
 Expert Pick Up
  

Expert Pick Up 
 3 seter m/varme
 Førersete med armlene, uten høyde 
justering  
 Stoff interiør       
 Manuelt aircondition
 Økt nyttelast
 Oppbevaringsrom under plan
 16' dekk ,stålfelger
 Standard bakkeklaring 150 mm 

Motorvarianter:
   
2,0 BlueHDi 120 hk  Basic
2,0 BlueHDi 150 hk  Mester 

Generell info:
 Nyttelast ca 1200 kg
 Hengevekt 2500 kg
 Høyde på lemmer  30 cm  
 Innvendig lengde på plan  245 cm
 Innvendig bredde på plan  184 cm

 Cruisecontroll
 Webasto, kjørevarmer
 Elektriske justerbare og oppvarmede
   sidespeil (kun Mester) (ekstra utstyr Basic)
 DAB + radio
 7’ touchskjerm ,WiFi og USB
   og bluetooth.(kun på Mester) 
 Lys og siktpakke (kun på Mester)
 5 år/ 200 000 nybilgaranti

Ekstra utstyr:
 Ryggekamera (kun Mester)
 Fører sete m/høydejustering og TEP /stoff interiør
 Parkeringsvarmer m/ur og fjernkontroll
 Sidebars/kanalrør (kun Mester)
 Lyktebøyle (kun Mester)
 Ekstralys (2 stk)(kun Mester)
 17 alu m/ Grip Controll
 Navigasjon (kun på Mester)
 Økt bakkeklaring m/ 20 mm
 Hengefeste
 Tåkelys foran
 2 nøkler med fjernbetjening
 Lyktespylere foran

Avbildet modell kan avvike mht utstyr.



 Expert Pick Up 4X4
  

Expert Pick Up 4X4
 3 seter m/varme
 Førersete med armlene, uten høyde 
justering  
 Stoff interiør       
 Manuelt aircondition
 Økt nyttelast
 Oppbevaringsrom under plan
 16' dekk ,stålfelger
 Bakkeklaring 170 mm 
 Ekstra beskyttelse plate under motor

Motorvarianter:
  
2,0 BlueHDi 150 hk  Mester 

Generell info:
 Nyttelast ca 1100 kg
 Hengevekt 2500 kg
 Høyde på lemmer  30 cm  
 Innvendig lengde på plan  245 cm
 Innvendig bredde på plan  184 cm

 Cruisecontroll
 Webasto, kjørevarmer
 Elektriske justerbare og oppvarmede
   sidespeil 
 DAB + radio med 7’ touchskjerm ,WiFi og USB
   og bluetooth.
 Lys og siktpakke
 5 år/ 200 000 nybilgaranti
 4X4 hjul (utkoblingshjul)     

Ekstra utstyr:
 Ryggekamera 
 Fører sete m/høydejustering og TEP /stoff interiør
 Parkeringsvarmer m/ur og fjernkontroll
 Sidebars/kanalrør 
 Lyktebøyle
 Ekstralys
 Navigasjon
 Hengefeste
 Tåkelys foran
 2 nøkler med fjernbetjening
 Lyktespylere foran

Avbildet modell kan avvike mht utstyr.
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