
RETKEILYAUTOT 2020

#asumisentuntua



Bürstnerin menestyshistoriasta kiittelemme 
viisaita ja visionää risiä henkilöitä, osaavia 
työntekijöitä sekä monia ihmisiä, jotka ovat 
ihastuneita lomailutyyliimme. Paljon on muut-
tunut Bürstnerin vuoden 1986 ensimmäisestä 
alkovivaunusta alkaen ja uusia haasteita 
asetetaan meille jatkuvasti. Vuosien aikana 

Bürstner on voinut astua uusilla kehitysideoil-
laan markkinoiden eturiviin. Niin myös kompak-
tien pohjaratkaisujen ansiosta, mitkä ovat tar-
peen matkailuautojen muotoilussa. Aina sillä 
edellytyksellä, että saadaan aikaan viihtyisä 
tunnelma. Se onkin tunnuslauseemme, jotta 
tunnet olosi mukavaksi alusta alkaen.

www.buerstner.com/fi /asumisentuntua
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Tiesitkö, että ihminen viettää suunnilleen kol-
manneksen elinajastaan nukkuen? Me kaikki 
tarvitsemme päivittäin unta, virkistyäksemme 
ja pysyäksemme terveinä ja vahvoina. Tunnit, 
jotka vietämme öisin nukkumalla, ovat vain eri-
laisia eri ihmisillä. Mutta perussääntö on kui-
tenkin: Hyvin nukkuminen on tärkeämpää kuin 
kauan nukkuminen. Ratkaisevaa sisäisen rau-
han ohella ovat makuuhuoneen ominaisuudet. 
Samoin kuin kotona - matkailuauton  vuoteen 

patjan suhteen ei kannata tehdä mitään komp-
romisseja. Asiantuntijoiden mukaan  siinä pitäi-
si olla erilaisia vyöhykkeitä, mitkä sopeutuvat 
olkapäiden ja lonkan alueelle, niin että lihakset 
pystyvät rentoutumaan, mutta luusto saa tar-
peeksi tukea. Sen vuoksi Bürstner tarjoaakin 
5-vyöhykkeisen kylmävaahtopatjan, jossa on 
joustavat, erilaiset vyöhykkeet ja hyvä kestä-
vyys. Joka tapauksessa laadukkaat pohjaritilät 
ovat  hyvä perusta kaikkeen.

#rentoutumiseen

BÜRSTNER
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Kodilla on meille ihmisille suuri emotionaalinen 
merkitys. Siksi viihtyvyystekijä meidän neljän 
seinän sisällä on oleellisen tärkeä. Ja henkilö, 
joka sisustaa kotinsa tyylikkäästi ja harmoni-
sesti – haluaa samaa myös retkeilyautossaan.
Bürstner tavoittelee kaikessa että tilantunne, 

kalusteet ja toiminnot ovat keskenään täydelli-
sessä tasapainossa, jotta voidaan päivittäin 
nauttia yhdessä matkustamisesta ja asumi-
sesta ja kokea uusia elämyksiä.
Uudet ideat antavat nimittäin eväät nautinnol-
liseen ja aistikkaaseen matkustamiseen.
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Vapaa-aikasi kumppani
Saman tekevää, suunnitteletko minilomaa tai ostoksille me-
noa - City Car on sopiva kumppani kaikkiin tarkoituksiin. Lop-
pun asti suunniteltua toimivuutta, maksimaalista tilatarjon-
taa ja laadukasta viimeistelyä. 

CITY CAR
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CITY CAR

Plussat sisäpuolella

 + Enintään neljä istumapaikkaa ajon aikana 
 + Valaistu vaatekaappi
 + Tiskiallas ruostumatonta terästä, kansi leikkuulautana
 + Keittiön laatikko itsestään sulkeutuva
 + Huippulaadukasta nukkumista 5-vyöhykkeisellä patjalla
 + Seisontakorkeus sisällä 190 cm
 + Ohjaamon molemmat istuimet päällystetty asunto-osan kankaalla

Plussat ulkopuolella

 + Ajoneuvon leveys vain 208 cm
 + Päiväajovalot
 + Ikkunoissa alumiinikehykset
 + Ohjaamon keskuslukitus ja sähköiset ikkunannostimet
 + ABS / ESP sis. Hill-Holder

Todellinen arkipäivän 
sankari



Kompakti ja kuitenkin tilava: 
Bürstner-retkeilyauto

Kipattava allas pesuhuoneessa tai 
säädettävä pöytälevy 

asunto-osassa antavat lisää tilaa 
ja joustavuutta.

