
#asumisentuntua

ELEGANCE 2021

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851/85-0
Service-Hotline 85-950
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

A1 - 09 / 20
Fotos: R2N Studios, Uros Podlogar Photography
Design & Produktion: Kresse & Discher

FIN

Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisten autojen tilannetta painoajankohtana. Huolellisesta tar-
kastamisesta huolimatta painovirheitä ei aina voi välttää. Kunkin mallikauden aikana pidätämme itsellämme oikeu-
den tehdä varustemuutoksia ja tuotteiden parannuksia.Eroavaisuudet rakenteissa ja väreissä esitteissä kuvattujen ja 
lopullisten autojen välillä ovat mahdollisia, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeudet myös teknisiin 
muutoksiin, mikäli niiden laatu pysyy muuttumattomana tai paranee, eikä niiden käyttötarkoitus muutu.

Lisätietoja kulloisestakin tuotantotilanteesta saat valtuutetulta Bürstner maahantuojalta. Kaikki lisävarustehinnat 
koskevat uuteen, rakenteilla olevaan autoon tehtaalla asennettavia varusteita.

Kuvat tässä esitteessä sisältävät osittain erikois- ja sisustusvarusteita, jotka eivät sisälly toimitukseen.

Kaikki esitteidemme hinnat ovat euro-määräisiä. Kaikki hinnat ovat painoajankohdan hintoja. Kaikki hinnat ovat si-
toumuksetta; pidätämme itsellämme oikeuden hintamuutoksiin. Tämän ja uusien hinnastojen ilmestyminen korvaa 
kaikki aikaisemmat vastaavat hinnat. Kaikki hinnat sisältävät painojankohtana voimassa olevan alv:n; mikäli alv 
muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin hinta-, varuste-, teknisiin ja mui-
hin muutoksiin.

Jokainen muutos tehdasvarusteiseen autoon voi heikentää autosi ajo- ja liikenne-turvallisuutta. Huomioi kaikki 
asianomaiset määräykset matkailuautosi turvallisen käyttämisen takaamiseksi. Varmista, että ajokorttisi oikeuttaa 
matkailuautosi ajamisen. Huomioi autosi suurin sallittu kokonaismassa, äläkä ylitä sitä milloinkaan. Huomioi sallitut 
akselipainot ja kuorman jako lastatessasi autoasi. Katolle asennetut tarvikkeet ja antenni lisäävät autosi korkeutta.
Takatikkaat tai taakse asennettu polkupyöräteline lisäävät autosi kokonaispituutta. Autosta riippuen kaikkia katolle 
tarkoitettuja lisävarusteita ei välttämättä ole mahdollista asentaa autoosi.





Tilaa unelmille
Valitsemalla Elegancen ilmaiset suhtautumistasi: asumi-
seen, mukavuuteen ja reiluun tilaan. Se tarjoaa runsaasti 
tilaa ja mahdollisuuksia jatkaa omaa tuttua elämää myös 
lomalla. Yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena on syn-
tynyt asuntoauto, jossa tunnet olevasi aina kuin kotona.



Nautinnon 
hetkiä

Raikkailta tuoksuvat yrtit, lämmin lähileipomosta ha-
ettu leipä ja muut herkulliset alueen erikoisuudet: 
loma on etenkin nautiskelun aikaa. Sen voi aloittaa jo 

aamupalalla ja päättää lasilliseen viiniä illalla tapahtu-
marikkaan päivän jälkeen. Kaksin tai hyvien ystävien 
seurassa.



Runsaasti tilaa 
rentoutua
Ilta on jo pitkällä. On aika asettua levolle ja muistella muka-
van lomapäivän tapahtumia. Elegance tarjoaa runsaasti ti-
laa rentoutumiseen. Voit itse päättää valitsetko nostovuo-
teen vai mieluummin taakse sijoitetun leveän vuoteen.
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Tunnelmallinen 
valaistus

Useat valaisimet korostavat värien, muotojen ja materi-
aalien sopusointuista yhteisvaikutusta. Optimaalisesti 
tiloihin sijoitettuna ne takaavat aina sopivan valaisun. 
Elegancen valot luovat tunnelmaa ja mukavuutta aina ja 
kaikkialla.



