
Hegyen, völgyön, városban -
a szabadság határtalan élvezete

... több van benne, mint gondolná!



Pössl - egy autó, 
amiben otthon érezheti 
magát.
Milyen messzire juthat el egy Pössl kempingbusszal? 
Ennek csak az Ön fantáziája szabhat határt.

Aki kipróbálja, az a személyes szabadságérzés soha 
át nem élt dimenzióit tapasztalhatja meg. Lehet fiatal 
vagy idős, vállalkozó kedvű egyedülálló, egy pár vagy 
aktív család, akár sportos, élménykereső vagy kaland-
vágyó: a Pössl kempingbuszok számukra mind-mind 
segítséget nyújtanak álmaik megvalósításában. A Pössl 
autók sikerének titka, hogy egyszerűen többet nyújta-
nak, mint azt Ön gondolná. Mit lát kívülről? Egy kom-
pakt, ezért aztán a mindennapos városi használatra 
is kiválóan alkalmas tetszetős furgont. Szálljon be! 
Meg fog lepődni. Azt érzékeli, hogy az autó nagyobb 
belülről, mint kívülről, és ez az igazi csoda! Olyan, 
mint egy kicsi, kényelmes apartman, amit szeretettel, 
gondossággal és eredeti ötletekkel rendeztek be, ahol 
az ember igazán otthon érezheti magát. De ez nem 
minden. A Pössl kempingbusz akár egy sokoldalú, 
nagy rakterű furgonként is használható. Ugye milyen 
jól jönne ez időnként a családban?

Az igényes belső térben Ön azonnal észreveheti, hogy 
minden olyan praktikusan van megtervezve és kivi-
telezve, hogy útközben jól használható és kényelmes 

legyen. A tervezésnél mindent alaposan végiggondoltunk, 
minden teret maximálisan kihasználtunk, így a berende-
zés nemcsak szép, hanem apró részleteiben is jól kidol-
gozott. A biztonság mindenekelőtt! A Pössl ezen a téren 
is úttörő. Eredeti technikai megoldásaival utat mutat a 
kempingbuszok kategóriájában. Az egyéni kívánságok és 
igények kielégítésére a Pössl az attraktív All-in csomagot 
és még sok egyéb kiegészítőt kínál, olyanokat, amelyek-
kel eddig csak a személyautóknál találkozhattunk. Az 
Ön számára is fontos elvárás a jó minőség megfizethető 
áron? Igen! Akkor Ön és a Pössl jó barátok lesznek.



... több van benne, mint gondolná!

Fiataloknak és azoknak, akik fi atalok maradtak, a 2Win 
Style az „elevenébe vág”. Ebben az autóban a funkcionali-
tás és a design kompromisszumok nélkül találkozik.
A piacon magának már elismerést kivívott 2Win alapjaira 
épült Style igazi egyéniség, egyedi felszereltséggel és 
festéssel. Egy jó tanács: csak az válassza ezt a modellt, 
aki nem bánja, hogy mindenütt megbámulják.

2WIN Style –
dinamika, érzelmek, egyéniség



Ön is igyekszik egyszerűen megoldani az élet bonyo-
lult helyzeteit? Szeretné magát mindig és mindenhol 
kellemesen érezni? Akkor a 2WIN a legmegfelelőbb
választás. Ez az autó egy igazi átváltozóművész, 
amely minden élethelyzetre kínál megoldást. Kom-
fortos lakóautóként elszállítja az utazókat a céljuk-
hoz úgy, hogy közben az otthon meghitt környezetét 
nyújtja. Sokoldalú járműként kígyózik a belvárosok 
forgalmi dzsungelében, sőt még parkolni is lehet 
vele, hiszen csak egy furgon. A praktikus Vario-
System garázs használatával az ágy oldalra összepa-
kolható, vagy teljesen kivehető. Ekkor akár kerékpá-
rok, kempingbútorok, felfújható csónak szállítására 
is alkalmas nagy hely alakul ki az autó belső terében. 
Így mindent magunkkal vihetünk, amire egy kényel-
mes és aktív hétvégéhez szükségünk lehet.

