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Belangrijke informatie / Verklaringen

 Belangrijke informatie
Iedere verandering aan de fabrieksmatige toestand van uw voertuig kan
de rij- en verkeersveiligheid verminderen.

De door ERWIN HYMER GROUP Nederland B.V./HYMER GmbH & Co. KG
aanbevolen accessoires en originele onderdelen zijn speciaal voor en
door ERWIN HYMER GROUP Nederland B.V./HYMER GmbH & Co. KG
ontwikkeld. De geselecteerde ERIBA dealer voert deze producten, wordt
technisch ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig uit.
Overige accessoires, aan- en inbouwdelen, niet door ERWIN HYMER
GROUP Nederland B.V./HYMER GmbH & Co. KG gevoerd, kunnen tot
schade aan uw voertuig en vermindering van de verkeersveiligheid
leiden. Zelfs als voor deze delen een goedkeuring van een deskundige,
een gedeeltelijk goedkeuring of inbouwgoedkeuring bestaat is een goed
functioneren van het voertuig niet gewaarborgd.

Voor schade, veroorzaakt door niet door ERWIN HYMER GROUP
Nederland B.V./HYMER GmbH & Co. KG vrijgegeven producten of door
niet toelaatbare veranderingen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De aangegeven gewichten zijn ca. aanwijzingen. Het in de prijslijst
aangegeven maximale laadvermogen vermindert bij de inbouw van
extra accessoires waarvan het gewicht wordt aangegeven.

De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, aanzicht, aangegeven
maten, gewichten, belading en prestaties van de voertuigen mogen
afwijken in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%). Deze komen
overeen met de aanwezige kennis op het tijdstip van het in druk geven
van de prijslijst en kunnen tot en met het tijdstip van levering van het
voertuig nog veranderen. De geselecteerde ERIBA dealer informeert u
graag over eventuele wijzigingen. 

De genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij bestelling
van een nieuwe caravan. Achteraf inbouwen is deels niet mogelijk,
indien dit wel mogelijk is dan zijn deze prijzen hoger dan aangegeven in
deze prijslijst.

Garantie 6 jaar op waterdichtheid: Bij het waterdicht maken van uw
caravan wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lijmen en kitten en
wordt de onderkant (bodemplaten, aansluiting van deze bodemplaat op
de metalen chassisdelen) behandeld met een speciaal hiervoor
vervaardigd behandelingsmiddel. U mag van uw caravan verwachten dat
deze voor langere periode waterdicht is, echter de gebruikte materialen
zijn aan weersinvloeden onderhevig. Zon, regen, hitte, droogte, sneeuw,
ijs, pekel, zout etc. zorgen allen voor een sterke achteruitgang van de
waterdicht makende eigenschappen van de lijmen en kitten. De
fabrikant heeft geen directe invloed op hoe u uw caravan aan deze
milieu-invloeden blootstelt.
Onderhoud is noodzakelijk! Daarom verleent de fabriek 6 jaar garantie
op de waterdichtheid, onder voorwaarde dat u een betaalde
waterdichtheidscontrole- en behandelingsbeurt, minimaal 1x per jaar,
door de geselecteerde ERIBA dealer laat verrichten. Bij deze beurt
ontvangt u een speciale "waterdichtheidszegel" die in uw
onderhoudsboekje op de daarvoor bestemde plaats geplakt dient te
worden en/of de geselecteerde ERIBA dealer zorgt voor de registratie
naar de fabriek toe. Vanzelfsprekend gaat dit na deze 6 jaar, wanneer
de garantie op waterdichtheid verlopen is, nog steeds op en raden wij u
aan uw caravan jaarlijks te blijven behandelen. Voor nadere informatie
kunt u hiervoor terecht bij de geselecteerde ERIBA dealer.

