LAVE DELINTEGRERTE MODELLER

2.0L 170 HK / 125 kW / automatisk

91 9 9 00

2.0L 170 HK / 125 kW / automatisk

97 9 9 00

S 19 4

5,99m

Motor & girkasse

Ford Transit

S 21 7

Ford Transit

GA

Pris NOK inkl.

Chassis

6,59m

Utstyrsnivå

off. avgifter

Gjeldende fra 01.09.22

Ekstrautstyr og finish

Air condition i førerhus, airbag for fører og passasjer, vendbare seter i førerhus med høydejustering og dobbel armstøtte og setetrekk i bodelens
møbelstoff, elektrisk avfrosting av sidespeil, cruise control og hastighetsbegrenser, panorama skylight (eller to skylights)*, insektnett i bodelsdør*,

vinduer med dobbeltlås og blending/insektnett, skillegardin mellom bodel og førerhus, all innvendig og utvendig belysning i LED-utførelse, USB-uttak
for lading, IRP konstruksjon: aluminium i vegger, GRP i tak og gulv, gulvtykkelse 65 mm, Technibox, DAB radio MP3/Bluetooth*, oppvarming med
kjøretøyets drivstoff også under kjøring, forberedt for ryggekamera og solcellepanel (MPPT), ESP, Stop&Start, integrert og vinterisolert stigtrinn,
innvendig førerhusblending med isolasjon, ny bakre støtfanger, eksklusive møbler og SPORT møbelstoff*, eksklusiv utvendig dekor*, eksklusive

lagringsplasser, førerhus lakkert hvitt*, 16" sorte lettmetallfelger, eksklusiv sort frontgrill, 6-trinns automatisk girkasse, eksklusive yttervegger i farge
Sport Matter, lakkert fremre støtfanger, 170 hk motor, automatiske kjørelys og vinduspussere, tåkelys, kollisjonsvarsler FCW, filskiftevarsler

Pakkeløsninger og utstyr

Vekt (kg)

Pris inkl.

off. avgifter

Media PACK+: radio med bluetooth, berøringsskjerm og rattbetjening,
ryggekamera, høyttalere med kabler montert i førerhus, integrert DAB-antenne

2

39 900

O

Arcticpakke: isolert og oppvarmet gråvannstank, utvendig isolerende trekk for
førerhus, isolerte utvendige vann- og varmekretser, vinterdeksler for
kjøleskapsventilasjonen, oppgradert oppvarmingssystem med kjøretøyets drivstoff,
yttervegger i aluminium, vinterisolert stigtrinn til bodel, 230V gulvvarme

33

46 800

S

Tilbehørspakke: Markise, solcellepanel, utvendig belysning, forberedt for to AGM
batterier, blending av førerhus, sovemulighet i sittegruppe, innlegg for utvidelse av
tvillingsenger

55

49 900

S

Vekt (kg)

170 HK Superior motor
Tilhengerfeste - fabrikkmontert

Pris inkl.

off. avgifter

1

24 500

70

26 000

S
O

S = standard - O = ekstrautstyr - ■ = ikke mulig - * modellavhengig

Scann QR-kodene for mer informasjon!
Forhandleroversikt

Teknisk oversikt

Sport Edition brosjyre

PRISLISTE 2023-01

Sport Edition nettside

Pakkeløsninger & tilvalg - delintegrert
Pakkeløsninger

DELINTEGRERTE MODELLER
MAXI LOUNGE

off. avgifter

Senkeseng

6, 99 m

380

Pris NOK inkl.