2WIN –
Egy bázis  
életművészeknek

Jármű méretek 599,8 x 205 x 265 cm
Belső magasság 190,5 cm
Ülőhelyek száma 4
Ágyméretek
(Ágyak száma: 3)

hátsó ágy 130/150 x 196 cm
középső ágy 88 x 180 cm  
 (ülés 90°-ban elforgatva)  
 88 x 163 cm  
 (ülés 180°-ban elforgatva)

Gázpalack tároló 2 db 11 kg-os palack számára
Friss és  szennyvíz tank kb. 96 és 90 liter

További technikai információk a mellékelt táblázatban találhatók.  

A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.
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Gázpalack tároló 2 db 11 kg-os palack számára
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A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.

Vannak helyzetek, amikor az em-
ber sem a komfortról, sem a kel-
lemes környezetről nem hajlandó 
lemondani - na és a biztonságról 
meg főleg nem. Ráadásul mindez 
lehetőleg jól variálható legyen - 
olyan sokoldalú és szép, mint 
az élet maga.

2WIN 2WIN Style



Fortuna  
és For2 –
Benne rejtőzik a szabadság 
Vezessen az útja akár a kék vizekhez, akár a zöld 
természetbe - ahol Ön  egyszerűen csak a minden-
napokból tökéletesen ki akar kapcsolódni - a For2 
magas szintű komfortot nyújt két utazónak. A tágas 
körülés a nagy ablakokkal nagyszerű panorámás 
kilátást nyújt. Igazán ideális hely a család vagy a ba-
rátok fogadására. Néhány kézmozdulattal az étkező 
egy nagy franciaággyá alakítható, vagy két teljes 
értékű különálló ágyként is használható. Így a nyu-
godt és kényelmes alvás után frissen és kipihenten 
lehet egy új aktív napot elkezdeni. A For2 valameny-
nyi utazási komfortját egy mindennapos használatú 
autóként is élvezheti. 

Kellemes, no és szerencsés órákat ígér négy keré-
ken a Fortuna. Komfortos franciaágyával és kompakt 
külső méreteivel ideális felépítésű autó azoknak, akik 
most kezdik a lakóautózást, szívesen belekóstol-
nának e különleges hangulatú világba, és szeretnék 
élvezni a kötöttségek nélküli utazás  szabadságát. 
A Vario-System garázs lehetővé teszi az ágy gyors 
eltávolítását és így a Fortuna egy igazán sokoldalú 
kisáruszállítóként is megállja a helyét.

Jármű méretek 568 x 197,4 x 267,5 cm 
*568 x 197,4 – 207,4 x 267,5 cm

Belső magasság 192 cm
Ülőhelyek száma 2/*4
Ágyméretek
(Ágyak száma: 2)

hátsó ágyak 70 x 185/228 cm
duplaágyként 170 x 185/228 cm

(Ágyak száma: 3) *hátsó ágy 122/130 x 192 cm
*középső ágy 88/99 x 179/165 cm

Gázpalack  
tároló

2 db 11 kg-os palack számára

Friss és  
szennyvíz tank

kb. 103 és 86 liter /  
 *kb. 96 és 86 liter

* Fortuna

További technikai információk a mellékelt táblázatban találhatók.  

