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De vejledende priser er inkl. moms, og leveringsomk. 
  
Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer, hvilket gennem  
sæsonen kan medføre, at alle detaljer ikke behøver at være som vist i brochuren 
eller på hjemmesiden, ligesom der på billederne kan være dele, som ikke er  
standardudstyr i Danmark. 

Priser angivet som ”vejledende priser” af fabrikanten. Hver forhandler fastsætter selv 
egne priser og rabatter over for sine kunder.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer. 

+  Bredsporchassis med akselstøddæmper
+  AL-KO chassis fuldt galvasieret
+  AKS sikkehedskobling
+  AL-KO AAA premium bremser (selvjusterende)
+  AL-KO Premium støtteben
+  Næsehjul med vægtangivelse
+  Trækstangsafdækning i TABBERT DESIGN
+  17 “ alufælge i eksklusivt TABBERT DESIGN
+  Vægtforhøjelse 1.700 kg (450 E, 450 TD
+  Vægtforhøjelse 1.800 kg (490 TD, 490 DM, 520 DM)
+  Vægtforhøjelse 2.000 kg (540 E, 620 DM)
+  Glatte aluminiums sider 
+  GFK-tag
+  Myggenetsdør
+  Sølv/krom pynteliste på sideplader
+  Lysskinne på dørsiden med dæmpbar belysning
+  Lameludtræk mellem enkeltsenge

+  Tabbert sovesystem, fleksible tallerkenlameller, WaterGel madrasser
+  Deko sovepakke: Finest Edition. To puder og to tæpper
+  Indgangstrin (isoleret) med belyst TABBERT Logo
+  TV-holder til fladskærm
+  Kombi-stik udvendig, 230 V og antenne
+  Truma MonoControl CS (inkl. gasfilter)
+  Forteltlampe med bevægelsessensor
+  Ambientebelysning
+  USB-stik 1/3 stk. (grundridsafhængig)
+  Hyndestof: “Chocolate Leaf” eller “Soft Carbon”
+  silwyREADY 
+  Elektrisk gulvvarme
+  Køleskab (98/133 ltr. grundridsafhængig)
+  Automatisk energivalg 
+  Truma Therme, varmt vand i køkken og bad, 230V.
+  Integreret gaskasse, alu.bund, parallel åbning af låg med gasstød-   
    dæmper

   450 E                  450 TD               490 DM               490 TD               520 DM                540 E                 620 DM 2,5 m.
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