BUSCAMPERS 2020

#overalthuis

BÜRSTNER

#overalthuis
Al meer dan 60 jaar behoren Bürstner voertuigen
tot het straatbeeld van geheel Europa. Dit succesverhaal danken wij aan slimme en visionaire
mensen, gekwalificeerde en betrokken medewerkers als ook velen, die enthousiast zijn over
onze manier van vakantie vieren en ons hun vertrouwen met de aanschaf van een Bürstner hebben bewezen. Sinds de eerste Bürstner buscam-

per is er veel veranderd. Bürstner komt al jaren
met marktbepalende ontwikkelingen. Creaties
zoals de ontwikkeling van unieke leefruimtes
voor mensen die er van houden onderweg te zijn.
Het typische Bürstner-woongevoel maakt hierbij
het verschil - en meer ontwikkelingen zullen volgen om u vanaf de eerste dag volledig thuis te
laten voelen in uw eigen Bürstner buscamper.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

BÜRSTNER

#heerlijkenachtrust
Wist u, dat de mens ca. een derde van zijn leven
met slapen doorbrengt? Wij hebben allemaal
dagelijks slaap nodig, om te ontspannen maar
ook om gezond en belastbaar te blijven. Alleen
het aantal uren, dat wij ‘s nachts uitrusten, is
verschillend. Principieel geldt echter: goed slapen is belangrijker dan lang slapen. Beslissend
zijn hier, naast innerlijke rust, de randvoorwaarden van de “slaapkamer”. Thuis of in de buscamper: bij een matras zou u geen compromis

moeten sluiten. Volgens experts zou de matras
verschillende zones moeten hebben die bij
schouders en heupen meegeven, zodat de spieren zich kunnen ontspannen, maar de botten
nog voldoende ondersteuning hebben. Daarom
kiest Bürstner voor een koudschuimmatras, die
zich kenmerkt door hoge elasticiteit, verschillende zones en goede duurzaamheid. In ieder
geval zijn de hoogwaardige lattenbodems een
solide basis.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

BÜRSTNER

#rondomopjegemak
Thuis heeft voor ons mensen een grote emotionele betekenis. Daarom is een prettig gevoel
binnen de eigen vier muren zo belangrijk. En wie
thuis voor een stijlvol, harmonisch interieur
kiest - wil dat ook in zijn buscamper. Bij Bürstner
doen we er dan ook alles aan om ervoor te zor-

gen dat het gevoel van ruimte, het design van de
meubels en de functionaliteit perfect op elkaar
zijn afgestemd en dat het plezier van samen reizen, leven en buscamper. Dagelijks opnieuw kan
worden ontdekt. Frisse ideeën vormen namelijk
het recept voor aangenaam en plezierige reizen.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

CITY CAR

Uw reisgenoot
in uw vrije tijd
Of u nu een kort tripje plant, langer op reis wilt gaan of
in het weekend uitgebreid boodschappen gaat doen:
de City Car is in alle situaties de ideale metgezel.
Doordachte functionaliteit, maximale opbergmogelijkheden en hoogwaardige afwerking laten uw hart
sneller slaan en creëren maximale flexibiliteit.
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CITY CAR

Ledere dag optimaal
#overalthuis voelen
Pluspunten buiten
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++
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Voertuigbreedte slechts 208 cm
Dagrijlicht
Aluminium kozijnen
Centrale vergrendeling cabine en elektrisch bedienbare ramen
ABS / ESP incl. Hill Holder

Pluspunten binnen
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Maximaal vier zitplaatsen tijdens het rijden
Verlichting kledingkast
RVS spoelbak, afdekking te gebruiken als snijplank
Zelfsluitende keukenlades
Topslaapcomfort op een 5-zone koudschuimmatras
Stahoogte ca. 190 cm
Bestuurders-/bijrijdersstoel in woonruimtestoffering
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CITY CAR

De klapbare wastafel in de toiletruimte
of de variabele tafel in de leefruimte
zorgen voor veel ruimte en flexibiliteit.

Compact en toch
genereus: het motto van
Bürstner woon-vans.

Designvolle meubels en stoffering,
huiselijke accessoires en
talrijke opbergmogelijkheden.

CITY CAR

Variaties

CITY CAR

Meer highlights

Veilig
In de vloer aangebrachte ogen bieden optimale
veiligheid voor bagage of sportuitrusting.

Aanzicht en functie
De alukozijnramen zien er elegant uit en optimaliseren de aerodynamica. Windgeruis wordt verminderd,
veiligheid en isolatiewaarde worden geoptimaliseerd.
Ook achterin is de City Car een echte tovenaar. Tijdens de reis vervoert u veilig uw fietsen en andere spullen en ´s avonds ontstaat hier een comfortabele en royale ligweide (afb. C 600). Bijvoorbeeld als dwarsbed met verlaagd bed erboven (zoals hier in de C 601).

Details

Wit (standaard)

Indelingen
C 540

C 600

C 601

C 602

C 603

C 640

Nachtverlichting
De optimaal geplaatste lichtspot wijst u in het
donker de juiste weg en draagt bij aan een gezellige
sfeer.

Alles aan boord
Er wordt geen ruimte weggegeven in de compacte
City Car. Slimme opbergmogelijkheden zijn overal
verborgen zoals hier in de vloer.

