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Plussat ulkopuolella

Plussat sisäpuolella
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Katso lisätiet
oja Limited T -

mallisarjasta 

www.buerstner.co
m/fi

 + 16" aluvanteet
 +  lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja 

ja talven vaikutuksia vastaan
 + korinvärinen etupuskuri
 + markiisi sis. LED-valaistuksen
 + erikoismaalattu grafiitinvärinen ohjaamo
 +  ulko-ovi Premium XL (tuplalukitus, keskuslukitus, 

ikkuna, hyttysverkko, roskis ja ”Home Light” 
akkuvalaisimen latausasema)

 +  asuin- ja makuutilassa kattoluukut, joissa 
hyttysverkko ja pimennysverho

 +  Sun Roof-kattoikkuna (avattava, sis. hyttysverkon 
ja pimennysverhon)

 + istuimia jopa viidelle matkustajalla
 + makuupaikkoja jopa viidelle
 +  mekanismi istuinryhmän muuttamiseen 

vuoteeksi
 + sisäkorkeus 212 cm
 + epäsuoravalaistus
 + suuri kompressori-jääkaappi, 142 l
 + vario rollo -rullaverhot
 +  monivyöhyke-kylmävaahtopatjat kaikkiin 

vuodemalleihin
 +  näyttävät verhoiluvaihtoehdot laadukkailla 

tikkauksilla
 +  sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän 

yläpuolella (lisävaruste)



LIMITED T

Kaikki mitä 
tarvitset
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Näyttävästä ulkonäöstä tunnistaa jo, että:  
Tuolta tulee jotain erikoista. Yksilöllisyys jatkuu 
sisätiloihin, jossa hienot yksityiskohdat tekevät 
suuren vaikutuksen.

Asunto-osan vaikuttava istuinryhmä ja keittiö 
ottavat sinut avosylin vastaan ja voit valmistaa ja 
nauttia kaikenlaisista herkuista. Hyvän aterian 
jälkeen voit heittäytyä rentoutumaan ranskalai-
seen parivuoteeseen, kuten tässä T 660 mallissa, 
tai erillisvuoteeseen, malleissa T 690 G, T 726 G 
tai T 727 G.
Alaslaskettava vuode, joka on Bürstnerin alkupe-
räinen keksintö puoli-integroiduissa matkailuau-
toissa, löytyy luonnollisesti myös Limited T -mal-
lisarjassa (lisävaruste). Yksityiskohdat kuten 
Vario Bad- kylpyhuone, Sun Roof-kattoikkuna  
ja keittiön seinäverhoilu viimeistelevät näitten  
autojen täydellistä varustelua.

Tuntea olonsa kotoisaksi matkallakin. Sitä on 
#asumisentuntua!

Lomalla on aikaa 

nauttimiseen!



LIMITED T

Limited T:

Täydellisesti va
rusteltu sisältä

ja ulkoa !

Istuinpehmusteiden verhoilu

Lecce Melange Bari Melange

Kalusteet

Riva Loft

Ulkoväri

Musta 
(vain ohjaamo)

Kohokohtia

 +  tasainen lattia asunto-osassa ja 
keittiössä

 +  seinäverhoilu keittiössä
 +  moderni ”Limited” ulkoilme
 +  2 näyttävää verhoiluvaihtoehtoa 

laadukkailla tikkauksilla
 + markiisi LED-valaistuksella
 + Sun-Roof-kattoikkuna
 +  istuin- ja makuupaikkoja jopa 

viidelle (lisävarusteita)
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10 vuoden tiiviysturva

