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Stort semesterglädje till ett litet pris.
De dynamiska Etrusco Vans erbjuder 
allt, du behöver för aktiv resa. Fordonen 
imponerar med sina kompakta yttre 
dimensioner och en generös känsla 
av utrymme inuti. Den ljusa och 
vänliga levande designen ger Vans 
en hemkänsla och allt detta till ett 
oslagbart pris.



STANDARDUTRUSTNING

CHASSI / BASFORDON 
•  Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet 

med 88 kW / 120 hk, Multijet-
direktinsprutning, avgasnorm 
EURO 6

•  Framhjulsdrift

•  Varselljus integrerad i strålkastare

•  Förarairbag

•  ABS, EBD, ESP inkl. ASR och 
Hillholder

•  El-fönsterhissar och centrallås i 
forarhytt

•  Kofångare lackerade i fordonets 
färg

•  Reservdelssats Fix & Go Kit

•  Mugghållare i mittkonsolen

•  Krangningshämmare på fram- 
och bakaxel för komfortable 
köregenskaper

•  Skivbromsar, cirkulationsvärmare, 
varvräknare, servostyrning, 
startspärr, 3-punktsbälte

•  15” stålfälgar med navkapslar

•  Hållare för surfplatta och USB-uttag

•  Förar-/passagerarstol i samma 
klädsel som i bodelen med dubbla 
armstöd

•  Vridbar förar-/passagerarstol

•  Dieseltank 75 l

•  Höjd- och lutningsjustering 
av förarstol (som tillval för 
passagerarstolen)

PÅBYGGNAD 
•  7 års täthetsgaranti *

•  Takets och bakpartiets ytterskal av 
motståndskraftig glasfiberförstärkt 
plast (GFK)

•  Sidornas ytterskal av slät 
aluminiumplåt

•  Tak- och väggtjocklek 34 mm, 
golvtjocklek 41 mm

•  Elegant, tredelad baklamphållare 
med inbyggda lampor

•  Påkostad instegsdörr med 
ergonomiskt handtag in- och 
utvändigt

•  Myggnätsdörr (enkel)

•  Tvåglas, uppställningsbara fönster 
med mörkläggningsgardin och 
myggnät

•  Takhuv i matt plexiglas med 
myggnät

•  Elektriskt trappsteg

•  Rymligt bakre garage med halk-
skydd-mattor,surrningsöglor och 
invändig

•  Stänkvattentätningar på yttre 
bagagerumslockor och dörrar

•  Lastvikt i bakre garage  
upp till 150 kg

KOMFORT 
•  Ergonomiskt utformade dynor för 

ökad sittkomfort

•  Bordsförlängning

•  Förstklassiga madrasser i alla 
sängar

•  Avtagbara och tvättbara 
madrassöverdrag

•  GOODSIDE-lameller i alla fasta 
sängar för bättre sovkomfort

•  Rymliga förvaringsutrymmen och 
avläggningsytor

•  Bakventilerade förvaringsskåp och 
lådor

•  Överskåp med Soft-Close

•  Möbeldekor Luxor

•  Golv i Nautic Breeze

FORDONSTEKNIK 
•  Kraftfullt, underhållsfritt AGM-

bodelsbatteri batteri (95 Ah)

•  Manöverpanel med information om 
vattennivå och batterikapacitet

•  Till- och frånkopplingsautomatik 
för start- och bodelsbatteri samt 
kylskåp

•  Elektrisk laddare för bodels- och 
startbatteri 12 V / 18 A

•  Yttre anslutning CEE för 230 V med 
automatsäkring

•  Jordfelsbrytare

•  LED-lampa utvändigt

•  LED bodelslampa

•  USB-uttag (dubbel)

VÄRMESYSTEM / GAS 
•  Box för gasolflaskor med plats för 

två 11-kilosflaskor

•  Combi 4 gasvarmepanna med 
integrerad 10 l varmvattenberedare

•  Lättåtkomligt och centralt placerad 
gaskranar

KÖK / VATTENFÖRSÖRJNING 
•  Ergonomiskt utformat kök med 

generös arbetsyta

•  Rymliga lådor i köksdelen med 
softclose

•  3-lågig spis med glasavtäckning

•  Vattentank inkl. 
varmvattenberedare 116 l, 
spillvattentank 92 l

•  Stort kylskåp på 89 l med separat 
frysfack på 11 l

•  Avfallskärl

BADRUM 
•  Variobad

•  Taklucka med inbyggd 
myggnätsgardin

•  Stora spegelytor

•  Klässtång i våtrum

INREDNING 
•  Sicilia (grå/antracit)

*Vilkåren i Etruscos täthetsgaranti är gällande.