A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.
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FOR2FORTUNA



Gondolná, hogy ilyen mozgékony is lehet egy 
lakóautó? Aki ma a városban akar közlekedni, 
majd holnap egy kirándulásra menni ugyanazzal 
az autóval, az a legjobban teszi, ha felszerelkezik 
egy Pössl Roadcamp vagy egy Duo kemping-
busszal. A Duo két utazó minden szükségletét 
kielégíti. A Roadcamp ráadásul a középen kiala-
kítható ágynak köszönhetően még egy harmadik 
felnőtt utasnak is kényelmes pihenést kínál. A jól 
átgondolt technikai megoldások és az igényes 
belső kialakítás az utazást igazi szórakozássá 
teszik. Az ötletes, eltolható asztal és a visszafor-
gatható első ülések segítségével néhány mozdu-
lattal kialakítható egy tágas étkező rész, valamint 
további rakodófelületek nyerhetők. Aki nagymé-
retű dolgok szállítására akarja az autót használni, 
annak igazán jól jön a szélesre tárható két hátsó 
ajtó és a Vario-System csomagtartó rendszer. A 
Roadcamp és a Duo a kompakt külső méreteik-
nek és variálhatóságuknak köszönhetően mind 
hétköznapi használatra, mind hosszabb túrák, 
nyaralások lebonyolítására kiválóan alkalmasak.

Roadcamp
és Duo –
Több fantázia az élethez 

Jármű méretek 541,3 x 205 x 262 cm
Belső magasság 190,5 cm
Ülőhelyek száma 2/*3
Ágyméretek (Ágyak száma: 2) hátsó ágy 130/150 x 196 cm
 (Ágyak száma: 3) *hátsó ágy 130/156 x 196 cm

*középső ágy 72,5/50 x 182 cm
Gázpalack tároló 2 db 11 kg-os palack számára
Friss és szennyvíz tank kb.78 és 90 liter

* Roadcamp

További technikai információk a mellékelt táblázatban

találhatók. A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.



... több van benne, mint gondolná!

Ugye meglepő, hogy mennyi sokoldalúság és 
mobilitás rejtőzik egy ilyen kempingbuszban! 
Ajánljuk mindazoknak, akik nyaraláskor, a 
szabadidejük eltöltésekor kényelemre 
vágynak, és a városban sem akarják a 
mozgékonyságukat elveszteni.

ROADCAMP DUO

Jármű méretek 541,3 x 205 x 262 cm
Belső magasság 190,5 cm
Ülőhelyek száma 2/*3
Ágyméretek (Ágyak száma: 2) hátsó ágy 130/150 x 196 cm
 (Ágyak száma: 3) *hátsó ágy 130/156 x 196 cm

*középső ágy 72,5/50 x 182 cm
Gázpalack tároló 2 db 11 kg-os palack számára
Friss és szennyvíz tank kb.78 és 90 liter

* Roadcamp

További technikai információk a mellékelt táblázatban

találhatók. A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.

Kastenwagen 13



Roadmaster L –
 A komfort új dimenziói

Ez az autó olyan kicsi, hogy szinte hihetetlen, hogyan 
fér el benne kényelmesen egy négytagú család. Pedig 
elfér! Az új Roadmaster L egy egyedülálló új osztályt 
nyitott a kempingbuszok kategóriájában. Olyan, mint 
egy integrált lakóautó a tető alá felnyomható dupla 
ággyal. A négy teljes értékű fekhely nyugodt pihenést 
biztosít, és a hátsó ágy alatti nagy csomagtérben 
minden magunkkal vihető, amire egy nyaralás során 
szükség lehet. Az egyik legnagyobb újítás a rendkívül 
ötletes Pössl Vario fürdőszoba. Tágas, kényelmes és 
könnyen tisztántartható. Még az egész család tuso-
lása után sem kell hátul nagytakarítást rendezni. A 
Roadmaster L-ben a hátsó franciaágy mellé a tetőágy 
extraként rendelhető.

Jármű méretek 589,9 x 199–209 x 285–291,5 cm
Belső magasság 195 cm
Ülőhelyek száma 4
Ágyméretek
(Ágyak száma: 3)

hátsó ágy  131/122 x 200 cm
tető ágy 132 x 200 cm
középső ágy 88 x 180 cm

Gázpalack tároló 2 db 11 kg-os palack számára
Friss és  
szennyvíz tank

kb. 103 és 103 liter

 

További technikai információk a mellékelt táblázatban találhatók.  