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA!
• Jokainen muutos tehdasvarusteiseen autoon voi huonontaa autosi ajo- ja liikenneturvallisuutta.
• Huomioi kaikki asianomaiset määräykset matkailuautosi turvallisen käyttämisen takaamiseksi!
• Varmista, että ajokorttisi oikeuttaa matkailuautosi ajamisen.
• Huomioi autosi suurin sallittu kokonaismassa, äläkä ylitä sitä milloinkaan.
• Huomioi suurin sallitut akselipainot lastatessasi autoasi.
• Katolle asennetut tarvikkeet ja antenni lisäävät autosi korkeutta. Takatikkaat lisäävät autosi kokonaispituutta.
• Autosta riippuen kaikkia katolle tarkoitettuja lisävarusteita ei välttämättä ole mahdollista asentaa autoosi.
•  Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisten autojen tilannetta painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta painovirheitä ei aina voi 

välttää. Kunkin mallikauden aikana pidätämme itsellämme oikeuden tehdä varustemuutoksia ja tuotteiden parannuksia.
•  Eroavaisuudet rakenteissa ja väreissä esitteissä kuvattujen ja lopullisten autojen välillä ovat mahdollisia, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeudet myös 

teknisiin muutoksiin, mikäli niiden laatu pysyy muuttumattomana tai paranee, eikä niiden käyttötarkoitus muutu.
• Lisätietoja kulloisestakin tuotantotilanteesta saat valtuutetulta Bürstner maahantuojalta.
• Kaikki lisävarustehinnat koskevat uuteen, rakenteilla olevaan autoon
• tehtaalla asennettavia varusteita.

**Selitys teknisten tietojen painomääriin:
•  Käyttövesisäiliön tilavuus on VO (EU-normin) 1230/2012 mukaisesti mallikohtainen ja varustettu vesimäärää rajoittavalla ylivuotoputkella 

( 5, 10 tai 50 litran ajoaikainen määrä)
• Omamassa saattaa vaihdella +/-5% annetusta VO (EU-normin) 1230/2012 mukaisesti.
• Suurin sallittu kokonaismassa on laskettu VO (EU-normin) 1230/2012 mukaisesti ja tarkennettu: Valmistajan ilmoittama suurin sallittu massa lastattuna.
• Kantavuus teknisissä tiedoissa on määritelty seuraavasti: Suurin sallittu kokonaismassa vähennettynä omamassalla = kantavuus.
•  Huom! Vaihtoehtoiset moottorit, alustat sekä lisävarusteet, kuten esim. automaattivaihteisto ja ilmastointilaite, vaikuttavat ajoneuvon omamassaan ja kantavuuteen. 

Näiden tuomat lisäpainot on ilmoitettu mallikohtaisella lisävarustelistalla.
•  Ilmoitettu omamassa sisältää auton (perusversio) tyhjäpainon lisäksi VO (EU) 1230/2012 mukaisesti kuljettajan painon 75 kg, täytetyn polttoainesäiliön, käyttövesi-

säiliön (mallikohtainen) ja yhden täytetyn alumiinikaasupullon sekä liitäntäsähkökaapelin painon. Kantavuuteen ja henkilölukumäärään vaikuttavat tai voivat vaikuttaa 
vaihtoehtoiset optiot ja lisävarusteet, jotka nostavat ajoneuvon painoa verrattuna perusversioon.

•  Ilmoitettu kantavuus pienenee vastaavasti jos ajoneuvoon lisätään lisävarusteita (lisävarusteiden painot on ilmoitettu hinnastossa tai voidaan kysyä Bürstner-myyjäl-
tä). Myös lisävarusteiden painojakauma tulee huomioida. Kantavuus kostuu laskennallisesti seuraavista: 75 kg per matkustaja (kuljettajaa lukuun ottamatta); henkilö-
kohtaista matkatavaraa (tavarakantavuus) per matkustaja sekä kuljettaja, a’ 10 kg ja 10 kg/m ajoneuvon kokonaispituutta; kuormavara, joka voi olla lisävarusteita ja/
tai matkatavaraa.

•  Ilmoitettu henkilömäärä laskee mikäli omamassa nousee kun auton varustelu muutetaan esim. lisävarusteilla, lisärakenteilla tai toisella moottori- tai alustaoptiolla niin 
ettei kantavuutta jää tarpeeksi ilmoitetulle henkilömäärälle. Varmistakaa että ajoneuvoon jää tarpeeksi kantavuutta toivotulle henkilömäärälle ja matkatavaroille, joko 
tarkistamalla hinnastossa ilmoitettuja painoja tai Bürstner-myyjältä.