Motor & girkasse

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 059 900

Standard

6, 99 m

24 0

Chassis

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 069 900

Standard

7, 1 9 m

260

Utstyrsnivå

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 079 900

Standard

328

7, 1 9 m

MIDTSTILT SENG
1 069 900

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

6, 99 m

337
GA

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 059 900

16 000

7, 1 9 m

287
GA

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 069 900

16 000

Pris inkl. off.
avgifter

Media PACK+: radio med bluetooth, berøringsskjerm og rattbetjening,
ryggekamera, høyttalere med kabler montert i førerhus, integrert DABantenne

2

39 900

O

Arcticpakke: isolert og oppvarmet gråvannstank, utvendig isolerende trekk
for førerhus, isolerte utvendige vann- og varmekretser, vinterdeksler for
kjøleskapsventilasjonen, oppgradert oppvarmingssystem med kjøretøyets
drivstoff, yttervegger i aluminium, vinterisolert stigtrinn til bodel, 230V
gulvvarme

33

46 800

S

Tilbehørspakke: Markise, solcellepanel, utvendig belysning, forberedt for to
AGM batterier, blending av førerhus, sovemulighet i sittegruppe, innlegg for
utvidelse av tvillingsenger

55

49 900

S

16 000

TVILLINGSENGER

Vekt (kg)

Vekt (kg)

Elektrisk senkeseng
Tilhengerfeste - fabrikkmontert
Prestige møbelstoff

45
70
1

Pris inkl. off.
avgifter

16 000
26 000
14 000

S/O*
O
O

S = standard - O = ekstrautstyr - ■ = ikke mulig - * modellavhengig

Oppgraderinger og finish

Air condition i førerhus, airbag for fører og passasjer, vendbare seter i førerhus med doble armstøtter og justerbar høyde samt setetrekk i bodelens farger, elektrisk
defrosting av sidespeil, cruise control og hastighetsbegrenser, ESP, Stop&Start, integrert og isolert stigtrinn med LED bevegelsesdetektor, digitalt programmerbar
oppvarming med kjøretøyets drivstoff - også under kjøring, bodelsdør med vindu/insektnett/sentrallås/gassdemper, panorama skylight over førerhus, panorama
skylight over bodel eller to skylights*, flatskjermbrakett, vinduer med dobbeltlås og blending/insektnett/sentrallås, skillegardin mellom førerhus og bodel, all
innvendig og utvendig påbyggs-belysning i LED-utførelse, stemningbelysning i gulvet, USB uttak for lading, IRP påbygg: GRP tak/gulv, aluminium i veggene,
gulvtykkelse 65mm, Technibox, yttervegger med eksklusiv farge, fremre støtfanger lakkert, utvendig uttak for gass, utvendig dusj, ny bakre støtfanger, 170 HK
motor, 6-trinns automatisk girkasse, 16" sorte lettmetallfelger, speil med bakgrunnsbelysning i inngangspartiet, baderom med vindu*, forberedt for ryggekamera,
forberedt for solcellepanel og MPPT, garderobe med skuffer, ekstra detaljer og lagringsplass i baderom, luksus 'techno' dashboard, automatiske hovedlys og
vinduspussere, tåkelys, dekorativt panel i inngangspartiet, premiummadrass for hovedsoveplass, 12V ventilator/takluke i bakre soverom*, ekstra LED belysning,
ekstra sett med pynteputer, dusjbunn i edeltre, baderomsmøbler med skuffer, skohylle, eksklusive møbler og møbelstoff, premium utvendig dekor, kollisjonsvarsler
FCW, filskiftevarsler, hodegavl for bakre seng*, kjøkkenkomponenter: kasserolleskuff, magnetisk tavle, flaskeholder, avfallsposeholder, belyst kjøkkenvegg, utvendig
markise, solcellepanel, utvendig belysning, forberedt for to bodelsbatterier, blendesystem for førerhus, soveplass i sittegruppe, utvidelse for tvillingsenger
* = modellavhengig

Importør til Norge:
PB 6352 Torgarden, 7492 Trondheim
email: post@aoas.no

• Challenger forbeholder seg retten til å endre modellene og prislisten 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 fra importør.
• Din forhandler står til disposisjon for mer informasjon rundt modellene og utstyret.

• 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 og inkluderer offentlige avgifter.

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@challenger.tm.fr

www.challenger-bobiler.no

Scann QR-kodene for mer informasjon!
Forhandleroversikt

Teknisk oversikt

Graphite Ultimate nettside

Graphite Ultimate brosjyre

Pakkeløsninger & tilvalg - delintegrert
Pakkeløsninger

DELINTEGRERTE MODELLER
MAXI LOUNGE

off. avgifter

Senkeseng

6, 99 m

380

Pris NOK inkl.

