
ww

Autocampere

Den nye X-Cursion Van EDITION [PEPPER] på VW T6.1-basis.

X-Cursion Van er en ægte WEINSBERG og alligevel helt anderledes. Den er den X-Cursion Van er en ægte WEINSBERG og alligevel helt anderledes. Den er den 
første WEINSBERG på VW-chassis – udvendig forbavsende kompakt, indvendig første WEINSBERG på VW-chassis – udvendig forbavsende kompakt, indvendig 
komplet nytænkt. Den forener innovative løsninger og maksimal køreglæde. komplet nytænkt. Den forener innovative løsninger og maksimal køreglæde. 
Kort sagt: X-Cursion har samme komfort som en stor vogn, men i kompakte Kort sagt: X-Cursion har samme komfort som en stor vogn, men i kompakte 
dimensioner.dimensioner.

Se meget mere på:Se meget mere på:  weinsberg.com/den-nye-xcursion    weinsberg.com/den-nye-xcursion    
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500 MQ

500 LT

MIN 
INDIVIDUELLE 
[PEPPER]

X-Cursion Van EDITION

X-CURSION VAN HIGHLIGHTS

Med vognkonfiguratoren kan  
du skræddersy din helt  
egen X-Cursion Van  
EDITION [PEPPER].
configurator.weinsberg.com

Konfigurator

Stor dinette med masser 
af plads til afslapning.

Nydesignet face-2-face  
siddegruppe til op til  
seks personer.

FULD 
GARAGE I BAG.

SÆRLIG 
SIDDEKOMFORT.

I garagen i grundrids 500 MQ er der god plads til cam-
pingmøbler, sportsudstyr eller anden bagage. Takket være 
den store dør er det nemt at komme til tingene.

Ergonomisk udformet instrumentbræt 
med navigation og mange intelligente 
assistentsystemer – her i 500 MQ. 

NYHED

INDBYDENDE 
OPHOLDSRUM.
Uanset, om det er ved til-
beredningen af maden eller 
når du slapper af, i X-Cursion 
Van har du god plads til både 
afslapning og til at bevæge 
dig på – her i 500 LT.

To unikke og innovative 
løsninger på grundrids

Basis VW T6.1 med en  
længde på 5,88 meter

Intelligente køre-
assistentsystemer

Easy-Move-seng (tilvalg)

Svingbad og face-2-face 
siddegruppe i 500 LT

Fuld garage i bag og 
multifunktionelt baderum  
i 500 MQ

Høj kørekomfort

Kompakte udvendige mål 
og en indvendig bredde på 
2 meter

Exteriør-design af høj  
kvalitet
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Easy-Move-sengen fås også 
i en variant med blot én 
ekstra soveplads og maksimal 
bevægelsesfrihed, når sengen 
er klappet ned.

Super praktisk: Bare klap den 
innovative Easy-Move-seng 
ned, og så er der to hyggelige 
sovepladser – her i 500 LT. 

Innovativ. Når bruseren er skubbet op i den øverste 
position, bliver den til en stor brusekabine med folde-
væg og fuld ståhøjde på 1,90 meter. Uanset, om det er 
i sove- eller badtilstand – er toilettet tilgængeligt og 
brugbart til hver en tid.
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EASY-MOVE-
SENG. 

TILVALG
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BADSLAPPE AF /  SOVE

MULTIFUNKTIONELT 
BAD.
Komplet nydesignet: 
Stor liggeflade eller et stort badeværelse - du bestemmer 
selv -  takket være den fleksible konstruktions løsning.

1 Komfortabel. Er der ikke er brug for 
bruseren, frigøres der plads til sengen 
med fuld liggemål på 2 meter.

Pladsbesparende. Med få håndgreb kan den 
højdejusterbare bruser i 500 MQ skubbes opad, 
og samtidig klapper madrassen til siden.
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Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske 
ændringer i forbindelse med konstruktionen, såfremt de tjener 
den tekniske udvikling og er rimelige over for kunden. Vær også 
opmærksom på oplysningerne i den aktuelle prisliste, især om 
vægte, lasteevnemuligheder og tolerancer. 
 
Ekstraudstyr øger vognens vægt. Sammenligningsmodeller: 
WEINSBERG X-Cursion Van 500 MQ og 500 LT på VW T6.1 basis. 
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 
 
Lignende billeder. Billederne kan være vist med ekstraudstyr, 
der ikke er inkluderet i standardudstyret, og/eller som kan 
bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også 
udstyrskendetegn for prototyper/studier/landevarianter, der ikke 
svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som 
ekstraudstyr. 
 
* Sammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af 
rejseapotekssættet. Rejseapotekssættet indeholder medikamenter, 
som kun fås på apoteket. Kuponen kan derfor udelukkende 
indløses hos det ansvarlige MediKit-apotek på www.medikit.shop. 
På www.medikit.shop finder du yderligere oplysninger om MediKit-
sættet. 
 
Version 09/22

Standardudstyr X-Cursion [PEPPER]

224155 VW T6.1 2.800 kg 110kW/150PS, automatisk gearkasse

224141 Vægtforhøjelse fra 2.800 kg til 3.200 kg

224153 Affjedring og dæmpning med øget forakseltryk, forstærkede stabilisatorer 

224129 Kofanger front, lakeret i bilens farve

224131 17" alufælge devonport

224133 Aircondition med manuel styring i førerkabinen

224134 Premium" multifunktionsdisplay med flerfarvet display og træthedsregistrering

224135 Multifunktionsrat

201789 Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i WEINSBERG design

224137 Sædevarme i fører- og passager side

224138 Mørklægning i førerhus (front/sideruder)

224140 Nødbremseassistent

224142
Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med 
hastighedsbegrænser op til 160 km/t.

224176 Trætheds-varsel

224143 Fjernlysassistent: "Light assist"

224058 Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding

224144 Dæktryk-kontrolvisning

224145 Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving

224065 El sidespejl

224147 LED-forlygter

224152 Kørelys i LED

224150 Opvarmede sprinklerdyser i forrude og niveauindikator for sprinklervæske

224148 Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" med 4 højttalere

224167 Forberedelse af "We Connect" og "We Connect Plus"

251793 Bakkamera inkl. kabling

224149 Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon har denne funktion)

100602 Myggenetsdør

100526-33 Garagedør 55 x 110 cm, venstre

551778-01 Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar, belysning (front)

101019-02 Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)

552335-14 Hyndestof: MALABAR

550660-08 COZY HOME EDITION [PEPPER] består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber

450740 Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning

452718-01 Vandfiltersystem "bluuwater"

251949-09 USB-stikdåse i bagende (1 stk.)

252524 Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen

250072-06 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken

252405 TV holder

952823 MediKit-kupon*: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, 
desinfektionsspray og forskellige lægemedler fra apoteket) Landeafhængig!

953757-01 silwyREADY

224185 To-farvet design påførerhuset: Hvid / Ascot grå

103551-05 Dekal: EDITION [PEPPER]

500892-01 Markise 305 x 250 cm - hvid

Stor biograf: 27" smart-TV 
er standard i TV-pakken.

Slidstærk: Det eksklusive Active-Line 
hyndestof MALABAR i en kombination af 
kunstlæder og stof samt flot pyntesøm.

Stærkt udseende: 17'' letvægtsmetalfæl-
gene er et ægte blikfang. 

500 LT

500 MQ

FACE-2-FACE
SIDDEGRUPPE

MULTIFUNKTIONELT 
FLEXBAD