Met deze prijslijst komen alle voorgaande gepubliceerde prijzen te
vervallen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gezien het proces van
continu verbeteren van de producten behouden wij ons het recht voor
zonder kennisgeving modellen, specificaties, uitvoering, aanduiding en
prijzen te wijzigen. De fabrikant/dealerimporteur is niet verplicht
wijzigingen en of verbeteringen uit te voeren op reeds geleverde
producten. Voor de totstandkoming van deze prijslijst is een
buitenlandse prijslijst vertaald. Uitvoeringen kunnen van land tot land
verschillen.

Wij hebben getracht hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Fouten in deze zijn dan ook voorbehouden. Afbeeldingen en
indelingsschetsen in deze prijslijst en ook in de ERIBA caravanbrochure,
waartoe deze prijslijst onlosmakelijk behoort, zijn slechts impressies en
zijn deels afgebeeld met meerprijs opties, deze maken geen deel uit van
de standaard levering en van uw koopcontract. U kunt hieraan geen
rechten ontlenen. 
De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011
(richtlijn 2002/72/EG).
Laat u vóór het sluiten van een contract door een door ons
geautoriseerde ERIBA dealer informeren over de actuele product- en
serie stand.

Zelf afhalen
Het zelf afhalen van uw voertuig bij de fabriek is niet mogelijk.

Alle All-in verkoopprijzen zijn inclusief de onvermijdbare kosten zoals
transport, kentekenen, afleveringspakket etc. volgens de richtlijnen van
de ACM. 

Auteursrechten
2018/2019 ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V.
Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERWIN
HYMER GROUP NEDERLAND B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND B.V. maakt bezwaar tegen ieder
gebruik van publicaties en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen
als voor alle logo's, uit deze uitgave voor reclamedoeleinden of
promotionele acties.

 Technische gegevens
a) De massa in rijklare toestand heeft betrekking op de standaard

leveringsomvang plus vers water en gas in een aluminium fles voor
100% volgens EN 1645-2. Het laadvermogen kan door extra uitrusting
verminderen. De gewichten zijn in de prijslijst vermeld of kunnen bij de
geselecteerde ERIBA dealer opgevraagd worden.

b) Slaapplaatsen volgens indeling. Deels is ook bestelling van extra kussens
voor bedombouw aan te bevelen.

c) Bij directe zonnestralen op de buitenbeplating van de ERIBA Touring
kan door de warmteontwikkeling een bepaalde onregelmatigheid in de
buitenoptiek ontstaan. Dit komt door de unieke handgemaakte stalen
kooi constructie en is geen kwaliteitsprobleem.
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 Verklaringen
1) TV-voorbekabeling is inbegrepen bij bestelling van universeel

voortentstopcontact, echter zonder eindstuk.
7) Het GFK dak is niet mogelijk in combinatie met een markies.

16) Bij bestelling van de warm waterverwarming met geïntegreerde 8,4 l
boiler is bestelling van de warm water vloerverwarming vereist. De
elektrische vloer(bij)verwarming is dan niet mogelijk.

20) De bandenmaat is afhankelijk van het bestelde chassis.
28) Bij bestelling van de zonnepanelen is bestelling van de accu hybride

vereist.
29) Bij bestelling van de wisselrichter is bestelling van de Hybride accu en

de tweede woonruimteaccu vereist.
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www.eriba.nl
www.facebook.com/EribaHymerNL

Volg ons ook op facebook en instagram.

Aanwijzing 

Deze prijslijst geeft de stand van deze modellen weer op het moment 
van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten 
niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het mo-
deljaar wijzigingen aan de inrichting of verbeteringen van het product 
uit te voeren. Vraag vóór het sluiten van een overeenkomst bij één 
van onze geautoriseerde ERIBA-dealers naar de actuele stand van het 
product en de serie.
 
De voertuigen zijn deels met speciale uitrusting afgebeeld, die in de 
actuele prijslijst vermeld staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De 
afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang 
van ERIBA. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk, 
prestatie en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen – af-
wijkingen in het kader van de productietoleranties (+/- 5% max.) zijn 
mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter perse gaan 
van deze prijslijst bekend. De gegevens komen overeen met de Europe-
se homologatiebepalingen en kunnen tot het moment van de aankoop 
resp. levering van het voertuig gewijzigd worden. Uw ERIBA-dealer zal u 
graag over eventuele wijzigingen en over de standaard leveringsomvang 
informeren.
 