Hefbed, elektrisch

Lakvarianten

Houtdecor

Uitrusting

Bescherming
De grote schuifdeur is uitgerust met een functionele
bescherming tegen insecten.
Zo kan er frisse lucht de camper binnenkomen,
terwijl vliegen en muggen buiten blijven.
100 l

De City Car biedt u vier USB-stopcontacten waarmee u uw tablets en smartphones overal kunt
opladen. De prachtige wandbekleding geeft een bijzondere touch en wordt geaccentueerd door
één van de 4 in de camper geplaatste leespots.
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Grafiet
(optioneel)

Zilver
(optioneel)

Champagne
(optioneel)

Grigio Campovolo
(optioneel)

Santo
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STOFFENKEUZE

Uw woonwerelden
naar keuze

SERVICE

ONLINE

Kies de woonwereld die u het beste bevalt.
U kunt kiezen uit twee hoogwaardige kwaliteitscombinaties: de lichtere versie “York” of
de donkere versie “Bari”.

Online-adviseur
Welk voertuig past bij mij?
Na beantwoording van
enkele vragen over uw
persoonlijke eisen aan een
camper, ontvangt u een
selectie met optimale
indelingen uit het Bürstner
assortiment.

KIES UW STOFFERING

Voertuigconfigurator
Configureer uw persoonlijke
droomvoertuig. Als u de juiste
indeling heeft gevonden, kunt
u met de configurator in een
paar stappen uw persoonlijke
voertuig samenstellen.

10 JAAR GARANTIE OP WATERDICHTHEID

SHOWROOM
York

Bari

Bij onze klantenservice heeft
Bürstner nieuwe maatstaven
gesteld en als één van de
eerste producenten een
klanten Service-Center met
showroom
geopend. Hier kunnen veel
noviteiten van het seizoen
worden bekeken.

Het begrip #wooncomfort wordt vaak geassocieerd met een prettige en functionele sfeer. Maar
voor ons betekent #wooncomfort meer. Het betekent ook de zekerheid dat onze klanten een
product bezitten dat profiteert van onze 60 jaar
ervaring in het bouwen van recreatievoertuigen.
Deze ervaring wordt ook weerspiegeld in de garantie van 10 jaar op waterdichtheid, die wij vanaf modeljaar 2019 geven. Voorwaarde hiervoor is
een jaarlijkse controle (tegen meerprijs) bij een
Bürstner-contractpartner.
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SERVICE

Service en
bereikbaarheid zijn onze kracht
„Wie met een Bürstner onderweg is moet zich altijd en
overal “grenzenlos wohlfühlen”.“
Op deze eis is alles wat wij doen gebaseerd - in het bijzonder onze service. Als een van de eerste fabrikanten bieden wij onze klanten deze service niet alleen telefonisch
of via een dealer, maar ook speciaal door ons klanten Service-Center aan. Persoonlijk, direct, van mens tot mens.
Zodat uw vrije tijd met een Bürstner tot een onvergetelijke
belevenis wordt.

Service voor grenzelose mobiliteit
Ongeacht of ongeval of uitval van een bestuurder, in het
eerste jaar na aankoop van een nieuwe Bürstner camper
geniet u de zekerheid dat niets uw mobiliteit beperkt gegarandeerd.
Volgende service maakt deel uit van het Assistance programma van de chassis fabrikant (alleen Fiat). Details
vindt u in uw voertuigpapieren:
++ Pechhulp in binnen- en buitenland
++ Sleep- en bergingsservice tot de garage
++ Hotelovernachting (tot drie nachten)
++ Levering reserveonderdelen in het buitenland
++ Vervangend vervoer
++ Voertuig- en passagiersrepatriëring
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u het contract sluit.
Sommige afbeeldingen bevatten speciale uitrusting of decoratieve elementen die niet bij de levering zijn inbegrepen.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie is gebaseerd op de kenmerken van de Duitse markt.
Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van rijgedrag en verkeersveiligheid. Neem alle relevante voorschriften voor een
veilige bediening van uw voertuig in acht. Zorg ervoor dat u over het juiste rijbewijs beschikt om met uw voertuig te mogen rijden. Neem de „technisch toelaatbare
maximummassa“ van uw voertuig in acht en overschrijd deze niet op een ontoelaatbare manier.
Let op de asbelastingen en zorg voor een aslastafhankelijke lastverdeling. Bij montage van dakconstructies en antennes verandert de hoogte
van het voertuig. Bij het installeren van de achterladder neemt de totale lengte van het voertuig toe. Afhankelijk van het type voertuig
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gebruik niet wordt aangetast. Informeer naar de actuele stand van product en serie bij een van onze geautoriseerde handelspartners voordat

3128413 - 2,5 - A1 -08/19

blijven voorbehouden, voor zover ze in de aard van de gebruikte materialen liggen en in de handel gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het
voertuig, op voorwaarde dat de algehele kwaliteit van de productie hetzelfde blijft of verbetert en het beoogde

NL

Ondanks zorgvuldige beoordeling van de inhoud, kunnen we drukfouten niet uitsluiten. In de loop van elk modeljaar behouden wij ons het recht voor om
uitrustingsaanpassingen en productverbeteringen aan te brengen. Afwijkingen in structuur en kleur van de afgebeeld interieur

kunnen niet alle op het dak te monteren accessoire combinaties worden gemonteerd.
Alle prijzen zijn all-in prijzen in Euro af dealer, incl. transport- en afleveringskosten, 21% BTW, de huidig geldende BPM en geldig voor leveringen vanaf juli 2019. Bij een
wijziging van het belastingtarief dienen de prijzen te worden aangepast.

Uw Bürstner dealer staat voor u klaar!
Bürstner GmbH & Co. KG
info@buerstner.com
www.buerstner.com

