
Retkeilyautot



Matkailua
makusi

mukaan.

Etruscossa rakentamisen 
tarkkuus ja viehätys 
yksityiskohtiin yhdistyvät 
italialaiseen intohimoon tyylissä 
ja sisustuksessa. Etrusco 
tarjoaa rinnakkain harmonisia 
luonnonvärejä ja tarkkaan 
harkittuja sisustuksellisia 
yksityiskohtia: kauneimman 
tavan löytää maailma.

Suoraviivaisuus ja 
keskittyminen olennaiseen 
kohtaavat täydellisesti 
Etruscon matkailuautoissa, 
jotka ilmentävät oivallusta 
nykypäivästä ja erinomaista 
hinta-laatusuhdetta.

Elämän isoista ja pienistä iloista 
nauttimista, spontaaniutta ja 
keveyden tunnetta. Sitä on 
matkustaminen Etruscon kanssa. 
Koe Etruscon kanssa matkoja, 
jotka tuovat uudenlaista latausta 
arkeesi ja lomaasi. 

Hetkiä, jotka jäävät elämään.



Dynaaminen. Tyylikäs.  
Arkiauto ja loma-auto samassa 
paketissa. Etruscon retkeilyauto 
on muuntautumiskykyinen ja 
aina valmiina uuteen seikkailuun. 
Etene minne haluat ja sen verran 
kuin haluat. Nauti matkastasi!

CV-MALLIT

Tyylikäs. Dynaaminen. Joustava. 
SEURALAINEN KAIKILLE RETKILLESI. 

Persoonallinen, hienostunut ulkoilme.

Sisäpuolella viehättäviä yksityiskohtia ja tilaa 

tehdä olonsa kotoisaksi. Tyylikäs italialainen 

muotoilu kohtaa suoralinjaisuuden tässä 

joustavassa matkakumppanissa, joka 

takaa tilaisuuden rentoutua ja nauttia joka 

hetkestä.

Selkeä. Moderni. Erottuva.  
UUSI RETKEILYAUTOMME.

Näyttävä mutta silti hienovarainen.

Katseenvangitsija arjen keskellä.

Tyylikäs, itsevarma ulkoilme.

Luovuus ja käytännöllisyys näppärästi 

toisiinsa sulautuneina. Kompakti reissukoti 

kaikenlaisille matkoille.

Hyönteissuoja ovessa ja
ikkunoissa

Isofix vakiona

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapit  
ja vetolaatikot (Soft-Close)

Energiaa säästävä LED-valaistus
asuintiloissa

Vakiovarusteiden 
kohokohdat
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FORD | Kohokohdat

Mahdollisuuksia yksilöllisiin 
varustevalintoihin

Tehokas mutta joustava  
tilankäyttö

Kätevää: uusi
säilytystilakonsepti 

Uusi, näyttävä ulkoilme

CV 600 DF

CV 600 DF
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CV 600 DF

Ympäri  
käydään,  
yhteen tullaan 180 astetta kääntyvät ohjaamon istuimet 

muodostavat yhdessä pöydän kanssa viihtyisän 
istuinryhmän aterioimiseen tai seurusteluun.
Samalla voit nautiskella näkymistä ja suunnitella 
tulevia lomapäiviä.
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CV 600 DB

CV 600 DB

Sisätiloissa Etrusco luottaa
nykyaikaiseen värimaailmaan:
hohtavaan valkoiseen ja 
rikkaisiin luonnon sävyihin. 
Raikas sisustus luo kodinomaiset 
puitteet retkiselämälle ja 
uskomattoman paljon hyvän 
olon fiilistä pienessä paketissa.

psssssst:  
Multitalentti!
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Unohtumattomien
hetkien jäljillä



Kokkailusta ei  tarvitse luopua 
lomallakaan. Maittuvia aterioita 
ja välipaloja  sukkelasti omassa 
matkakeittiössä, päivällinen 
tähtien alla tai viileät juomat 
nopeasti esiin jääkaapista. 
Yhdessä nautittuna,
missä ja milloin tahansa.

CV 600 DF

Maittuvaa 
tuoreista 
aineksista
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CV 600 DF

CV 600 DF

360° -NÄKYMÄ
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CV 640 SB  
FIAT

636 cm 205 cm 270 cm
Pituus Leveys Korkeus

Retkeilyautot | Pohjaratkaisut

KOKOA 
TOIVEIDESI 
MALLI.

RETKEILYAUTOT | Verhoilut

Puusävy   Puusävy   

Magnolia

SiciliaAosta

Emilia 

Vakio FIATVakio FORD

Lisävarusteet TYPE X

CV 600 DB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Pituus Leveys Korkeus

CV 600 BB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Pituus Leveys Korkeus

CV 540 DB
FIAT

541 cm 205 cm 270 cm
Pituus Leveys Korkeus

CV 600 DF
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Pituus Leveys Korkeus

CV 600 DF 4X4
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Pituus Leveys Korkeus

HIGH
LIG

HT•HIGH
LI

G
HT•

HIGH
LIG

HT•HIGH
LI

G
HT•

18 19



Hetkiin, 
jotka jäävät 

elämään.



CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

Etrusco GmbH
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.fi @etrusco_official

Tutustu Etruscon  
lisätarvikkeisiin & -varusteisiin!
Kaikkea käytännöllisistä tarvikkeista  
Lifestyle-tuotteisiin - meillä on sopivat  
varusteet matkailuautoosi.

www.etrusco-original-zubehör.com

Varusteita 
jokaiseen 
mallisarjaan!

DISCOVER MORE

Lukittava tallelokero 
lattiassa

Käteviä lisätarvikkeita

Moderneja arjen apureita

ID-Nr. 22122682

Oikeudet teknisten tietojen ja ajoneuvojen ulkonäön 
muutoksiin sekä painovirheiden korjauksiin pidätetään. 
Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajo-
neuvon vakiotoimitukseen vaan ovat saatavana lisähin-
nasta, sekä tuotteita, joita Etrusco ei toimita (esim. laseja, 
lautasia jne). Osa tämän esitteen kuvista esittää ajoneu-
vojen prototyyppejä eikä ajoneuvoja niiden lopullisessa 
kokoonpanossaan. Väripoikkeamat ovat mahdollisia 
painoteknisistä syistä. Annetut tiedot vakiovarusteista, 
ulkonäöstä sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vas-

taavat painohetkellä (syyskuu 2022) olemassa olleita 
tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihy-
väksyntäasetuksia. Tarkistathan ennen ostopäätöksen 
tekemistä joko kotisivuiltamme, konfiguraattoristam-
me tai jälleenmyyjältämme, onko ajoneuvojen varus-
tukseen tullut muutoksia esitteen painamisen jälkeen. 
 
Tuotteisiin liittyviä lisätietoja saat jälleenmyyjiltämme. 
Tämän esitteen hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
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