Motor & girkasse

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 059 900

Standard

6, 99 m

24 0

Chassis

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 069 900

Standard

7, 1 9 m

260

Utstyrsnivå

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 079 900

Standard

328

7, 1 9 m

MIDTSTILT SENG
1 069 900

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

6, 99 m

337
GA

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 059 900

16 000

7, 1 9 m

287
GA

Ford Transit TDCI 170 hk 2,0L automatisk

1 069 900

16 000

Pris inkl. off.
avgifter

Media PACK+: radio med bluetooth, berøringsskjerm og rattbetjening,
ryggekamera, høyttalere med kabler montert i førerhus, integrert DABantenne

2

39 900

O

Arcticpakke: isolert og oppvarmet gråvannstank, utvendig isolerende trekk
for førerhus, isolerte utvendige vann- og varmekretser, vinterdeksler for
kjøleskapsventilasjonen, oppgradert oppvarmingssystem med kjøretøyets
drivstoff, yttervegger i aluminium, vinterisolert stigtrinn til bodel, 230V
gulvvarme

33

46 800

S

Tilbehørspakke: Markise, solcellepanel, utvendig belysning, forberedt for to
AGM batterier, blending av førerhus, sovemulighet i sittegruppe, innlegg for
utvidelse av tvillingsenger

55

49 900

S

16 000

TVILLINGSENGER

Vekt (kg)

Vekt (kg)

Elektrisk senkeseng
Tilhengerfeste - fabrikkmontert
Prestige møbelstoff

45
70
1

Pris inkl. off.
avgifter

16 000
26 000
14 000

S/O*
O
O

S = standard - O = ekstrautstyr - ■ = ikke mulig - * modellavhengig

Oppgraderinger og finish

Air condition i førerhus, airbag for fører og passasjer, vendbare seter i førerhus med doble armstøtter og justerbar høyde samt setetrekk i bodelens farger, elektrisk
defrosting av sidespeil, cruise control og hastighetsbegrenser, ESP, Stop&Start, integrert og isolert stigtrinn med LED bevegelsesdetektor, digitalt programmerbar
oppvarming med kjøretøyets drivstoff - også under kjøring, bodelsdør med vindu/insektnett/sentrallås/gassdemper, panorama skylight over førerhus, panorama
skylight over bodel eller to skylights*, flatskjermbrakett, vinduer med dobbeltlås og blending/insektnett/sentrallås, skillegardin mellom førerhus og bodel, all
innvendig og utvendig påbyggs-belysning i LED-utførelse, stemningbelysning i gulvet, USB uttak for lading, IRP påbygg: GRP tak/gulv, aluminium i veggene,
gulvtykkelse 65mm, Technibox, yttervegger med eksklusiv farge, fremre støtfanger lakkert, utvendig uttak for gass, utvendig dusj, ny bakre støtfanger, 170 HK
motor, 6-trinns automatisk girkasse, 16" sorte lettmetallfelger, speil med bakgrunnsbelysning i inngangspartiet, baderom med vindu*, forberedt for ryggekamera,
forberedt for solcellepanel og MPPT, garderobe med skuffer, ekstra detaljer og lagringsplass i baderom, luksus 'techno' dashboard, automatiske hovedlys og
vinduspussere, tåkelys, dekorativt panel i inngangspartiet, premiummadrass for hovedsoveplass, 12V ventilator/takluke i bakre soverom*, ekstra LED belysning,
ekstra sett med pynteputer, dusjbunn i edeltre, baderomsmøbler med skuffer, skohylle, eksklusive møbler og møbelstoff, premium utvendig dekor, kollisjonsvarsler
FCW, filskiftevarsler, hodegavl for bakre seng*, kjøkkenkomponenter: kasserolleskuff, magnetisk tavle, flaskeholder, avfallsposeholder, belyst kjøkkenvegg, utvendig
markise, solcellepanel, utvendig belysning, forberedt for to bodelsbatterier, blendesystem for førerhus, soveplass i sittegruppe, utvidelse for tvillingsenger
* = modellavhengig

Importør til Norge:
PB 6352 Torgarden, 7492 Trondheim
email: post@aoas.no

• Challenger forbeholder seg retten til å endre modellene og prislisten 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 fra importør.
• Din forhandler står til disposisjon for mer informasjon rundt modellene og utstyret.