Auteursrecht 2018 Hymer GmbH & Co.KG
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Voertuigprijs en technische gegevens ERIBA Touring 820

820

 All-in verkoopprijs af dealer 77.690,-
 Totale lengte ca. cm 848

 Opbouwlengte buiten ca. cm 708
 Totale breedte ca. cm 236
 Totale hoogte ca. cm 279
 Binnenlengte ca. cm 688

 Binnenbreedte ca. cm 229
 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 203

 Leeggewicht ca. kg 1980
 Max. laadvermogen (t.o.v. leeggewicht) ca. kg 520 - 820

 Massa in rijklare toestand ca. kg a) 2050
 Maximaal laadvermogen ca. kg 450 - 750

 Technisch toegestane maximum massa kg 2500 - 2800
 As Tandem

 Maximale kogeldruk kg 100
 Bodemdikte mm 51

 Wand / Dak ca. mm c) 30
 Aantal stopcontacten 230 V 6

 Aantal USB-contacten 6/ +2 (0)
 Slaapplaatsen b) 2 / +2 (0)

 Beddenmaat voor L x B ca. cm 205 x 192/ 137 (O)
 Beddenmaat achter L x B ca. cm 210/ 198 x 197

 Keuken B x D x H ca. cm 124 x 76 x 95
 Koelkastinhoud ca. L 152 l incl. 17,5 l vriesvak

 Kachel type Warm waterverwarming 6000 W
 Warm waterverzorging 8,4 l boiler, in kachel geïntegreerd

 Watertank L 50
 Afvalwatertank ca. L 22 / 50 (O)

