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Hymer BMC-T 680  

 
Fekvőhelyek Utazóhelyek hosszúság 
4 fő   4 fő   739 cm 
Szélesség  Magasság  Menetkész 
tömeg 
229 cm   296 cm   2975 kg 
 
 
Alapjármű Mercedes  
Alváz Sprinter 314 CDI 
Motor 2,2 
KW / LE 105/143 
Környezetvédelmi norma Euro 6c 
Hajtás módja Első kerék meghajtás 
Tengelytáv 4200 mm 
Megengedett össztömeg 3500 kg 
Belső állómagasság 198 cm 

 
 

 
Innovatív, biztonságos és könnyű – ez a Mercedes-Benz és a Hymer közötti sikeres 
partnerség eredménye. A Hymer B-osztályú Modern Comfort sorozata az első lakóautó 
a világon, ami az új Mercedes-Benz Sprinter alapjaira épült, a Hymer által kifejlesztett 
SLC alváz kombinációjával pedig lenyűgöző eredmény született. Az elegáns megjelenés, 
a kivételesen könnyű és stabil konstrukció, a legkorszerűbb járműtechnikai rendszerek 
a magas fokú biztonsággal és utazási kényelemmel együtt garantálják a tökéletes 
utazási élményt. 
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Szériafelszereltségek 
 
Alaprajz 

 
 
 

 
 
 
 

Alap 
 
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 LE, Euro 6c 
SLC Alváz (Szuper könnyű felépítésű alváz) 
Komfort biztonsági futómű 
Vezető és utasoldali légzsák (kérem vegye figyelembe hogy az utasoldali légzsák nem 
deaktiválható, ezáltal nem megengedett gyerekülést menetiránynak ellentétesen az 
utasülésre rögzíteni) 
ABS (blokkolásgátló fékrendszer) / ASR (kipörgésgátló) EBV (elektronikus fékerőelosztó) 
és ESP (elektronikus stabilizálóprogram) 
Oldalszél asszisztens 
Keyless Start – Start-Stop-Gomb a kényelmes motorindításért 
6 sebességű váltó 
AdBlue Tank 22l 
Nappali fény a fényszóróba integrálva 
Erősített áramgenerátor 
Külső visszapillantók elektromosan fűthető, állíthatók 
Elektromos ablakemelő és központi zár a vezetőfülkéhez 
Sárfogó a hátsótengelynél 
Pohártartó a vezető-és utasoldali részen 
Eredeti 16” dísztárcsa 
Mercedes zajmegoldások: Motortér szigetelés és alsó burkolat 
 

Külső felépítés 
 
Megnyerő, modern külső optika a kerekített alumínium lemez felépítési forma által 
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Optimális szigetelés a bizonyított „PUAL-kivitelezés” által, habosított falak és tető (34 
mm-es fal-és tetőerősség) valamint keretablakok 
Prémium Hightech felépítés: Alu/Alu PUAL-szendvics az optimális szigetelésért – 
összeragasztott, hőhidak nélkül, 100% famentes 
Exkluziv HYMER multifunkciós hátsó lámpák LED hibrid technológiával  
Üvegszálas műanyag könnyűépítésű padló XPS szigeteléssel 
Fűtött duplapadló, pincerekeszekkel 
Nagy átrakodó rekesz kétoldalú külső bejárattal, extra mély pincerekeszekkel és belső 
hozzáféréssel 
60 cm Maxi bejárati ajtó 
LED elősátorvilágítás esőterelővel 
Elektromos beszálló lépcső, 1 szintes 
Függöny a vezetőfülkében, minőségi  plisszírozott anyagból 
Kitámasztható ablak hátul, menetiránnyal jobbra és balra, sötétítéssel és szúnyogrolóval 
(alaprajzfüggő) 
HYMER panoráma tetőszellőztető 80 x 50 cm, LED világítással a lakótérben 
HYMER -tejüveg-tetőszellőztető 40 x 40 sőtétítéssel és szúnyogrolóval a fürdőben 
HYMER -tejüveg-tetőszellőztető 40 x 40 sőtétítéssel és szúnyogrolóval az elkülönített 
tusoló felett 
HYMER üveg-tetőszellőztető 40 x 40 sőtétítéssel és szúnyogrolóval a hátsó ágyak felett 
Külső ajtó a vezetőoldalon az L-ülőgarnitúra berakodásához 
Nagy garázsajtók menetiránnyal jobb-és bal oldalon 
Garázs teherbírás 350 kg-ig (opcionálisan 450kg), kérjük vegye figyelembe a tengely 
terhet 

