
CaraOne KAMPAGNEMODELLER 
 
CaraOne er den absolutte bestseller blandt WEINSBERGs 
campingvogne. 6 kampagnemodeller fyldt med ekstraudstyr.

MODERNE DESIGN.  
MANGE PRAKTISKE LØSNINGER  
MEST FOR PENGENE I SIN KLASSE

 390 QD                        390 PUH                        450 FU                                480 EU                                   540 EUH                                 550 QDK

144.200,-                      182.700,-                       167.400,-                               173.100,-                                203.500,-                                 189.900,-                       

CaraOne Kampagnemodeller 390 QD 390 PUH 450 FU 480 EU 540 EUH 550 QDK

Træktøjsafdækning x x x x x x

Myggenetdør x x x x x x

Lameludtræk ved enkeltsenge x x

Elektrisk gulvvarme x x x x x x

Combi Rollo ved vinduer x x x x x x

AKS stabilisator x x x x x x

Aluminiumsfælge x x x x x x

Truma Therme ( 230V) x x x x x x

Friskvandstank 45 ltr. , fast x x x x x x

Blæservarme 12V x x x x x x

MediKit x x x x x x

silwyREADY x x x x x x

Støtteben ekstra stærke x x x x x x

Vandfiltersystem „BluuWater“ x x x x x x

Ambientebelysning x x x x x x

Oplukkeligt vindue front x x x x

Serviceklap 70 cm x 30,5 cm, højre bag x

Serviceklap 100 cm x 40,5 cm, højre front x x x x

Serviceklap 100 cm x 40,5 cm, ventre front x

HEKI tagluge 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning bag x x x x

HEKI tagluge 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning front x

Medi HEKI 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning midt x

Aksel 1.350 kg 1350kg

Aksel 1.500 kg 1500kg 1500kg 1500kg 1500kg 1500kg

CaraOne

390 PUH                              

550 QDK                                                540 EUH

KR. 144.200,- 
6 grundrids fra

Nr. 2022-2
17. november 2021

Skræddersy din egen CaraOne på:    configurator.weinsberg.com

 
Model 390 PUH og 540 EUH er med hæve/sænkeseng 
og giver derved 2 ekstra sovepladser.

390 PUH

De vejledende priser er inkl. moms og lev.omk. 

Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer, hvilket gen-
nem sæsonen kan medføre, at alle detaljer ikke behøver at være som vist i bro-
churen eller på hjemmesiden, ligesom der på billederne kan være udstyr, 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. 
 



Klima- og varme- 
anlæg i én enhed 
som standard

Ingen  gas-
installationer

Kompressor
køleskab

Udelukkende
el-udstyr

USB stik

Køligt om 
sommeren,
varmt på 
kolde dage

Glaskeramiske  
kogeplader

Elektrisk 
varme

Komplet 
køkken

CaraCito
+ Stort dejligt opholdsrum
+ Komplet køkken
+ Komplet bad
+ EvoPore HRC madrasser
+ Masser af opbevaringsplads
+ Konsekvent elektrisk 

Vores elektriske

KONSEKVENT ANDERLEDES
Nyt design og helt enkle linjer.

KONSEKVENT
ELEKTRISK

HELT ENKELT  

CaraCito

Skræddersy din egen CaraCito på:    configurator.weinsberg.com

  Den første campingvogn helt uden gas. 

C I T OCara

Stabile støtteben

Bakautomatik

Håndbremse servo-assisteret

Opvejning til 1.200 kg (1.350 kg chassis)  
(Afhængig af grundplan)

14" dæk

Dør: WEINSBERG CLASSIC udelt

1-nøgle system

Gaskasse med låg og træbund

Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt 

Vindue i køkken med myggenet og mørklægning)

Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm, højre (Grundridsafhængig)

Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm klar glas med myggenet
og mørklægning

Tagluge 40 x 40 cm i bag, med myggenet og mørk- 
lægning (Grundridsafhængig)

Tagudluftning (toiletrum)

 Sideplader i hammerslag. Front og bagende i glatplade

 Foliegrafik WEINSBERG

3. bremselys

Møbeldekor: Walnut Light og Stone Leather, 
Køkkenflader: Terrazzo

Vinyl gulvbelægning

EvoPore HRC madras, i faste senge

Forhæng som rumdeler (Afhængig af grundplan)

Special hyndestof: BLUE STONE

Dobbelt induktions kogeplade )

Køleskab 83 liter, 12 V kompressorkøleskab

Køleskab 133 liter (Model 470 QDK og 500 QDK)

Kasette-toilet DOMETIC - drejeligt

Blæservarme 12 V

Varme / klimaanlæg DOMETIC Freshwell 3000 

Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri

Central spildevandsafløb under vognen

Friskvandstank 15 liter

Anhængerstik, Jäger 13 pol

Indvendig belysning komplet 12 Volt

CEE stik til 230 V med sikringsautomat

FI - beskyttelsesrelæ

Omformer 240 VA

 230 V SCHUKO stikdåse, universal

CaraCito standardudstyr:

390 QD                                    450 FU                                             470 EU                                                470 QDK                                          500 QDK

CaraCito

116.800,-                                  130.800,-                                         136.700,-                                            140.800,-                                         146.400,-

Klimaanlæg 
inkl. i prisen

KR. 116.800,- 
5 grundrids fra

Nr. 2022-2
17. november 2021

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 fastsæt-
ter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.