Erottuu  
edukseen
Moderni linjakkuus, miellyttävät pinnat ja tyylikkäästi va-
laistut materiaalit: Sisätila on näyttävä ja useat yksityis-
kohdat antavat tilalle viimestellyn ilmeen. Lisäksi kylpy-, 
olo- ja makuuhuoneesta löytyy näppäriä, ainutlaatuisia 
erikoisuuksia. Tämä on #asumisentuntua, jonka voi ko-
kea kaikilla aisteilla.



Fiksusti 
 ratkaistu

Matkoilla tilaa tarvitaan aina isoille ja pienille tavaroil-
le. Elegancessa on erityisen tilavat säilytysmahdolli-

suudet ja toiminnalliset rakenteet. Edellytys on, että 
voit aina matkustaa hyvällä ja turvallisella mielellä
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Enemmän  
mukavuutta ja 
vapautta

Bürstner tarjoaa ainoana valmistajana uusi INDUS-WC va-
kiovarusteena. Muodoltaan moderni, älykäs ja täysin auto-
maattinen saniteettijärjestelmä, jonka tyhjennys tapah-
tuu lähes itsestään. WC:n huuhteluun käytetään 
lisäaineilla puhdistettua harmaavettä.
Tämä on resursseja säästävä järjestelmä ja kaksi henki-
löä pystyvät viettämään aikaa omavaraisina jopa viikon 
ajan. Tiedot voidaan hakea myös matkapuhelimesta re-
aaliajassa.
WC-tila on varustettu lisäksi Bürstnerin kehittämällä 
hajunpoistajalla. Mielyttävä tuoksu leviää wc-tilassa ja 
epämiellyttävät hajut katoavat pitkäksi ajaksi.



Tekniset  
Tiedot

Moottori I 910 G I 920 G
Mercedes-Benz Sprinter - 414 CDI -  
105 KW / 143 hv – Euro VI D

127 900,– 127 900,–

Mitat ja painot
Kokonaispituus (n. cm) 891 891
Kokonaisleveys (n. cm) 232 232
Kokonaiskorkeus (n. cm) 303 303
Suurin sallittu kokonaismassa (kg) 5.500 5.500
Omamassa (n. kg) 4.160 4.160
Kantavuus, perusalusta ilman lisävarusteita (n. kg) 1340 1340
Suurin sallittu perävaunupaino (n. kg) 1.600 * 1.600 *
Akseliväli (n. mm) 4.700 4.700
Sisäkorkeus (n. cm) 205 205
Henkilölukumäärä sis. kuljettajan 4 4
3-pisteturvavyöt asunto-osassa 2 2
Vuodepaikkoja 4 4
Vuodemitat takana (n. cm) 200 x 104 / 75 197 x 140
Vuodemitat takana (n. cm) 200 x 104 / 81 - x -
Vuodemitat ylävuode (n. cm) 194 x 147 194 x 147
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus (mm) 30 / 34 / 34 30 / 34 / 34

*  Suurin sallittu yhdistelmän kokonaispaino 5.880 kg
Lisätietoja painoista, katso kohdasta «Tärkeää huomioitavaa»

  vakiona      vaihtoehto lisähintaan    - ei mahdollinen



Rakenteet, ulkopuoli I 910 G I 920 G
Ulkoporras, sähkötoiminen
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä
Korin väri: valkoinen
Keskuslukitus asunto-osan, kuljettajan ja takatallin ulko-oviin
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä
Kattoluukku suihkutilassa
Kattoluukku 40 x 40 cm, makuuhuoneessa
Kattoluuku - 50 x 70 cm
Takatallin ovi, oikea
Takatallin lisäovi, vasen
Lasikuitukatto
Lasikuitulattia
Kaasupullokotelo käyttöystävällisen matalalla
Suuri läpilastattava tila, johon pääsee käsiksi  
molemmin puolin
Rakenteet, asunto-osa   
Vastakkain istuttava pöytäryhmä
Luksus-pöytä, pitkittäin ja poikittain säädettävä.
Kalusteet: Carmela
Vario laskosverho
Sähkötoiminen ylävuoteen ohjaus
Komfort-vuoteet takana, joissa sälepohja jousilla  
ja kylmävaahtopatjat
Monivyöhykkeiset kylmävaahtopatjat

