
Trend Puoli- 
integroidut

Trend on todellinen perheiden ystävä - myös hinnaltaan. Trend- 
mallistossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla aito, viimeistelty 
Dethleffs-laatu, korkea varustelutaso ja sopiva hinta. Etuna mm. 
kosteutta kestävä ja ilman puurakenteita toteutettu Dethleffs 
Lifetime-Smart -lattiarakenne. Tarjolla olevien pohjaratkaisujen 
runsaus tekee Trend-mallistosta erityisen joustavan.

Yhteenveto

Kokonaispituus n. 696 - 741 cm

Kokonaisleveys n. 233 cm

Kokonaiskorkeus n. 294 cm

Sisäkorkeus n. 213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain 
lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

Kalusteet

 

+ Kalustesävy Virginia Eiche

vaihtoehto (osittain lisähinta)

 

+ Verhoilu Torcello

 

+ Verhoilu La Rocca 

 

+ Verhoilu Gresso 

Kohokohtia

Erinomainen hinta-laatusuhde+
Kaikkiin puoli-integroituihin malleihin saatavana 
nostovuode lisävarusteena

+

Erinomaisesti kosteutta kestävä Lifetime- Smart- 
korirakenne

+

Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla+
70 cm leveä asunto-osan ovi ja upotettu coupé-askelma+
Tilava takatalli (mallista riippuen takatalliin mahtuvat 
jopa sähköpyörät)

+

Vieläkin Trendikkäämpi: tyylikäs lisähintaan saatava 
Design-paketti

+
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Hinta (sis. alv.) €

Alusta

Päästönormi

Kokonaispituus n. cm

Kokonaisleveys n. cm

Kokonaiskorkeus n. cm

Sisäkorkeus n. cm

Perävaunumassa jarrullinen/ 
jarruton

kg

Akseliväli n. mm

Vuode edessä P x L n. cm

Vuode keskellä P x L n. cm

Vuode takana P x L n. cm

Vuodepaikkoja vakiona/max.

Vakiomoottori

kW (hv)

Massa ajokunnossa (+/-5%)*
kg

Valmistajan määrittelemä 
lisävarusteiden suurin 
mahdollinen yhteispaino*

kg

Suurin tekn. sallittu 
kokonaismassa vakiona*

kg

Sallittu matkustajamäärä 
(kuljettaja mukaan lukien)*

Jääkaapin tilavuus (josta 
pakastelokero) n.

Trend Puoli- 
integroidut 

Trend Puoli-integroidut T 6717 EB T 7017 EB T 7057 DBM T 7057 DBL

83 290,− 86 890,− 85 890,− 86 890,−

Fiat Ducato Light matalalattia Fiat Ducato Light matalalattia Fiat Ducato Light matalalattia Fiat Ducato Light matalalattia

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 741 741 741

233 233 233 233

294 294 294 294

213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3800 4035 4035 4035

200 x 140 - 125 200 x 140 200 x 140 - 125 200 x 140 

170 x 105 - 80 210 x 115 - 80 210 x 125 - 80 206 x 110 - 90 

210 x 200 - 185  / 200 x 
80 / 190 x 80

195 x 75 / 185 x 80 190 x 150 190 x 150

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2808 (2668 - 2948)* 2938 (2791 - 3085)* 2888 (2744 - 3032)* 2933 (2786 - 3080)*

331 197 247 197

3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4

137 (15) 137 (15) / 137 (15) 137 (15) / 137 (15) 137 (15) / 137 (15) 

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu 
oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa 
voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat 
laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli 
kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. 
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja 
pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla 
asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus 
eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille 
lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan 
valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että 
todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman 
rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja 
loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää 
matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu 
kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa 
ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon 
suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät 
yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä 
riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

* INFO
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l

Harmaavesisäiliö n. l

Raikasvesisäiliön kapasiteetti 
kokonaisuudessaan / 
kapasiteetti ajon aikana

l

Takatallin oviaukko (vasen) L x 
K

cm

Takatallin oviaukko (oikea) L x 
K

cm

Trend Puoli- 
integroidut 

Trend Puoli-integroidut T 6717 EB T 7017 EB T 7057 DBM T 7057 DBL

90 90 90 90

125 / 20 125 / 20 125 / 20 116 / 20

75 x 115 95 x 55 95 x 115 95 x 115

75 x 115 95 x 55 / 55 x 75 95 x 115 95 x 115

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu 
oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa 
voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat 
laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli 
kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. 
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja 
pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla 
asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus 
eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille 
lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan 
valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että 
todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman 
rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja 
loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää 
matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu 
kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa 
ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon 
suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät 
yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä 
riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

