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Taas on aika spontaanille retkelle. Laudat ja  
boulderpatjat kyydissä Fanny ja Fabi ajavat  

Münchenistä kohti etelää, poikkeavat Zillertaliin,  
pysähtyvät Innsbruckissa, ja suuntaavat sen  

jälkeen Brennerin yli kohti rannikkoa. Heidän  
kulkuneuvo? Matkailuautoa kompaktimpi  

mutta retkeilyautoa tilavampi …

Sunlight esittelee hoikan VANin kapeille kujille —  
kuitenkin yllättävän avarilla sisätiloilla ja tarpeeksi  
suurilla säilytystiloilla varustettuna. Ideaali liikkuva  
koti niille, jotka tietävät miten ottaa vapaa-ajasta  

kaikki irti. Haluatko sinäkin kokeilla sitä?  
Yes you VAN!

Sensaatiomaisen kauniilla  
Ligurian rannikolla voi surffata 
todella hyvin ympäri vuoden  
ja nauttia elämästä.

LEVANTO

INNSBRUCK
Pysähdys Innsbruckissa ystävien  
luona, rullalaudoilla pieni kierros  
kaupungilla, rupattelua surffailu- 
kokemuksista ja vielä muutama  
viime hetken hankinta.

Lähde spontaanille 
retkelle. Tavarat  

kyytiin ja kohti etelää.

Milloin  
vain:

MÜNCHEN

Graniitti on jokaisen kiipeilijän 
makuun. Tämä Tirolin laakso  
on monipuolinen kiipeily- ja  
boulderointialue — ja sesongin  
ulkopuolella sisäpiirin suosiossa. 

ZILLERTAL

Koska Dolomiitteja ei voi noin vain 
ohittaa, on ohjelmassa vaellus  
tässä upeassa kalliomaisemassa.

DOLOMIITIT

Yes You VAN.
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Kompakti tilaihme.
Kääntyvät istuimet 
(kuvassa  
vakioverhoilu  
Gold Coast)

Lattia: Classic Ambiance

Käytännöllinen pöytä

Kasetti-wc

Kääntyvä seinä

Korkealaatuiset patjat 
joissa GOODSIDE-säleet

Yläkaapit

Kalusteet: Sensual Oak

Ergonomisesti  
muotoillut istuintyynyt

Säilytystasoja

89 l jääkaappi ja  
11 l pakastelokero

Hyvä ulkonäkö ei tule vain  
jostakin: Kaikki materiaalit ovat 
laadukkaita ja hyvin kulutusta 
kestäviä. Sisustuksen voit valita 
erilaisista materiaali- ja väriyh- 
distelmistä.

VERHOILUT

Kompakteista ulkomitoista huolimatta tarpeeksi 
tilaa: Uusi VAN on kompakti ja helppo ajaa mutta 
silti siitä löytyy nerokkaiden sisustusratkaisujen 
ansiosta avarat sisätilat.
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3-liekkinen liesi 

Hyvin suunnitellut ja toimivat  
ratkaisut tekevät sisätiloista  
avarat ja kodikkaat.

ASU

3-liekkinen liesi, jääkaappi,  
optimaalinen tilankäyttö —  
ja avaamalla oven saat  
kesäkeittiön. VAN saa kenet 
tahansa hellan ääreen.

KOKKAA

Pitkittäin tai poikittain,  
auton takaosassa on mukavat  
patjat GOODSIDE-sälein 
nukkumista ja chillailua varten.

NUKU

Monitoimitila: peseytymis-
tilaa voidaan käyttää myös  
lisäsäilytystilana.

PESEYDY
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V 60

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

Vuoteet: takana 194 × 140 / 130 cm

Pituus / leveys / kork. 595 × 214 × 271 cm

+

V 66

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

Vuoteet: takana 200 / 195 × 194 cm

Pituus / leveys / kork. 665 × 214 × 271 cm
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Pysäyttämätön kumppani:  
Kompaktin VANin kanssa  

ajat laakson perälle syrjäisille  
boulderointi-paikoille  

tai kapeille rannikkoteille.

T O U R  S T O P 

Zillertal
Legendaarisilla Zillertalin »vihreillä metsästysmailla« Ginzlingissa voi kiipeillä  

kaikkiin ilmansuuntiin — ja suotuisissa olosuhteissa keväästä aina myöhäiseen syksyyn.  
Fabi ja Fanny löysivät sopivan boulderointi-reitin Einhornin juurelta.
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3-liekkinen liesi  
ja lasikansi 

Soft-Close

Maui Beach -verhoilu (lisähinta)
Kätevällä liedellä valmistat kaiken 
espressosta gourmet-aterioihin.

Ei paiskota ovia: Softclose- 
mekanismi pitää huolen  
siitä, että yläkaapit ja laatikot  
sulkeutuvat pehmeästi.

