen ja 
materiaalien sopusointuista yhteisvaikutusta. Op-
timaalisesti tiloihin sijoitettuna ne takaavat aina 
sopivan valaisun. Elegancen valaisimet luovat tun-
nelmaa ja mukavuutta aina ja kaikkialla.



Erottuu  
edukseen
Moderni linjakkuus, miellyttävät pinnat ja tyylikkäästi va-
laistut materiaalit: Sisätila on näyttävä ja useat yksityis-
kohdat antavat tilalle viimestellyn ilmeen. Lisäksi kylpy-, 
olo- ja makuuhuoneesta löytyy näppäriä, ainutlaatuisia 
erikoisuuksia. Tämä on #asumisentuntua, jonka voi ko-
kea kaikilla aisteilla.



Fiksuja 
ratkaisuja

Useita kohokohtia!

Muun muuassa paikka 3
2 “ taulu-TV:lle, 

käytännöllisel
lä telineellä, j

ossa on 

oivallinen siir
tomekanismi.

Matkoilla tilaa tarvitaan aina isoille ja pienille tavaroil-
le. Elegancessa on erityisen tilavat säilytysmahdolli-
suudet ja toiminnalliset rakenteet. Edellytys on, että 
voit aina matkustaa hyvällä ja turvallisella mielellä.



Enemmän  
mukavuutta ja 
vapautta
Ilahtukaa uudesta, Bürstnerillä vakiona, INDUS-WC järje-
stelmästä. Muodoltaan moderni, älykäs ja täysin auto-
maattinen saniteettijärjestelmä, jonka tyhjennys tapah-
tuu lähes itsestään. WC:n huuhteluun käytetään 
lisäaineilla puhdistettua harmaavettä.
Tämä on resursseja säästävä järjestelmä ja kaksi henki-
löä pystyvät viettämään aikaa omavaraisina jopa viikon 
ajan. Tiedot voidaan hakea myös matkapuhelimesta re-
aaliajassa.
Lisäksi WC-tilaan voi asentaa Bürstnerin kehittämä 
hajunpoistaja. Se sitoo epämielyttäviä hajuja pitkään ja 
levittää hillityn tuoksun (Bürstner alkuperäisosia & 
tarvikkeet ”OTZ”).
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Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisia autoja painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta 
huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä mallivuo-
den aikana varuste-, teknisiä ja muita muutoksia. Värit tämän esitteen ja lopullisten autojen välillä saattavat vaihdel-
la painoteknisistä syistä. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin teknisiin muutoksiin. Ole hyvä ja keskustele kul-
loisestakin tuotantotilanteesta Bürstner-kauppiaasi kanssa! Kaikki lisävarustehinnat koskevat tehtaalla uuteen 
autoon ennen luovutusta tehtäviä asennuksia.
Esitteen kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.
Pidätämme itsellämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. Kaikki annetut tiedot koskevat Suomessa myytäviä autoja.

Kaikki esitteidemme hinnat ovat euro-määräisiä. 

Kaikki muutokset alkuperäiseen tehdaskuntoiseen autoon saattavat huonontaa ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta. 
Noudata kaikkia annettuja ohjeita autosi turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Varmista että Sinulla on ko. matkai-
luauton ajamiseen vaadittava ajokortti. Huomioi, että suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei missään olo-
suhteissa saa ylittää! Huomioi sallitut akselipainot ja huolehti painon jakautumisesta tasaisesti eri akseleille. Lisäva-
rusteiden asentaminen auton katolle lisää kokonaiskorkeutta. Mahdolliset takatikkaat lisäävät auton 
kokonaispituutta. Katolle asennettavissa lisävarusteissa on auton mallikohtaisia rajoituksia.