 Serviceluik zijwand rechts L x B ca. cm 110 x 40, achter
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 Chassis
   Volledig gegalvaniseerd systeem lichtgewicht chassis met gegalvaniseerd ashuis     
   Delta as met onafhankelijke wielophanging     
   Verlengde dissel voor meer rijstabiliteit en een plaats voor een fietsendrager     
   Extra stabiele disselafdekking in aluminium     
 22009  Premium disselneuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter     
   Automatische remafstelling: Kortere remweg en meer rijcomfort door zacht remmen zonder horten en stoten     
   Antislingerkoppeling met 4 remvoeringen en handbediening : Onderdrukt slingerbewegingen     
 832  Hydraulische levelsysteem met automatische nivellering voor en achter     
   Lichtmetalen velgen ERIBA 5-ster met dubbele spaak, bicolor (topaas-metallic) 20)    
 25026  Reservewiel met ERIBA alu velg incl. houder onder de caravan, afsluitbaar   460,-  22
 20344  Technisch toegestane maximum massa naar 2800 kg (nieuw chassis), bandenmaat: 195 R14 C 101 L   660,-  30
 20214  Antislingersysteem, zelf corrigerend   1.010,-  5
 20202  Mover (elektrisch) met afstandsbediening voor tandem-as, tot ca. 3.100 kg   4.570,-  66
 Opbouw / Exterieur
 57851  Zijwanden, voor en achter in gladde plaat, kleur Crystal zilver     
   Dak in aluminium gladde plaat, met PUAL-isolatie, kleur Crystal zilver     
   Voor- en achterdakspoiler in GFK-technologie, kleur Crystal zilver     
   Stabiele rangeergrepen voor; doorlopende rangeerbeugel achter     
   Voor- en achterramen donker getint en deels uitzetbaar, met comfort-plissé gordijnen en muggengaas     
   Vaste ramen in de rondingen, met comfort-plissé gordijnen     
   Geïntegreerde disselkast (plaats voor: 2 x 11 kg gasflessen, reservewiel, afvalwatertank en keggen) 7)     
   Ambiance verlichting buiten in rails geïntegreerd     
   Exclusieve nachtsignatur: positielichten met parkeerlicht kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld     
   Panorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelwandig met LED-verlichting in woon- en slaapgedeelte     
   GFK-lichtgewicht vloer (houtvrij), met Styrofoam isolatie     
   Functionele dubbele bodem - plaats voor vers- en afvalwatertanks (optioneel) ter hoogte van de as voor een ideale zwaartepunt     
 42703  Dubbele bodem in bergruimte onder bed en zitgroep, voor een ideale luchtcirculatie     
   Comfort ingangsdeur met elektrische sluithulp, 2-voudige vergrendeling en een geïntegreerde prullenbak     
 34350  Hordeur     
   Elektrische opstap met verlichting     
 57923  Dakairco met een koelvermogen van 2.050 W incl. LED verlichting en afstandsbediening     30
 33505  GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid 7)  1.010,-  30
 33226  Serviceluik links achter 110 x 40 cm   400,-  5
 37661  Disseldrager voor twee fietsen, max. draaglast 60 kg, geschikt voor E-bikes, 130 x 85 x 49 cm   400,-  10
 83071  Luifel in actueel design met adapter, uit te breiden met bijv. zon-, regenblocker, behuizing geanodiseerd aluminium, uitzetmaat 500 x 300 cm 7)  1.620,-  50
 Interieur
   Sideboard bij ingang met vitrine/barvak met verlichting en plaats voor de (optionele) 32“ TV     
   Royale kledingkast met binnenverlichting, plafondhoogte     
   Vouwgordijn voor afscheiding woon-/slaapgedeelte     
   Stabiel bedonderstel van metaal     
   Houten lattenbodem Ergo bij alle vaste bedden, (klapbaar)     
   Alle vaste bedden met koudschuim matrassen met afneem- en wasbare overtrekken     
 44187  Extra kussen bij voeteneinde     
 47569  Extra kussen voor bedombouw van de zitgroep   200,-  1
 Binnendesign
   Meubeldecor Velvet Ash     
   Hoogwaardige bekleding van de wand in kunstleder bij de zitgroep en slaapgedeelte      
   Hoogwaardige bekleding plafond in microfaser     
   Tafel in woonruimte met kras vaste bovenlaag in hoogglans     
   Leder uitvoering: Grigio, Tortora     12
   Twee sierkussens voor de woonruimte, 50 x 50 cm     
   Sprei en twee kussens in het slaapgedeelte     
 57988  ERIBA originele hoeslaken, kleur wit   120,-  2

