
Modell Utstyrsnivå Motor & girkasse Pris inkl. off. avgifter Senkeseng

140HK, 2,2L motor 939 000 Standard

160HK, 2,2L, automatisk 9-trinns girkasse 999 900 Standard

Pakkeløsninger og ekstrautstyr Pris inkl. off. avgifter Vekt (kg)

All belysning innvendig/utvendig i LED-utførelse Skinntrukket girspak og ratt
16" lettmetallfelger Luksus bodelsdør med vindu og sentrallås
Innebygget og isolert trinn Air condition i førerhuset
Setetrekk i førerhus Instrumenter med forkrommet innfatning
Lakkert fremre støtfanger Premium møbler og møbelstoff
Cruise control og hastighetsbegrenser Premiummadrass
Panorama skylight over bodel Et sett med pynteputer
Vinduer med dobbeltlås og blending/insektnett Tåkelys
Inngangsparti med opphengskroker for klær TV-brakett
Eksklusiv utvendig dekor Traction +
Panorama takluke 'Skyroof' over førerhuset USB-uttak for lading
Forkrommet grill og sorte lykteinnfatninger Edeltre i dusjbunn
Kjøkkenvindu med spesiell vindusramme Blending for førerhus
Elektriske foldbare sidespeil med defrosting Bakkestartsassistent
Vendbare, høydejusterbare førerhusseter med dobbel albuestøtte Airbag for fører og passasjer
Programmerbar oppvarming med diesel, også under kjøring Insektnett i bodelsdør
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• Challenger forbeholder seg retten til å endre modellene uten foregående varsel. Challenger kan ikke holdes ansvarlig for endringer utført av leverandører 
eller feil i denne prisliste.
• Reproduksjon av denne prisliste, helt eller delvis, tekst eller bilder, tillates ikke uten skriftlig tillatelse.
• Din forhandler står til disposisjon for mer informasjon.
• Vi forbeholder oss retten til å endre prisene ved endring fra produsent eller offentlige avgifter, samt forbehold om trykkfeil.
• Alle kjøretøypriser gjelder fritt levert Brevik. Frakt- og leveringsomkostninger tilkommer etter forhandlers beliggenhet. Alle priser er i NOK.

Importør
til Norge:

OPEN EDITION - UTSTYRSNIVÅ

26 000 5Connectpakke: Bluetooth DAB-radio med touchscreen, rattbetjening og 
ryggekamera
Safetypakke: Kollisjonsvarsel, regn- og lyssensor, automatiske hovedlys, 
trafikkskiltgjenkjenning, filskiftevarsler

Arcticpakke (isolert og oppvarmet gråvannstank, utvendig isolerende trekk for 
førerhus, deksler for kjøleskapsgrill, oppvarmet gulv) veil. kr. 25 000

Inkludert 0

18 700 1

Tilhengerfeste, fabrikkmontert 25 000 74

Ultimatepakke: elektrisk parkeringsbrems, nøkkelløs 'start and drive', alle 
lyskastere/lys i LED-utførelse

37 900 6