Tyylikkäät verhoilut ja kalusteet, 
kodikkaat lisävarusteet ja lukui-

sat säilytysmahdollisuudet.

CITY CAR
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Yksityiskohtia

Mallit Lisää kohokohtia

City Car retkeilyautossa on jopa neljä USB-pistorasiaa, joilla kännykät ja tabletit saadaan ladat-
tua. Ajoneuvossa on vaalea seinäverhoilu ja neljä kohdevaloa. 

Ulkonäkö ja toimivuus
Upotetut ikkunat alumiinikehyksillä ovat tyylikkäät 
ja optimoivat aerodynamiikkaa. Tuulen kohinaa ei 
kuulu, turvallisuus ja eristyskyky on optimoitu.

City Car on oikea muunnoksen taikuri auton takaosan muuntautumisessa käyttötarpeen mu-
kaan. Ajon aikana kuljetat mukanasi polkupyöriä tms.– ja illalla se muuttuu mukavaksi ja tila-
vaksi makuutilaksi. Erityisen mukava on C 601 tarjoama sähkökäyttöinen nostovuode auton 
takaosassa. Lisävarusteena (C 601 mallille) löytyy tarvikkeet poikittaiselle parivuoteelle nos-
tovuoteen alapuolelle (kuvassa C 601).

CITY CAR

Ulkovärit Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varusteet

CITY CAR

Vakio

C 640C 603

Nostovuode, sähkötoiminen

C 600C 540 C 601

C 602

100 l
Santo

Yövalaistus
Optimaalisesti sijoitettu kohdevalaisin johtaa teidät 
turvallisesti pimeässä ja luo mukavan tunteen.

Kaikki kyydissä
Komapaktissa City Car -retkeilyautossa mistään 
tilasta ei ole luovuttu. Kaikkialla tarjolla on oivallisia 
säilytystiloja, esimerkiksi myös lattiassa.

Turvallinen
Lattiaan asennetuilla kiinnityslenkeillä varmistat 
matkatavaroiden ja urheiluvälineiden turvallisen 
kuljetuksen. 

Suoja 
Suuri veto-ovi ajoneuvossa on varustettu toimivalla 
hyönteisverkolla.
Raikas ilma pääsee sisään, mutta kärpäset ja  
hyttyset saavat jäädä ulkopuolelle.

Harmaa
(lisävaihtoehto)

Grafi itti
(lisävaihtoehto)

Hopea
(lisävaihtoehto)

Shampanja
(lisävaihtoehto)
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ISTUINPEHMUSTEET

Asuinmaailmasi 
valinnassa
Valitse mieluisin asuinmaailmasi. Vaihtoehto-
na on pari korkealaatuista verhoiluyhdistel-
mää: Vaaleampi versio ”York” tai tummempi  
versio ”Bari”.

VALITSE VERHOILU

York

PALVELUT

Bari

Asiakaspalvelussa Bürstner 
on asettanut uudet mitta-
puut avaamalla asiakaspal-
velukeskuksen näyttelytiloi-
neen. Täällä ovat monet 
kauden uutuuksista nähtä-
villä.

ONLINE-TARJONTA

Online-valintaopas
Mikä auto sopii minulle? 
Vastaamalla muutamaan, 
henkilökohtaisia vaatimuk-
siasi koskevaan kysymyk-
seen, järjestelmä näyttää 
juuri vaatimuksiisi soveltuvat 
Bürstner-mallit. 