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
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 Kachel / Boordtechniek
   CI-BUS-boordmanagement met TFT display voor instelling van binnentemperatuur en het tonen van de vulstand     
   ERIBA Smart Home APP voor bediening op afstand van de CI-BUS-boordmanagement     
   Rookmelder     
   13-polige Jäger stekker     
   Omvormer 230 V / 12 V met automatische omschakeling naar trekvoertuig     
   12 V LED verlichting     
   Ambiance verlichting in de sokkel en luifel, apart bedien- en dimbaar     
   Twee LED leeslampjes met zwanenhals in woongedeelte met USB-aansluiting     
   Twee LED leeslampjes met zwanenhals in slaapgedeelte met USB-aansluiting     
   LED voortentlamp met bewegingsmelder     
   Twee 230 V stopcontacten extra in de keuken en woongedeelte, resp. een in bad- en in slaapgedeelte     
   Rugleuningventilatie zorgt voor goede luchtcirculatie bij de ramen     
   Bergkasten met ontluchting     
   Vorstvrije waterinstallatie voor gebruik in de winter     
   Vers watertank 50 L (vaste tank met vulopening buiten) onder de vloer, geïsoleerd en verwarmbaar     
 52203  Elektro pakket (95 Ah AGM-woonruimte accu, laadapparaat voor 230 V, LED-laadcontrole display, booster en display)     
   Warm waterverwarming met geïntegreerde 8,4 L boiler 6000 W en elektro elementen 3000 W incl. vloer verwarming     
 60514  Afvalwatertank 22 L, rolbaar (geplaatst in disselkast)     3
 59000  City-wateraansluiting   300,-  3
 60513  Afvalwatertank onder de vloer 50 L incl. afvoer, geïsoleerd en verwarmbaar   710,-  10
 56150  Gasaansluiting buiten met kraan   200,-  1
 56502  Regelaar voor twee gasflessen met crashsensor (automatische wissel van leeg naar vol)   300,-  2
 56505  Display voor de hoeveelheid in de gasflessen (leeg/vol) inclusief verwarming tegen bevriezing    200,-  0.5
 52405  Universeel voortentstopcontact  230 V, 12 V, TV 1)  270,-  1
 60509  Buitenpomp (niet mogelijk i.c.m. city wateraansluiting)   300,-  1
 51724  Zonnepanelen 2 x 90 Watt 28),29)  1.720,-  20
 51710  Tweede woonruimteaccu hybride (135 Ah lithium) incl. extra lader 18 A 28),29)  3.040,-  33
 51711  Derde woonruimteaccu (95 Ah AGM) 29)  460,-  30
 52601  Omvormer 12V / 230V, 1800 watt met voorrangsschakeling 29)  1.720,-  7
 Keuken
   Keukenkast (boven) met fronten mat     
   Comfort-plissé gordijn bij keukenraam, variabele zichtbescherming     
   Uittrek voor koffiemachine met 230V stopcontact geïntegreerd in hangkast     
   Capsule-dispenser voor opslag van maximaal 14 capsules geïntegreerd in de keukenkast     
   Hoogwaardige bekleding van de wand in geborsteld alu optiek     
   Spoelafdekking met snijplank voor spoelbak van rvs     
   Opbergvak voor flessen geïntegreerd in keukenwerkblad     
   Keukenschuiflade met bestekbak     
   Alle schuifladen, volledig uittrekbaar, met geïntegreerde handgrepen     
   Apothekerskast voor kookaccessoires     
   Compressorkoelkast met groot vermogen en nachtmodus     
 Sanitaire gedeelte
   Comfort badkamer met apart douchegedeelte     
   Wastafel gemaakt van sanitair acryl en met geïntegreerde spoelbak     
 44172  Houten vloerrooster in badkamer     3
   Bovenkast met spiegel en opbergvakken     
   Banktoilet met vulstanddisplay en cassette op wielen     
 33400  Dakluik 40 x 40 cm in de badkamer, met verduistering en hor     
 632  Toiletontluchting   400,-  0.5
 Pakketten
 43267  ERIBA All-in multimediapakket Single   3.750,-  28.5
 43268  ERIBA All-in multimediapakket Twin   4.870,-  40.5
 
 
 

 Standaard  Speciale uitvoering  Optie ook in pakket verkrijgbaar
 Op verzoek (zonder meerprijs) - Niet mogelijk

Uitvoeringspakketten ERIBA Touring 820

ERIBA All-in Multimediapakket Euro Single Twin

Digital-Sound-Processor-box 240,- ● ●

Dubbele USB aansluiting bij sideboard ingang 100,- ● ●

Radio DAB+ (FM en digitale radio, bluetooth, Easy Pairing en 2 USB-Poorten) 600,- ● ●

32'' LED TV (in woongedeelte) ingesteld voor mobiel reizen, incl. DVD-speler, Triple-tuner en DVBT 2 ontvangst 810,- ● ●

22'' LED TV (in slaapgedeelte) ingesteld voor mobiel reizen, incl. DVD-speler, Triple-tuner en DVBT 2 ontvangst 710,- ●

TV houder (woongedeelte) 170,- ● ●

TV houder (slaapgedeelte) 170,- ●

Digitale satellietantenne, volledig automatische uitlijning, plaatsbesparend (hoogte ingeklapt: 22 cm) 2.840,- ●

Digitale satellietantenne, gelijktijdig bekijken van verschillende programma's op twee televisies, volledig automatische uitlijning, plaatsbesparend (hoogte ingeklapt: 22 cm) 3.240,- ●

Brutoverkoopprijs 4.760,- 6.040,-

Actieprijs 3.750,- 4.870,-

Uw voordeel 1.010,- 1.170,-
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