* INFO
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Hinta (sis. alv.) €

Alusta

Päästönormi

Kokonaispituus n. cm

Kokonaisleveys n. cm

Kokonaiskorkeus n. cm

Sisäkorkeus n. cm

Perävaunumassa jarrullinen/jarruton kg

Akseliväli n. mm

Vuode edessä P x L n. cm

Vuode keskellä P x L n. cm

Vuode takana P x L n. cm

Vuodepaikkoja vakiona/max.

Vakiomoottori

kW (hv)

Massa ajokunnossa (+/-5%)* kg

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* kg

Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona* kg

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*

Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n. l

Harmaavesisäiliö n. l

Trend Puoli-integroidut 

Trend Puoli-integroidut T 7057 EB T 7057 EBL

85 890,− 86 890,−

Fiat Ducato 
Light 

matalalattia

Fiat Ducato 
Light 

matalalattia

Euro 6d Final Euro 6d Final

741 741

233 233

294 294

213 213

2000 (750) 2000 (750)

4035 4035

200 x 140 - 125 
200 x 140 

210 x 125 - 80 206 x 110 - 90 

210 x 195  / 
210 x 80 / 205 

x 80

210 x 195  / 
210 x 80 / 205 

x 80

2 / 5 2 / 5 

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140)

2888 (2744 - 
3032)*

2933 (2786 - 
3080)*

247 197

3499 3499

4 - 5 4

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) / 137 
(15) 

90 90

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu 
oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa 
voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat 
laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli 
kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. 
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja 
pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla 
asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus 
eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille 
lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan 
valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että 
todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman 
rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja 
loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää 
matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu 
kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa 
ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon 
suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät 
yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä 
riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

* INFO
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Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana l

Takatallin oviaukko (vasen) L x K cm

Takatallin oviaukko (oikea) L x K cm

Trend Puoli-integroidut 

Trend Puoli-integroidut T 7057 EB T 7057 EBL

125 / 20 116 / 20

95 x 115 95 x 115

95 x 115 95 x 115

 Lisävaruste  Ei mahdollinen  Vakio  Pakollinen  Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu 
oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa 
voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat 
laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli 
kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. 
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja 
pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla 
asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus 
eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille 
lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan 
valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että 
todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman 
rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja 
loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää 
matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu 
kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa 
ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon 
suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät 
yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä 
riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

* INFO
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Vakiovarusteet

Fiat-alusta

16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

Fiat-alustan varusteet

75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)

Ajonestolaite

Ajovaloihin integroidut päiväajovalot

Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)

ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control

Etuveto

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

Leveä raideväli taka-akselissa

Mukiteline kojetaulussa keskellä

Ohjaamon manuaali-ilmastointi

Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet

Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka

Sivutuuliavustin

Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun

Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa

Vakautusjärjestelmä perävaunulle

Vakionopeuden säädin

Valkoinen ohjaamo

Valkoiseksi maalattu etupuskuri

Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi

EPS-eriste korissa

Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä

Lasikuituvahvisteinen katto

Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm

Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä

Takapuskurissa lisäjarruvalo

Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V 
pistorasia

Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkoväri

Sisustus

Kalustesävy Virginia Eiche

Verhoilu Torcello

Tekstiilit

Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat

Kalusteet

AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa

Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä

Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten

Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode

Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea

Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)
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Vakiovarusteet

Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä

Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin

Keittiö

Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi ja paljon työtilaa

Jääkaapinritilöiden talvisuojat

Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)

MultiFlex-monitoimikisko

Roskakori

Pesutilat

Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta

Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi

Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla

Multimedia

Tv-teline

Lämmitys

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla

Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi

Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin

Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

Käyttöpaneeli

LED-sisävalaistus

Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 2x USB

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla

Ulkovalo 12 V

Vesi

Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa

Uppopumppu

Kaasu

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg

Törmäysanturi (Crash sensor)
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VARUSTEPAKETIT TREND PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti Design-paketti (9437) Design-paketti (DBL ja EBL) (9437)

Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3- 
pistevyötä

x

Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat x x

Koristevalo istuinpenkin selkänojassa x x

Valaistu krominsävyinen sisäänkäynnin kahva x x

Uudistettu keittiö (valaistu keittiön takaseinä, työtason epäsuora valaistus, 
kromatut vetimet ja pyyhekoukut)

x x

Musta suihkukonsoli sekä pesuhuonetarvikkeita (hammasmuki, saippuateline, 
wc-paperipidike)

x x

Pakettihinta € 1 145,− 1 145,−

Lisäpaino (kg)* 13 8

Paketti Assistant-paketti Fiat (12109)

Kaistavahti x

Ajovaloavustin x

Kaukovaloavustin x

Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät x

Sadetunnistin x

Liikennemerkkien tunnistus x

Pakettihinta € 1 195,−

Lisäpaino (kg)* 0.5

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 

massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 
käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO
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Paketti Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) 
(8251)

Talvipaketti (nestekeskuslämmitys) 
(8252)

XPS-eriste asunto-osassa x x

Alustan alapuoliset putket eristetty x x

Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket x x

Eristetty harmaavesisäiliö x x

Vesipumpun katkaisija x x

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä 
digitaalinen käyttöpaneeli

x

Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan 
sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli

x

Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - 
ei ohjaamon maton kanssa)

x

Varusteiden arvo € 3 225,− 6 745,−

Pakettihinta € 2 860,− 6 175,−

Säästö € 365,− 570,−

Lisäpaino (kg)* 30 78

Alustapaketti (12117) Hinta €

Sähköinen pysäköintijarru 640,−

Alumiinikoristeinen kojetaulu 160,−

Ohjaamon automaatti-ilmastointi 535,−

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi 245,−

LED-päiväajovalot 425,−

Keyless Entry & Go - avaimeton järjestelmä 745,−

Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä 125,−

Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön 95,−

Varusteiden arvo 2 970,−

Pakettihinta 2 560,−

Säästö 410,−

Lisäpaino (kg)* 5.5

Alustapaketti Advance (12119) Hinta €

10“ DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet 2 240,−

Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö 640,−

Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa 320,−

Varusteiden arvo 3 200,−

Pakettihinta 2 775,−

Säästö 425,−

Lisäpaino (kg)* 2.2

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 

massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 
käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.
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Family-paketti (12127) Hinta €

Ohjaamon kattoikkuna 1 310,−

Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa) 630,−

Hyttysverkko-ovi 320,−

Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa 855,−

Ohjaamon kaihdinverhot 670,−

Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa 470,−

Ulkovalo 12 V 190,−

Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna 235,−

Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti 960,−

Varusteiden arvo 5 640,−

Pakettihinta 3 660,−

Säästö 1 980,−

Lisäpaino (kg)* 37.7

Light Moments -valaistuspaketti (11352) Hinta €

Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä

Seinien epäsuora tunnelmavalaistus

Pakettihinta 915,−

Lisäpaino (kg)* 2.5

 Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 

massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 
käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.
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Lisävarusteet*
Sisältyy 
pakettiin

Hinta  Lisäpaino 
(kg)*

Koodi

Fiat-alusta

16'' alumiinivanteet (Fiat) 855,− 8922

Dethleffs-alumiinivanteet 16" 1 375,− 0 8045

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 
hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto

4 055,− 35 140A

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 
hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

3 095,− 0 180S

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 
hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto

7 150,− 35 180A

Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 
hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

5 125,− 40 M180S

Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 
hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto

9 180,− 40 M180A

Kokonaismassan korotus

Painonkorotus 3650 kg 310,− 0 10769

Fiat-alustan varusteet

Lisämatkustajapaikka 745,− 11 435

Tukijalat takana (2 kpl) 340,− 6 390

Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) 1 865,− 35 273

Varusteet ulkopuolelle

Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen) 1 280,− 33 859

Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen) 1 495,− 50 930

Polkupyöräteline 3 pyörälle 425,− 9 938

Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava 960,− 10 7482

Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot 800,− 5 415

Välipohja takatallissa 320,− 5 1890

T 
67

17
 E

B

T 
70

17
 E

B

T 
70

57
 D

BM

T 
70

57
 D

BL

T 
70

57
 E

B

T 
70

57
 E

BL

11)

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 
massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella 
valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu 
vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on 
vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti 
mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) 
paino.
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Lisävarusteet*
Sisältyy 
pakettiin

