
Camper Van



Rejs til 
din 

favoritdestination

Når kærlighed til detaljer og sans 
for stil møder italiensk passion, 
er det Etrusco. Med vores flair 
for trends skaber vi stilverdener 
med harmoniske naturtoner, 
smarte detaljer og funktionalitet 
til en ægte feriestemning.  
 
Takket være smarte processer og 
fokus på det væsentlige bringer 
vi kvalitet, moderne stil og fair 
priser ned på en fællesnævner.  
 
Vær med, når livet skriver de 
smukkeste historier. For at nyde 
livets store og små glæder  
fuldt ud. At være spontan, nyde 
hvert øjeblik og opleve den 
unikke følelse af lethed. Det er at 
rejse med Etrusco.  
 
Lavet til øjeblikke, der varer ved.



Dynamisk. Rimelig i pris. En 
rigtig all-rounder. Med en 
Etrusco camper van får du en 
ven på fire hjul, til at opdage nye 
destinationer. Det eneste du skal 
tage stilling til er, om du bare 
skal slappe af de næste par dage 
eller om du vil følge den åbne vej 
mod nye rejseminder. Nyd dit
roadtrip, uanset hvad du vælger.

CAMPER VAN

Stilfuld. Dynamisk. Fleksibel. 
ETRUSCO CAMPER VAN.

Udefra: sofistikeret udseende med 

personlighed. Indefra: Lækre detaljer og 

plads til at føle dig godt tilpas. Etrusco 

camper van er din fleksible rejsepartner, så 

du kan slappe af, nyde livet og tage på nye 

eventyr.

Elegant.Moderne.Kraftfuld. 
DEN NYE CAMPER VAN.

Kraftfuld og alligevel diskret. Cool design  

og lækker stil. Funktion og form i perfekt

kombination. Dit kompakte hjem på farten.

Højdepunkter i serie

Myggenet på dør og vindue ISOFIX som standard

Soft-close system på skabe og skuffer Energieffektiv LED-belysning
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FORD | Højdepunkter

Attraktiv Opgraderingsmuligheder

Fleksibel og effektiv
Interiørkoncept

Smart: nyt opbevaringskoncept

Nyt, karakteristisk design

CV 600 DF

CV 600 DF
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CV 600 DF

Vend dig om

Fører- og passagersædet kan drejes 180 grader, så 
du kan slappe af ved bordet. På samme tid, kan du 
nyde den hjemlige atmosfære og det cool design.
Stop op og tag et øjebliks pause.
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CV 600 DB

CV 600 DB

Flot interiør og moderne farver:
strålende hvid og dejlige 
naturlige toner får dig til at føle 
dig velkommen og afslappet.
Uanset om du er på toppen  
af et bjerg, ude ved vandet eller 
om du nyder solnedgangen. 
Highlightene i denne virkelig 
rummelige camper van er 
imponerende.

Lækker 
all-rounder
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Find 
det perfekte 
øjeblik.



Nyd tiden sammen. Når som 
helst, hvor som helst. Skål  
under stjernehimlen og nyd  
livet. Etrusco camper van gør 
det muligt og går et skridt 
længere med det lækre  
lille køkken.

CV 600 DF

Slip din 
indre 
kok fri
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CV 600 DF

CV 600 DF

360° VISNING
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CV 640 SB  
FIAT

636 cm 205 cm 270 cm
Længde Bredde Højde

CAMPER VAN | Grundrids

KONFIGURERE
NU DIT ET KØRETØJ 
EFTER EGET VALG

CAMPER VAN | Stofkombinationer

TrædesignTrædesign

Magnolia

SiciliaAosta

Emilia 

Serie FIATSerie FORD

Ekstraudstyr TYPE X

CV 600 DB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Længde Bredde Højde

CV 600 BB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Længde Bredde Højde

CV 540 DB
FIAT

541 cm 205 cm 270 cm
Længde Bredde Højde

CV 600 DF
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Længde Bredde Højde

CV 600 DF 4X4
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Længde Bredde Højde
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For øjeblikke, 
der varer  

ved.



CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

@etrusco_officialwww.etrusco-original-zubehör.de ID-Nr. 22122682

Oplev de orginale Etrusco 
dele og tilbehør!
Fra praktisk tilbehør til spændende  
livsstil produkter - vi har det perfekte  
tilbehør til dig og din Etrusco autocamper.

Original 
Tilbehør til 
hver serier!

OPDAG MERE

Sikker aflåselig servicerum 
i gulvet

Praktiske opgraderinger

Moderne
Opgraderingsmuligheder

Etrusco
EHG Nord ApS, Danmark | ehg.nord@erwinhymergroup.com

www.etrusco.dk

Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer 
i design. Billederne kan vise alternative design og eks-
traudstyr mod merpris. De kan også indeholde deko-
rationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der 
ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges 
af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog 
viser prototyper i stedet for den endelige standard-
version af køretøjet. Trods nøje redaktionskontrol kan 
dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan 
desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsa-
ger og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler 
giver dig gerne mere information om eventuelle pro-
duktændringer, som er foretaget efter trykning af dette 
katalog. Priser er gældende indtil næste annoncerede 

priser. Det tekniske data, der er angivet i nærværende 
publikation modsvarer for vægt og mål samt udstyr og 
produktion den aktuelle viden og produktionsteknik 
på tidspunktet for trykning (september 2022). Etrusco 
forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tid-
spunkt at foretage ændringer og forbedringer på pro-
duktet. Derfor anbefaler vi at du informerer dig under 
informationsprocessen og inden kontraktens indgåelse 
på vores website, ved hjælp af konfiguratoren og/eller 
hos vores forhandler om eventuelle ændringer i forbin-
delse med nærværende publikation. Kontakt os eller 
din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål. Etrusco 
EHG
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www.etrusco.dk
a brand of the erwin hymer group