Täydellinen  
resepti.
Uuden VANimme keittiö on jo sellaise- 
naan täydellinen resepti: korkealaatuiset  
laitteet, kaasuliesi, tiskiallas, työtaso  
ja säilytysmahdollisuudet on mitoitettu  
yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. 
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Innsbruck
Fannylla ja Fabilla on Innsbruckissa 

melkein enemmän ystäviä kuin  
kotikaupungissaan Münchenissä.  

Tällä kertaa pyöräilyn ja lautailun  
sijasta mennään rullalaudoilla  

kaupungille. Paluumatkalla  
kahvibaarin kautta ostoksille ja  

sitten iltaa viettämään.
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Käytännöllinen  
ja mukava.
Tasokas varustelu, fiksut yksityiskohdat  
ja hyvä tunnelma — uusi VAN on käytännöllinen,  
mutkaton ja älyttömän mukava.
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Combi 4 -lämmitys ja  
10 l lämminvesivaraaja
Tehokkaan lämmityksen  
ansiosta VAN on aina juuri niin  
lämmin kuin haluat.

LED-lukuvalo
Vuoteen yläpuolella on  
energiatehokkaat suunnattavat  
LED-lukuvalot.

Hyttysverkko kaikissa ikkunoissa
Nauti VANistasi lämpimällä säällä ilman ininää.

T O U R  S T O P 

Dolomiitit
Etelä-Tirolin läpi ei voi vain kiirehtiä. 

Dolomiittien vuoristo on aivan  
liian kaunis, ruoka aivan liian hyvää  
ja ihmiset aivan liian sydämellisiä. 

Täällä voi tankata energiaa ennen kuin 
matka taas jatkuu.
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Yhdessä 
paketissa.
Hyvin ratkaistu: Pesutilan ja WC:n  
yhdistelmä on tilaa säästävä ja  
monikäyttöinen. Kasetti-WC:n  
istuinosa kääntyy tarpeen vaatiessa  
ja märät vaatteet voi ripustaa  
suihkuun vaatetangolle kuivumaan.
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Levanto
Fanny ja Fabi yöpyvät Apenniineilla  

ja Gabriele, paikallinen Pecorino-kauppias,  
herättää heidät seuraavana aamuna.  

Matka jatkuu Liguriaan. Cinque Terre -kylien  
lähellä sijaitseva Levanto on aivan  

meren äärellä ja tarjoaa unelma-aallot  
surffareille. Unelmoida voi myös  

vuoteessa korkealla meren yläpuolella.
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Kääntyvä seinä
Kaikella on kääntöpuolensa: 
Pesutiloissa on useita  
kääntyviä, siirtyviä ja piiloutuvia 
elementtejä.
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Tutkimusretkellä.
Uusi VANimme tarjoaa enemmän tilaa kuin  
retkeilyauto, mutta on kompaktimpi kuin  
matkailuauto. Siitä löytyvät käytännölliset tilat  
ja se yllättää mukavuuksillaan.

Lyhyet peilinvarret

Kevyet säleet tekevät vuoteesta mukavan

GOODSIDE-säleet
kahdelle 11 kg kaasupullolle

Kaasupullokaappi

USB-pistorasia

Takatalli

Roadtrip-vinkkejä :  
pakkaa mukaan  

kaikki tarpeellinen, älä sovi  
aikatauluja, seuraa  

säätiedotuksia ja pysähdy  
kauneimmissa  

paikoissa.

3-liekkinen liesi ja lasikansi

89 l jääkaappi ja 
11 l pakastelokero

vakiona

Lasikuituinen katto ja takaseinä

yläkaapeissa ja laatikostoissa

Soft-Close

Kaasuventtiilit käden  
ulottuvilla
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Uusi VAN osuu kultaiseen  
keskipisteeseen: siitä löytyy 

enemmän tilaa kuin  
CLIFF-retkeilyautoistamme mutta 

se on samalla kapeampi ja  
ketterämpi kuin matkailuautot.  

Se on suunniteltu seikkailunhalui-
sille ihmisille. Kaikille niille,  

jotka haluavat liikkua vapaasti  
ja matkustaa kaikkien välinei-
densä kanssa kauniimpiin ja  

jännittävimpiin paikkoihin — ja  
tarvitsevat luotettavan ja muka-

van ajoneuvon, jossa tuntea 
itsensä kotoisaksi kaikkein  
syrjäisimmissäkin kolkissa. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kuvissa on osittain vaihtoehtoisia verhoiluja ja  
lisähintaan saatavia lisävarusteita. Tiedot tekniikasta, varusteista ja hinnoista löydät  
erillisestä hinnastosta. Painoteknisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.
Osa ERWIN HYMER -konsernia.
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