VANS

H = höger        V = vänster        TILL = tillval        • = standardutrustning        – = inte möjligt

V 5900 DB V 6600 SB

Längd / bredd / höjd cm 595 / 214 / 271 665 / 214 / 271

Invändig höjd cm 195 195

Basmotor 2,3 l MJet 2,3 l MJet

Motorstyrka kW (hk) 88 (120) 88 (120)

Chassi-typ Fiat lågchassi Fiat lågchassi

Vikt i körklar skick kg 2.550 2.620

Lastvikt kg 950 880

Tekniskt tillåten totalvikt kg 3.500 3.500

Möjlig viktokning (tillval) kg 3.650 (TILL) 3.650 (TILL)

Släpvagnslast 12 % bromsad / obromsad 1) kg 2.000 / 750 2.000 / 750

Däck 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Axelavstånd cm 345 380

Tillåtet antal personer vid 3 500 kg totalvikt 2) 4 4

Sängar 2 / 3 (TILL) 2

Liggmått mitten cm 192x65/45 -

Liggmått bakparti cm 194 x 140 / 130 1 x 200 x 70 
1x 195 x 80 
200/195 x 194 (TILL)

Kylskåp / varav frysfack l 89 / 11 89 / 11

Vattentank inkl. varmvatten-beredare (red. vol.) 3)/ 
spillvattentank

l 116 (20) / 92 116 (20) / 92

Batteri / laddare Ah/A 95/18 95/18

Eluttage 230 V 
Eluttag 12 V 
USB-uttag (dubbel)

2 (4 TILL)  
1 
1

2 (4 TILL)  
1 
1

Värmesystem Combi 4 Combi 4

Vridbart förar- & passagersäte • •

Fritt mått förvaringsutrymme / servicelucka (B × H) h i cm 65 x 110 70 x 105

v i cm 45 x 85 (TILL) 70 x 75 (TILL)

1) Vid en lastförmåga på 3.650 kg (tillval) reduceras den tillåtna släpvagnslasten till 2.000 kg.
2)  Allmän anmärkning om max. antal personer: Med installationen av chassialternativ, tillvalsutrustning och paket från fabrikken kan det tillåtna antalet 

passagerare reduceras, alternativt kan det behövas en viktuppgradering (mervikt se tillval).
3)  Kapaciteten hos färskvattentanken ligger inom förordningen (EU) 1230 / 2012, med hänsyn till att begränsningsventilen på färskvattentanken (20 liter) 

är öppen.
Teknisk tillåten totalvikt och tillåten axellast får inte överskridas.
I enlighet med VO (EU) 1230 / 2012 inkluderar »vikt i körklart skick» 20 l färskvatten, en aluminiumgasflaska (15 kg) och en kabeltrumma (4 kg).
Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel.
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CHASSI

FIAT 2,3 l - 103 kW (140 hk) - EURO 6 11.400 --- O O

FIAT 2,3 l  Mjet - 118 kW (160 hk) - EURO 6 inkl. Start & Stop funktion och booster 36.100 15,5 O O

Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster (inte möjlig för 120 hk, tillval till 140 hk,  
standard till 160 hk & 180 hk) 9.000 0,5 O O