SHOWROOM 10 VUODEN TIIVIYSTAKUU 

Sana #asumisentuntua tuo yleensä mieleen 
viihtyisät ja toimivat tilat. Meille #asumisentun-
tua on vielä paljon enemmän. Se tarkoittaa myös 
sitä, että asiakkaamme voivat turvallisin mielin 
omistaa tuotteen, jonka takana on 60 vuoden 
asiantuntemus matkailuautojen valmistuksesta. 
Tämä kokemus näkyy myös 10 vuoden tiiviysta-
kuussa, jonka myönnämme mallivuodesta 2019 
alkaen. Edellytyksenä on Bürstner-sopimus-
kumppanin suorittama vuosittainen tarkastus 
(lisämaksua vastaan).



Huolto ja asiakas-keskeisyys  
ovat vahvuuksiamme

„Hänen joka on liikkeellä Bürstnerillä, täytyy aina tuntea 
rajatonta nautintoa!“

Osaaminen on vaatimus, joka koskee kaikkea, mitä me 
teemme – ja aivan erityisesti huoltoa. Eräänä ensimmäi-
sistä alan valmistajista tarjoamme asiakkaillemme paitsi 
puhelimitse tai edustajiemme välityksellä myös Huolto-
keskuksemme palvelut. Henkilökohtaisesti, ihmiseltä ih-
miselle. Jotta vapaa-ajastasi Bürstner-autolla jäisi Sinulle 
unohtumattomia kokemuksia.

Edellytykset rajattomaan liikkuvuuteen.
Olipa kyseessä onnettomuus, konevaurio tai kuljettajan 
erehdys, ensimmäisenä vuonna auton luovutuksesta al-
kaen nautit Bürstnerillä varmuudesta, että mikään ei häi-
ritse liikkumistasi.

Alustanvalmistajan Assistance-ohjelma takaa matkan 
jatkuvuuden. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa autosi 
papereista:
 + Tiepalvelu
 + Ajoneuvon hinaaminen/kuljetus korjaamolle
 +  Hotelliyöpyminen (max. 3 yötä)
 + Varaosien toimittaminen ulkomaille 
 + Sijaisauto
 + Auton ja matkustajien takaisinkuljetus
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HUOLTO
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Pidätämme itsellämme oikeuden eroavaisuuksiin rakenteissa ja väreissä tämän esitteen ja lopullisen tuotteen välillä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme 

oikeuden kaikkiin teknisiin muutoksiin. Esitteen kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.

Kaikki hinnat ovat euro-määräisiä. Kaikki hintatiedot koskevat tilannetta painoajankohtana ja saattavat muuttua. Kaikki hintatiedot ovat sitoumuksettomia 

hintasuosituksia vapaasti Bürstner-myyjällä ja ovat voimassa alkaen 01.06.2019. Hinnat sisältävät painoajankohtana voimassa olevan arvonlisäveron määrän; mikäli 

arvonlisäveron määrä muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. Kaikki annetut tiedot koskevat Suomessa 

myytäviä autoja.

Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisia autoja painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta paino- ja muita virheitä saattaa 

esiintyä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä mallivuoden aikana varuste-, teknisiä ja muita muutoksia. Värit tämän esitteen ja lopullisten 

autojen välillä saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.  Ole hyvä ja keskustele kulloisestakin tuotantotilanteesta Bürstner-kauppiaasi kanssa! Kaikki 

lisävarustehinnat on laskettu uuteen autoon tehtaalla ennen toimitusta asennettuina.

Kaikki muutokset alkuperäiseen tehdaskuntoiseen autoon saattavat huonontaa ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta. Noudata kaikkia annettuja ohjeita autosi 

turvallisen toiminnan varmistamiseksi! Varmista että Sinulla on ko. matkailuauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti! Huomioi autosi suurin sallittu kokonaismassa 

äläkä ylitä sitä milloinkaan! Huomioi sallitut akselipainot ja huolehti painon jakautumisesta tasaisesti eri akseleille! Katolle asennettavat lisävarusteet lisäävät auton 

kokonaiskorkeutta. Mahdolliset takatikkaat lisäävät auton kokonaispituutta. Katolle asennettavissa lisävarusteissa on automallikohtaisia rajoituksia.

Bürstner-kauppiaasi odottaa vierailuasi!
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851/85-0
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com