Hinta  Lisäpaino 
(kg)*

Koodi

Ulkodesign

Sivuseinissä titaaninhopea metalliväri 2 025,− 0 1665

Sisustus

Verhoilu Gresso 0 9538

Verhoilu La Rocca 0 9917

Tekstiilit

Kantatut asunto-osan matot 855,− 8 851

Kalusteet

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi 360,− 9 1883

Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle 375,− 5 8125

Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3- 
pistevyötä

DesP 360,− 5 1870

Nostovuode, sähkökäyttöinen 2 025,− 55 680

Varavuode istuinryhmästä 375,− 3 339

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain 585,− 9 1944

Keittiö

Korkea jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni 695,− 20 290

Liesituuletin (poistoilma) 535,− 2 344

Pesutilat

Ikkuna pesutilassa 245,− 5 372

Suihkuritilä 115,− 1.5 1657

Multimedia

22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja 
DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) 

855,− 3 11506
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2) 3)

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 
massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella 
valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu 
vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on 
vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti 
mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) 
paino.

* INFO

51



Lisävarusteet*
Sisältyy 
pakettiin

Hinta  Lisäpaino 
(kg)*

Koodi

Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton 
käyttöpaneeliin 

2 520,− 3.5 9582

Peruutuskamera (single) 535,− 2 1642

Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 
9582)

960,− 2 1641

Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera 320,− 1 11541

Lämmitys

Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle 140,− 1 6622

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus 
sekä digitaalinen käyttöpaneeli

TP 640,− 2 330

Lattialämmitys (sähköinen) 725,− 9 763

Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) 960,− 7 565

Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, 
makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli

TP 3 200,− 40 761

Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen 
kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) 

TP 960,− 10 6709

Ilmastointi

Kattoilmastointilaite 2 560,− 34 609

Sähkö

2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah 425,− 27 830

Aurinkopaneeli 100 W 2 025,− 15 922

Vesi

Eristetty harmaavesisäiliö TP 210,− 8 665

Vesipumpun katkaisija TP 105,− 1 397

Kaasu
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Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 
massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella 
valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu 
vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on 
vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti 
mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) 
paino.

* INFO

52



Lisävarusteet*
Sisältyy 
pakettiin

Hinta  Lisäpaino 
(kg)*

Koodi

Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen 
lämmittimen ja kaasusuodattimen

585,− 2 1577

Kaasun ulosotto, 30 mbar 265,− 1 878

Turvallisuus

Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas 210,− 12.5 323

Palovaroitin 105,− 0.5 1891

Sammutin 2kg 160,− 3.5 1878

Varustepaketit

Alustapaketti 2 560,− 5.5 12117

Alustapaketti Advance 2 775,− 2.2 12119

Assistant-paketti Fiat 1 195,− 0.5 12109

Design-paketti 1 145,− 13 9437

Design-paketti (DBL ja EBL) 1 145,− 8 9437

Family-paketti 3 660,− 37.7 12127

Light Moments -valaistuspaketti 915,− 2.5 11352

Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) 2 860,− 30 8251

Talvipaketti (nestekeskuslämmitys) 6 175,− 78 8252
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 Lisävaruste  Ei mahdollinen  Vakio  Pakollinen  Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 Design-pakettiDesP  TalvipakettiTP

 
 

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 
massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella 
valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu 
vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on 
vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti 
mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) 
paino.
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cm

cm

cm

kg

kg

Alusta

Päästönormi

Kokonaispituus n.

Kokonaisleveys n. 

Kokonaiskorkeus n.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Massa ajokunnossa

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino

Puoli-integroidut mallit 
Mallin yleiskatsaus

Malli 1 Malli 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu 
ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja 
matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja 
teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää 
matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, 
matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta 
päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon 
tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa…
... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle 
ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin 
pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

2. Massa ajokunnossa…
... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon 
keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa 
myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina 
on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi 
mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa 
kauppiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.
Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

kg

kg

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Massa ajokunnossa

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA
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Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)
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Malli 1 Malli 2

Fiat Ducato Fiat Ducato
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599 695
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3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4
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Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...
...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun
matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).
Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...
... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. 
Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa 
matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien 
ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus 
kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, 
tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta 
painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.
Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät 
kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...
... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää
kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen
pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta
mahdollista yhteispainoa.
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Lisävarusteet
Hinta Lisäpaino Koodi

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657
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Kylpyhuone

Suihkuritilä

Ikkuna pesuhuoneeseen

Multimedia

Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin

Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin
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