Fiat 16" stålfälgar för light-chassi med navkapslar 3.358 16 O O

16" alufälgar original Fiat 6.451 16 O O

Totalvikt 3.650 kg Fiat (utan ändring av chassi) 3.000 --- O O

9-trins-automatväxellåda 3) (inte möjlig för 120 hk) 37.900 18 O O

YTRE UTRUSTNING

Spillvattentank isolerad 1.914 8 O O

2. lastlucka (storlek beroende på modell) 4.321 3 O O

Bakre stöd (2 stk.) 3.599 6 O O

INRE UTRUSTNING

Ombädding enkelbädd tilll dubbelsäng 3.599 5 O –

Ombädding av sittgrupp 2) 3.599 5 – O

Klädsel Galicia (grå) 2.400 --- O O

Langetterade mattor 3.117 5 O O

FORDONSTEKNIK

2. batteri 95 Ah 3.599 27 O O

Combi 6 E värme (med elvärme) 7.691 2 O O

Golvuppvärmning elektrisk 6.006 6 O O

12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste 2.395 3 O O

Förberedt för backkamera 1.793 1 O O

Förberedt för solcellanläggning 1.793 2 O O

Gasolugn i köket 6.006 12 O O

PAKET

Basic paket - innehåll 1) + 4): Panoramataklucka över sittgruppen, taklucka i klart glas 40 × 40 
cm, duschrumsinredning, spegel med klädhängare, trätrall i duschgolvet, Captain Chair med 
samma klädsel som i boutrymme, extra uttag i takskåp över köksenheten, uttag i garaget

12.000 24 O O

Chassis paket - innehåll 5): Klimatanläggning i förarhytt, manuell, passagerarairbag, ytter-
backspegel, elektrisk och uppvärmd,  farthållare, radioförberedelse med högtalare, antenn 
inbyggd i ytterbackspegel, passagerarstol höjdinställbar

24.100 26 O O

Chassis Komfort paket - innehåll : 16" aluminiumfälgar original Fiat, ratt & växelspaksknopp 
i läderutförande, instrumentbräda med kromdetaljer, instrumentpanel med applikationer 
(Techno-Trim), LED varselljus slinga, strålkastare med svart ram, kylargrill i pianolak

16.800 16 O O

Type X 12.000 --- O O

TILL = tillval        • = standardutrustning        – = inte möjligt

1) Captain Chair utan Basic paket endast i kombination med höjdjusterbart passagerarsäte eller Chassi paket.
2)  Vid beställning av tillvalsutrustning 40029 Ombäddning av sittgrupp på V 5900 DB, påpekar vi att garderoben i vardagsrummet ersätts av ett sido-säte 

inkl. ett takskåp.
3) Endast tilsammans med 16” fälgar (stål- eller aluminiumsfälgar), till 140 hk Start&Stop funktion är det obligatoriskt.
4)  Ifall Basic paketet inte önskas är duschinredningen, spegel med klädkrokar, Captain Chair med klädsel och båda eluttagen i takskåpen och garagen 

obligatoriska. Hos I-modeller också förardörren obligatorisk utrustning.
5)  Ifall Chassis paket inte önskas är elektriska, uppvärmda ytterspeglar, radioförberedelse och höjdjusterbart passagerarsäte obligatorisk utrustning.

TILLVALSUTRUSTNING 
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ALLMÄN INFORMATION

Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) 1230/2012 innefattar 
fordonets tomma vikt (fordonsvikten inklusive förare (75 kg) och 
till 90 % fylld bränsletank) samt följande grundutrustning: Vat-
tentank med reducerad volym (20 kg), en helt fylld gasolflaska 
av aluminium (15 kg) och en kabelvinda (4 kg). 
Den tekniskt tillåtna totalvikten och de tillåtna axellasterna får 
inte överskridas av personlig utrustning, passagerare eller even-
tuell tillvalsutrustning. Montering av tillvalsutrustning ökar for-
donsvikten med angivna viktuppgifter och minskar lastvikten. 
Dessutom kan även det tillåtna antalet personer minskas.

Om du beställer ditt fordon med tillvalsutrustning och/eller re-
ser med flera personer bör du kontrollera om en ökning av last-
förmågan behöver genomföras.
Uppgifterna om standardutrustning, utseende, effekt, mått 
och vikt på fordonen motsvarar den information och de euro-
peiska bestämmelserna om homologering som var aktuella vid 

tidpunkten för tryckningen. Dessa kan ändras innan fordons-
köpet eller leveransen genomförts. Alla viktuppgifter är unge-
färliga värden. Avvikelser inom ramarna för fabrikstoleranserna  
(+/- 5 % max.) är möjliga och tillåtna.

Priser gäller från 24/8/2019.
Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms 
från fabriken. I och med publiceringen av denna prislista är inga 
tidigare prislistor längre giltiga. I Europa kan olika priser i euro fö-
rekomma. Det beror på olika landsspecifika standardutrustningar 
och olika moms- resp. lyxskattesatser.

© Upphovsrätten tillhör Etrusco. Priser och tekniska data anges 
med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel.
De visade fordonen förväntas vara leveransbara resp. leverans-
godkända från den 18.10.2019, med förbehåll för det väntade 
EG-typgodkännandet.