A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.

Egy Pössl lakóautóban egyszerűen több van elrejtve, mint 
azt Ön gondolná. Több lehetőség, több komfort és több 
élvezet. Részesüljön Ön is ezekből a dolgokból - amelyek 
az aktív élethez szükségesek - utazásai és a  szabadideje 
eltöltése során!



... több van benne, mint gondolná!

Jármű méretek 589,9 x 199–209 x 285–291,5 cm
Belső magasság 195 cm
Ülőhelyek száma 4
Ágyméretek
(Ágyak száma: 3)

hátsó ágy  131/122 x 200 cm
tető ágy 132 x 200 cm
középső ágy 88 x 180 cm

Gázpalack tároló 2 db 11 kg-os palack számára
Friss és 
szennyvíz tank

kb. 103 és 103 liter

További technikai információk a mellékelt táblázatban találhatók. 

A képeken látható járművek nem széria felszerelésűek.

ROADMASTER L

A Promobil lakóautós szakújság olva-
sói is nagyra értékelik a Roadmaster 
innovatív megoldásait és egyedülálló 
térkínálatát. Nem véletlenül válasz-
tották  az év lakóautójának 2006-ban 
és 2007-ben is.

1. HELY



A térkihasználás csodája: 
A Vario-System garázsrendszer 
rengeteg helyet kínál,szükség 
esetén a kempingbusz néhány
mozdulattal valódi furgonná 
alakítható.

Aludjon jól! Ez a legfontosabb: 
A rugalmas lécalapokon nyugvó 
rugós vagy keményszivacs matra-
cok garantálják a nyugodt alvást. 

Mit tud egy Pössl?  Mi az, ami kiemeli a többi kempingbusz közül? 

Az utazás és az élet egy Pössl lakóautóban különlegesen komfortos, és a kezelése is végtelenül 
egyszerű. Az apróbb és nagyobb részleteket különös gondossággal és odafi gyeléssel tervez-
tük és alkottuk meg. Ezek egy része látható, de a többit csak használat közben érzi és értékeli 
az ember. Nagy fi gyelmet fordítunk a megbízható minőségre. A bútoroknál asztalosaink erős  
faborítást és masszív csuklópántokat használnak. Ezek a fokozott igénybevételnek is ellenállnak. 
Az egész jármű gondosan körbe van szigetelve, ezért a téli túrákat is bátran ajánlhatjuk. A tető 
és a padló gyakran szigetelési problémák forrása. Mi a Pössl-nél kiváló minőségű szigetelőanya-
gokat használunk, ami kizárja ennek a lehetőségét. A belső tér kialakítására is akadt néhány 
eredeti ötletünk. Felismertük azt, hogy a kényelmes pihenés lehetősége az örömteli üdülések 
egyik legfontosabb tényezője. Ezért az ágyaink méretét, a matracokat, a rugalmas lécalapokat 
úgy terveztük meg, hogy a nyugodt alvás mindig biztosítva legyen. A típustól függően 48, 60 
vagy 80 literes hűtőszekrény, a 2 darab 11 kg-os gázpalack tároló szekrénye, a tolóablakok 
és még sok apróság, amelyek közül Ön kedve szerint válogathat, mind úgy lettek megtervezve, 
hogy utazásaik során valóban otthon érezhessék magukat egy Pössl kempingbusz lakói.  

Egy Pössl többet rejt, mint ami kívülről látszik, és többet nyújt, mint amire ön számít.

Pössl – 
Komfort egy furgonban!

Tárolás a padló alatt is: 
Az ötletes Pössl szendvicsszerke-
zetű padlórendszer az étkező alatt 
dupla padlót alkot. Az itt kialakí-
tott tároló rekeszekben rengeteg 
apróság elfér.