 
 

Belső felépítés 
 
Ergoflex pilótaülések a lakótér anyagában, forgatható, magasság-és dőlésállítás, két 
kartámasszal 
Ülőgarnitúra, két integrált 3 pontos biztonsági övvel 
Luxus asztal 360 fokban forgatható, hosszanti és keresztirányban eltolható (csak L-
ülőgarnitúra esetén) 
Behelyezett padló a tusolóban a nagyobb állófelületért komfortfürdőben 
Többzónás habmatracok minőségi matracfelülettel 

 
Belsőtér Design 
 
Modern, egyenes belső design 
Integrált funkciók a bútorelemekben 
Optimális helyviszony és nagy térérzék 

Egy lakóautó kiválasztásánál a legfőbb 
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Fűtés / Klíma / Fedélzeti technika 
 
Megerősített akkumulátor 12 V 95 Ah AGM 
Komplett LED belsővilágítás 
 LED pultvilágítás 
Esti világítás váltókapcsolóval 
Extra mély gázrekeszek az egyszerű gázpalackcsere érdekében 
Hőlégfűtés 6kW melegvizes bojlerrel 
LCD kezelőfelület a fűtéshez, iNet-tel 
Hőlégfűtés a hátsó hálótérben, külön vezérelhető 
Frissvíztank 20/180 l, szigetelt és fűtött 
Szennyvíztank 150 l, szigetelt és fűtött 
 

Multimédia 
 
Rádió-/TV-előkészítés, 12 V és 230 V csatlakozóval,  
2 hangszóró a vezetőfülkében, 2 az első ágynál, 2 hátul,  
rádió és DVB-T2 antenna 

 
Konyha 
 
Servo-Soft konyhaberendezések 
Extra széles konyhafiókok 
Extra mély mosogató beillesztett vágódeszkával és magas vízcsappal 
Smart-Tower hűtő 142 l 
 
 

Extra felszereltség 
 
Komfort-Line csomag: 
Tempmatik klímaberendezés 
Tempomat (Mercedes) 
Erősített első futómű 
Szúnyogháló bejárati ajtóra 
Manuálisan állítható panorámatető, vezetőfülke fölött 
 
Szín: Carrara fehér 
Noce Cognac bútordekor 
Cristallo Anyagkombináció 
Elektronikus parkolófék 
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Könnyűfém keréktárcsa Mercedes 6,5 J x 16" 
Komfort bejárati ajtó ablakkal, sötétítő roló, integrált szemetessel 
Napárnyékoló adapterrel, fehér, 4 m  
Kerékpártartó 4 kerékpárhoz 
Komfort támaszok hátul (2 db) 
Ággyá alakítható ülőgarnitúra (süllyeszthető asztalláb és tartalékpárna)  
Tartalékpárna (átalakításhoz) az egyszemélyes ágyak között , létrával 
Összehajtható (harmónika) sötétítés a vezetőfülkében 
Tartalékcsatlakozók 5x230V / 3x12V / 2x dupla USB, konyhafal burkolattal 
Ambiente megvilágítás lábtérvilágítással és fénykiemelésekkel 
Gázcsatlakozó kívül, lezárócsappal 
Automatikus gázpalack átkapcsoló berendezés, ütközésérzékelővel 
MBUX 7 DAB Multimédiarendszer navigációval 
LED Plazmatévé 22 colos integrált hangszórókkal, távirányítás, DVD-lejátszó HYMER 
Smart-Multimédia rendszer bluetooth-al (DVB-T/C, DVB-S2) 
Széf 
Inverter 350W 
Tetőklíma 2200W 
Gumiszőnyeg vezetőfülkében 
Gázérzékelő 
 

Árösszefoglaló 
 
  
Lakóautó nettó ára extrafelszereltséggel  29.754.000,- Ft 
Kedvezményes nettó ár 26.280.000,- Ft 

 
KM óra állás: 18.796 km (2021.02.03.) 
Első üzembe helyezés: 2019.06.12. 
 
 
Göltl Adrienn 
+36 30 620 2222 
goltl.adrienn@vpt.hu 
 
VPT Caravan, Hivatalos Magyarországi Hymer kereskedés 
9400 Sopron, Pozsonyi út 15. 
H-CS 8:00 - 17:00 
P 8:00 – 13:00 