Alusta I 910 G I 920 G
16 tuumaiset pyörät teräsvanteilla
AdBlue säiliö 22 L
Manuaalivaihteisto, 6-portainen
92 L polttoainesäiliö
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / ASR (luistonestojärjestelmä) / 
EBV (sähköisesti ohjattu jarruvoiman jako) ja ESP (elektroninen 
ajonvakautusohjelma)
Automaattinen hätäjarru
Automaattinen ajovalojen ohjaus
Start/Stop-toiminto
LED-päiväajovalot
Bürstner kaksoispohja-konsepti
Alustarakenne , jossa on keskellä läpilastausmahdollisuus
Kaksoispohjalattia, eristetty ja lämmitetty
Ohjaamo
Ulkopeilit, sähkösäätöiset ja -lämmitettävät
Vasemmanpuoleisessa ohjaamon ovessa sähkötoiminen ikkunan-
nostin
Etumatkustajan airbag
Kuljettajan airbag
Kuljettajan istuimessa korkeus- ja kaltevuussäätö
Etumatkustajan istuimessa korkeus- ja kaltevuussäätö
Ohjaamossa Remis-kasettipimennysverhot
Pilotti-istuimet asuinosan istuinten kangasmateriaalia
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle
Rakenteet, ulkopuoli
Ulko-ovi, kaksoislukituksella, keskuslukituksella, ikkunalla, 
hyttysverkolla ja jäteastialla

Tekniset  
Tiedot



Keittiö I 910 G I 920 G
Suuri keittotaso, jossa kaksi kaasupoltinta ja yksi induktiokeittolevy
Jääkaappi 177 L ( josta pakastinosa 35 ltr)
Apteekkarinkaappi
Leveät, vapaasti jaoteltavat keittiölaatikot
Pehmeästi sulkeutuvat ovet ja laatikot
Pesuhuone - wc
Tilava kylpyhuone, jossa erillinen XXL-kokoinen suihku, pesutila, 
wc ja vaatekaappi
Harmaavesisäiliö 110 ltr
140 L raikasvesisäiliö
50 L käymäläveden säiliö
iNDUS wc-järjestelmä, ohjaus IOS- ja Android-apin avulla
Sähkötoiminen tyhjennysyksikkö käymälävesi- ja harmaavesi-
säiliölle
Sähköjärjestelmä
Asuinosan akku AGM 95 Ah
LED-valaistus
Himmennettävä valaistus
Vaatekaapin valaistus
Home Light -valaisimen latausasema
Home Light valaisin
USB-pistorasia
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet   
Nestekiertolämmitys (Alde)
Toptron turvaventtiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan
Audio - Media
Äänentoistojärjestelmä
Taulu-tv:n teline

Tekniset  
Tiedot

Alustapaketti 17 kg
Mittaristo värinäytöllä
Puoliautomaattinen ilmastointi  
ohjaamossa
Säädettävät ilmasuuttimet
Tempomat-vakionopeussäädin 
(Cruise Control)
Monitoimiratti
Nahkaratti ja vaihdevivun nuppi
Sumuvalot (edessä)
Sadetunnistin

Paketin hinta 3 530,–

Multimediapaketti 10 kg
MBUX-näyttö 10,25"
Digitaalinen radio
Peruutuskamera
Live Traffic valmius
3 vuoden karttapäivitykset ilmaiseksi

Paketin hinta 3 020,–

Automaattivaihteisto-paketti 38 kg
Sähköinen seisontajarru
Nahkainen ohjauspyörä
Automaativaihteisto 9G-Tronic sis. 
Mäkilähtöavustimen
Automaattinen jarruavustin
Aktiivinen etäisyysavustin Distronic