Az opcionális lehetőségek bősége: 
Válasszon az extra felszerelések 
hosszú listájáról, állítsa össze az 
ízlésének és igényeinek legjobban 
megfelelő Pössl kempingbuszt, és 
mi szállítjuk!

Elegendő gáz utánpótlás: 
A nagyméretű gázszekrényben jól 
elfér a két 11 kg-os palack. Így 
ritkán kell az  utántöltéssel bajlódni, 
ami az autó energiafüggőséget 
csökkenti.

Az ellenőrzés egy pillanat műve: 
A központi kontroll panelről Ön 
azonnal le tudja olvasni a leg-
fontosabb adatokat. Ellenőrizheti 
mindkét akkumulátor töltöttségét 
és a víztartály állapotát is.



Gusztusos fogások: 
Az alaposan átgondolt konyha-
berendezés elegendő helyet rejt a 
konyhai eszközök tárolására is.

Pössl – 
Komfort egy furgonban!

Energiatakarékos fények: 
Roadmaster L -ben a tetőágy aljára 
szerelve hidegfényű lámpákat  hasz-
nálunk a világításhoz. Mivel ezek közel 
kerülhetnek a lakók fejéhez, fontos, 
hogy ne sugározzanak hőt. Ez ismét 
egy adalék a biztonság témaköréhez.

... több van benne, mint gondolná!A képeken látható járművek 

nem széria felszerelésűek.

Fürdőszoba komfort: 
Az ötletes térmegosztás egy Pössl 
lakóautó fürdőjében a tusolást 
igazán élvezetessé teszi.



tizianrot blue line cariocagelb polarweiß aluminiumgrau* blue imperial

CITROEN

tizianrot blue line cariocagelb polarweiß aluminiumgrau* blue imperial

FORD

coloradorot torinoblau safrangelb frostweiß polarsilber* salsarot*

RENAULT

zitrusgelb orange rubinrot lavendelblau amazonasgrün azurblau

A gazdag tartalommal rendelkező All-In kiegészí-
tő csomag megvásárlásával Ön nemcsak jelentős 
árelőnyhöz jut, hanem élvezheti a kiváló Pössl 
minőséget is.

ALL IN csomag –
Több komfort, nagyobb biztonság - kedvező áron!

Az alapautó típusától függően az All-In csomag 
többek között tartalmazza az utasoldali lég-
zsákot, a vezetőkabin manuális klíma berende-
zését, az ASR kipörgésgátlót, az elektromosan 
állítható visszapillantó tükröket és a nagy, 125 
l-es üzemanyagtankot.  Az All-In csomag több 
néhány extránál, nagyobb biztonságot, komfor-
tot és kényelmet biztosít az Ön számára.

Ahogy ön kívánja ...
Válassza ki kedvenc színét széles palettánkról!

FIAT



ALL IN csomag –
Több komfort, nagyobb biztonság - kedvező áron!

Ahogy ön kívánja ...
Válassza ki kedvenc színét széles palettánkról!

golden white* azzuro lago* avario paganinia

golden white* azzuro lago* avario paganinia porfondorot* arancio new batic* eisengrau*

porfondorot* arancio new batic* eisengrau*

graphitgrau* exoticgelb* bahiablau* kristallblau*

arktisweiß königsblau granitsilber* wüstenbeige*

* Metálszínek

... több van benne, mint gondolná!



... több van benne, mint gondolná!

Levanter Lakóautó Kft.
1149 Budapest, Mogyoródi u. 16-20.
Telefon: 30/9036-832  e-mail: info@levanter.hu  web: www.levanter.hu

Magyarországi márkaképviselet:

A műszaki adatok változtatásának jogát a gyár fenntartja. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelős-
séget. A képeken látható járművek esetenként nem széria felszerelésűek. Az extra felszerelések árát 
az aktuális árlisták tartalmazzák. További technikai információk a mellékelt táblázatban találhatók. A 
nyomtatott képek nem pontosan adják vissza az eredeti színeket. Kiadva: 2007. augusztus.


