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Hymer Tramp S 680  
 
Alvóhelyek  Utazóhelyek Hossz 
4 fő   4  fő   739 cm 
Szélesség  Magasság  Menetkész t. 
229 cm   298 cm   2970 kg 
 
 
Alap Mercedes  
Alváz Sprinter 317 CDI 
KW / LE 125/170 
Környezetvédelmi besorolás Euro VI-E 
Hajtás módja Első kerék meghajtás 
Tengelytáv 3924 mm 
Technikailag megengedett összsúly 3500 kg 
Belső magasság 204 cm 

 

 
A HYMER Tramp S sok szempontból az első. A kényelmesen kialakított belső tér 
lenyűgöz a HYMER-re jellemző modern hangsúlyos designnal, intelligens világítási 
koncepciójával és különösen nagy térérzetével. Alapja a bevált és technológiailag kiváló 
Mercedes-Benz elsőkerék-meghajtással. Könnyű kezelhetőségének köszönhetően 
magas szintű belépést jelent a mobil utazás világába, ezért mindenki számára ideális 
első HYMER 
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Szériafelszereltség 
A szériafelszereltség a modell alapfelszereltségét mutatja. Egyes extrák felülírhatják a szériában 
szereplő felszereltségeket. 

 
Alaprajz 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alap 
 
Külső szín: fehér ... 
9-sebességű automataváltó  .. 
65 l Üzemanyagtartály  ... 
22 l AdBlue tank ... 
Elektromos állítható és fűthető külső tükrök ...  
Mercedes-Benz zajmegoldások: motortér szigetelés és alsó védőburkolat ... 
Menetfény a fényszórókba integrálva ... 
Sárfogó a hátsó tengelyen... 
Erősített első tengely 
16" acélfelni – 4 évszakos gumival ..... 
ECO-Start-Stop .... 
Elektromos ablakemelő és központi zár a vezetőfülkéhez.. 
Vezető és utasoldali légzsák.. 
Pohártartó a vezető-és utasoldalon... 
Kulcsnélküli indítás... 
Felhajtható fedél a középső rekeszen műszerfalon 
ABS/ASR/EBV/ESP .. 
Automatikus menetfénykapcsolás..... 
Oldalszélasszisztens.. 
Tempomat 
Félautomata klímaberendezés 
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Felépítmény 
 
60 cm maxi bejárati ajtó ablakkal és szemetessel 
Elektromos 2 szintes lépcső a bejárati ajtónál 
Exkluzív Hymer multifunkciós hátsó lámpák LED hibrid technológiával 
350 kg-os garázs teherbírás 
Nagy garázsajtó menetiránnyal jobb oldalon 
PUAL szigetelés Alu/alu (padló 41 mm / fal 34mm / tető 34 mm) 
GFK könnyűépítésű padló XPS szigeteléssel 
Üveg tetőablak 40 x 40 cm sötétítővel és szúnyoghálóval a hátsó ágyak felett 
Tejüveg tetőablak 40 x 40 cm sötétítővel és szúnyoghálóval a fürdőben 
Tejüveg tetőablak 40 x 40 cm sötétítővel és szúnyoghálóval a tusolóban 
Hymer panoráma tetőablak 80 x 50 cm, dupla üvegezéssel LED világítással a 
lakótérben 
Panoráma tetőablak a vezetőfülke felett manuálisan kinyitható 
Kinyitható ablak hátul menetiránnyal jobb-és bal oldalon szúnyoghálóval és sötétítővel 

 
Belső felépítés 
 
Eredeti Mercedes Benz ülések a lakótér anyagában   
Felhajtható és tolható asztal 
Vezetőfülke sötétítéssel és szúnyogháló a bejárati ajtón 
 

Lakó-és hálótér & világítás 
 
Hideghabmatrac hátsó ágyakon 
Modern, egyenes design 
Nagy térérzék 
Komplett LED-Belsővilágítás  
LED-Pultvilágítás  
LED-elősátor világítás 
 

Konyha 
 
Servo-Soft-Funktion konyhafiókok  
Extra széles konyhafiókok 
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152 l kompresszoros hűtő  
Extra mély mosogató vágódeszkával és magas csappal 

 
 
Fürdő 
Kivehető padló a tusolóban 
 

Felszerelés & technika 
 
6 KW dízel hőlégfűtés 10l-es melegvizes bojlerrel 
Gázrekesz külső hozzáféréssel 
LCD-kezelőfelület a fűtéshez  
110 l frissvíztank szigetelt és fűtött (20 l utazómennyiség)  
100 l szennyvíztank szigetelt és fűtött  
Booster a munka akkumulátor biztos töltéséhez menetközben(70 A-ig) 
Erősített akkumulátor 12 V 95 Ah AGM 
 
 

Multimédia 
DAB rádió előkészítés 
 
 

Textíliák & dekorok 
Tip printed bútordekor 
Sauvignon Oak kárpit 
 

 
 

 
Extra felszereltségek 

 
Vezető asszisztens csomag plusz + prémium 
 
-9 sebességes automata váltó 
- 10,25"-os MBUX multimédia rendszer SatNav, hangvezérléssel, DAB, 
érintőképernyővel és tolatókamerával 
 
-Bőr kormány  
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-Aktív távolságtaró tempomat 
 
 
 
-Mecedes-Benz akusztikai csomag 
-LED fényszóró 
-Vezeték nélküli telefon töltő 
-Multifunkciós kormány 
-Megerősített első tengely 
-Elektromos kézifék 
-Automata Klíma, esőszenzor 
Vezető asszisztens csomag 
-Közlekedési tábla felismerő rendszer 
-Fáradság érzékelő 
-Távolsági fényszóró asszisztens 
-Fűthető szélvédő 
-Aktív sávtartó 
 
 
 
Style csomag 
 
-Kanyarkövető fényszóró 
-Ködlámpa 
-Króm hűtőrács 
-Hűtőrács keret és egyéb elemek az autó színére lakkozva 
 
 
 
-Elektromosan süllyeszthető első ágy hideghabmatraccal 
-Komfort bejárati ajtó ablakkal, integrált szemetessel és kétszeres zárással 
-Mercedes-Benz 317 CDI 125KW / 170 hp – Euro VI-E Motor 
-Vonóhorog előkészítés 
-Biztonsági zár a bejárati ajtón 
-Szövet kombináció: Corfu 
-Kiegészítőpárna a hosszanti egyszemélyes ágyak között, integrált kényelmi 
hozzáféréssel  
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Árkalkuláció 
 
Netto ár extra felszereltségekkel összesen 95.880,- € 

 
 
 
Egyéb  
Szállítási költség 1.200,- € 
Magyarországi üzembe helyezési költség nettó 468 550,-Ft 

(tartalmazza: reg.adó, egyedi műszaki, illeték, forgalmi, törzskönyv, rendszám, gázbiztonság és 
érintésvédelem) 

 
 
Fekete-Göltl Adrienn 
+36 30 620 2222 
goltl.adrienn@vpt.hu 
 
Holweg Kristóf 
+36 30 530 4444 
holweg.kristof@vpt.hu 
 
VPT Caravan, Hivatalos Magyarországi Hymer kereskedés 
9400 Sopron, Pozsonyi út 15. 
H-CS 8:00 - 17:00 I P 8:00 – 13:00 
 