• 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 og inkluderer offentlige avgifter.

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@challenger.tm.fr

www.challenger-bobiler.no

Scann QR-kodene for mer informasjon!
Forhandleroversikt

Teknisk oversikt

Graphite Ultimate nettside

Graphite Ultimate brosjyre

LAVE DELINTEGRERTE MODELLER

2.0L 170 HK / 125 kW / automatisk

91 9 9 00

2.0L 170 HK / 125 kW / automatisk

97 9 9 00

S 19 4

5,99m

Motor & girkasse

Ford Transit

S 21 7

Ford Transit

GA

Pris NOK inkl.

Chassis

6,59m

Utstyrsnivå

off. avgifter

Gjeldende fra 01.09.22

Ekstrautstyr og finish

Air condition i førerhus, airbag for fører og passasjer, vendbare seter i førerhus med høydejustering og dobbel armstøtte og setetrekk i bodelens
møbelstoff, elektrisk avfrosting av sidespeil, cruise control og hastighetsbegrenser, panorama skylight (eller to skylights)*, insektnett i bodelsdør*,

vinduer med dobbeltlås og blending/insektnett, skillegardin mellom bodel og førerhus, all innvendig og utvendig belysning i LED-utførelse, USB-uttak
for lading, IRP konstruksjon: aluminium i vegger, GRP i tak og gulv, gulvtykkelse 65 mm, Technibox, DAB radio MP3/Bluetooth*, oppvarming med
kjøretøyets drivstoff også under kjøring, forberedt for ryggekamera og solcellepanel (MPPT), ESP, Stop&Start, integrert og vinterisolert stigtrinn,
innvendig førerhusblending med isolasjon, ny bakre støtfanger, eksklusive møbler og SPORT møbelstoff*, eksklusiv utvendig dekor*, eksklusive

lagringsplasser, førerhus lakkert hvitt*, 16" sorte lettmetallfelger, eksklusiv sort frontgrill, 6-trinns automatisk girkasse, eksklusive yttervegger i farge
Sport Matter, lakkert fremre støtfanger, 170 hk motor, automatiske kjørelys og vinduspussere, tåkelys, kollisjonsvarsler FCW, filskiftevarsler

Pakkeløsninger og utstyr

Vekt (kg)

Pris inkl.

off. avgifter

Media PACK+: radio med bluetooth, berøringsskjerm og rattbetjening,
ryggekamera, høyttalere med kabler montert i førerhus, integrert DAB-antenne

2

39 900

O

Arcticpakke: isolert og oppvarmet gråvannstank, utvendig isolerende trekk for
førerhus, isolerte utvendige vann- og varmekretser, vinterdeksler for
kjøleskapsventilasjonen, oppgradert oppvarmingssystem med kjøretøyets drivstoff,
yttervegger i aluminium, vinterisolert stigtrinn til bodel, 230V gulvvarme

33

46 800

S

Tilbehørspakke: Markise, solcellepanel, utvendig belysning, forberedt for to AGM
batterier, blending av førerhus, sovemulighet i sittegruppe, innlegg for utvidelse av
tvillingsenger

55

49 900

S

Vekt (kg)

170 HK Superior motor
Tilhengerfeste - fabrikkmontert

Pris inkl.

off. avgifter

1

24 500

70

26 000

S
O

S = standard - O = ekstrautstyr - ■ = ikke mulig - * modellavhengig

Scann QR-kodene for mer informasjon!
Forhandleroversikt

Teknisk oversikt

Sport Edition brosjyre

PRISLISTE 2023-01

Sport Edition nettside

