Tillbehör

Extra skön komfort och säkerhet
till din nya bil

Priserna gäller t o m 2018-12-31

Monterat och klart
Varm bil året runt med Calix komfortsats
Varm bil med isfria rutor

Med kupévärmaren igång får du en behaglig innertemperatur vilket inte bara ger skön komfort utan
även isfria rutor med fri sikt runtom.
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Bränslesnål och säker start

Motorvärmaren ger dig en lättstartad motor som
slits mindre, förbrukar mindre bränsle och släpper ut
mindre skadliga avgaser.
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Bättre för både dig och miljön

Det enda du behöver göra är att koppla in anslutningskabeln i den lilla kontakten i fronten på bilen.
Sen är allt igång!
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Alltid fulladdat batteri (Komfortsats Plus)
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Batteriladdaren fyller på batteriet och ser till att
behålla kapaciteten på max. Det ger dig trygga
starter även när det biter i skinnet.

Komfortsats

Kupévärmare

Kablar och kontakter

5995 kr

Motorvärmare

4

Komfortsats Plus

+1695 kr

Kupévärmare

Motorvärmare

Kablar och kontakter

Batteriladdare

Alla priser inklusive moms

Monterat och klart
Varm och isfri bil på cirka 30 minuter
Inga sladdar och eluttag
En Webasto parkeringsvärmare drivs av
bilens eget bränsle och batteri, helt oberoende av elsladdar och eluttag. Snabbt och
effektivt värms bilens kupé genom det
egna värme- och ventilationssystemet.
Dessutom förvärmer systemet bilens motor
när parkeringsvärmaren är i drift. Du sätter
enkelt igång värmaren genom att ställa in
tiduret på önskad starttid. Vill du ha
maximal komfort och flexibilitet kan du
välja att starta parkeringsvärmaren med
en fjärrstart eller från en telefon.

Parkeringsvärmare + tidur

Extra startutrustning
+2650 kr
Fjärrstart T91

Marknadens minsta fjärrstart med
on / off -funktion. Räckvidd 1000 meter.
Kvittens på att värmaren startat.

+3525 kr
Fjärrstart T100 HTM

Räknar ut uppvärmningstiden utifrån
temperaturen i bilen. Displayen visar
vald funktion samt aktuell temperatur i
bilen. Räckvidd 1000 meter.
Kvittens på att värmaren startat.

24694 kr
Nissan 5KW 24694kr,
Citroén 25255kr (Jumpy 12600kr)

+3900 kr
GSM-start TC4
Till/från via sms gör dig oberoende av
avstånd till bilen. Med Webastos app
kan du kontrollera temperatur, ställa in
tider och påminnelser.
Kvittens på att värmaren startat.

Alla priser inklusive moms

Monterat och klart
Mer ljus på och runt vägen ger säkrare färd
Rallye 3003

Stabil och hållbar fjärrstrålkastare med High Boost-reflektor och
klart glas. Ger en lång och jämnt fördelad ljusbild (referenstal 50).
Svart hus med kromad sarg.

5695 kr

+1400kr

Rallye 3003 Compact

Stabil och hållbar fjärrstrålkastare med High Boost-reflektor
och klart glas. Ger trots sina kompakta mått en lång och jämnt
fördelad ljusbild (referenstal 37,5). Svart hus med kromad sarg.

5595 kr

+1400kr

LED 470

Extremt tålig LED extraljusramp som ger en homogen ljusbild
med bra färgåtergivning, längd och bredd. Perfekt för montering ovanför eller under nummerskylten. E-godkänd.

7295 kr

Alla priser inklusive moms