Paketin hinta 4 370,–

Talvipaketti -nestekiertoinen 24 kg
Lattialämmitys ohjaamossa - ALDE
Kuljettajan istuimen lämmitys
Etumatkustajan istuimen 
lämmitys
Lämpimän käyttöveden 
lisälämmitys
Lämmönvaihdin

Paketin hinta 4 380,–

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.
Lisätietoja painoista, katso kohdasta «Tärkeää huomioitavaa»

Paketit



Lisävarusteet
Hinta €

Paino* 

 kg

Moottori 
Mercedes-Benz Sprinter - 414 CDI -  
105 KW / 143 hv – Euro VI D

- 0

Mercedes-Benz Sprinter - 417 CDI -  
125 KW / 170 hv – Euro VI D

2 070,– 0

Alusta
Tukijalat, taakse 340,– 6
Aluvanteet 16", mustat 1 450,– 0
Aluvanteet 17", hopeat 1 550,– 0
Ohjaamo
Ohjaamossa sähkötoimiset kasettipimennysverhot 820,– 9
Rakenteet, ulkopuoli
Erikoismaalaus hopea 3 320,– 0
Erikoismaalaus samppanja 3 320,– 0
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan 170,– 3
Markiisi antrasiitti 6 m sis. LED-valaistuksen 2 170,– 68
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 2:lle pyörälle 
(kantavuus max. 50 kg)

650,– 17

Rakenteet, asunto-osa
Nahkaverhoilu 2 030,– 0
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen 60,– 1
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosassa 430,– 14
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteiseen vuotee-
seen

60,– 1

Keittiö
Liesituuletin 230,– 4
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä 820,– 16
Mineraalityötaso keittiössä 1 590,– 5

Tekniset  
Tiedot

Lisävarusteet
Hinta €

Paino* 

 kg

Pesuhuone - wc
Ulkosuihku ja hana 210,– 3
Sähköjärjestelmä
Ulkopistorasia 230V/12V/TV 100,– 0
Asuinosan 2. akku, 95 Ah 370,– 27
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä 1 1 030,– 2
Ilmastoinnin, SAT ja aurinkopanelien asennusvalmius 120,– 4
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet
Kattoilmastointilaite 2460 W (Telair) 1 2 070,– 26
Kaukonäyttö CPU:lle (Crash Protection Unit) 60,– 1
Kaasuhälytin narkoosi-, propaani- ja butaanikaasulle 310,– 1
Kaasun ulosotto 240,– 1
Audio - Media 
Äänentoistojärjestelmä Premium 2 1 420,– 3
SAT-laite Oyster V 85 Premium - sis. 21,5" LED TV 3 640,– 0
SAT-laite Oyster V 85 TWIN Premium - sis. 21,5" 
LED TV 3

3 840,– 0

LED-tv 32" , jossa triplaviritin ja DVD, sis. telineen4 1 180,– 7
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan 280,– 4

1)  Katolle asennettaessa on huomioitava, että tilaa asennuksille on rajoitetusti. 
2)   8 kaiutinta sis. subwooferin
3)    TWIN on mukava monivastaanotinvarustus kahdelle TV:lle. Twin mahdollistaa riippumattoman ohjelmavalinnan 

molemmille TV:lle. Sisältää 2 taulu-tv:n telinettä (toinen TV ei sisälly Twin-toimitukseen).
4)   Lisävarusteen „SAT-laite Oyster V 85 TWIN Premium - sis. 21,5 „ LED TV“ yhteydessä
Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita. Kaikki esitteidemme 
hinnat ovat euro-määräisiä. Kaikki hinnat ovat painoajankohdan hintoja. Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta; pidätämme 
itsellämme oikeuden hintamuutoksiin Tämän ja uusien hinnastojen ilmestyminen korvaa kaikki aikaisemmat vastaavat 
hinnat. Kaikki hinnat sisältävät painoajankohtana voimassa olevan alv:n; mikäli alv muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. 
Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin hinta-, varuste-, teknisiin ja muihin muutoksiin.
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