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PACIFIC Halfintegraal modellen FIAT CCS chassis Model Essentiel Sensation

Allen standaard met 2,3 Mjet 120pk / airco P600 € 64.900

P650 € 65.900

P690 € 67.900

P720 € 68.900 € 72.900

P740 € 69.900 € 73.900

Met hefbed P696 € 69.900

Met hefbed P726 € 70.900 € 74.900

Met hefbed P746 € 71.900 € 75.900
GALAXY Integraal modellen FIAT CCS chassis Model Essentiel Sensation

Allen standaard met 2,3 Mjet 140pk / airco G600 €  81.900

G650 € 82.900

G690 € 83.900 € 88.900

G720 € 84.900 € 89.900

G740 € 85.900 € 90.900
GALAXY Integraal modellen FIAT AL-KO chassis Model Emotion

 Allen standaard met 2,3 Mjet 140pk / airco G741 €  101.900

G781 €  109.500
ALKOOF Modellen Model Essentiel

 Allen standaard met 2,3 Mjet 120pk / airco C690 € 67.900

WETTELIJKE VERMELDINGEN: zie achterzijde.

Hèt adres voor het totaalonderhoud 
van uw camper. www.libacampers.nl

LET OP. Al onze prijzen zijn inclusief: aflever-, transportkosten, kosten rijklaar maken, wettelijke kosten, 21% BTW en BPM.  Type- en drukfouten voorbehouden.
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WETTELIJKE VERMELDINGEN:
Het aantal plaatsen volgens het kentekenbewijs en de massa’s in rijklare staat zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend volgens de 
Europese regelgeving. Hierbij is uitgegaan van de basisindelingen en de standaardvoorzieningen, met een marge van +/- 5 %. 
De aangegeven massa’s in rijklare staat zijn inclusief de schoonwatertank met 20 liter en de voor 90% gevulde dieseltank, een voor 90% gevulde gasfles, 
maar zonder het gewicht van de bestuurder en de inzittenden. De beschikbare laadvermogens zijn het verschil tussen de technisch maximaal mogelijke 
massa’s en de massa’s in rijklare staat. De fabrikant verplicht zich om een camper te leveren met een 
werkelijke massa in rijklare staat die binnen de marge van 5% valt ten opzichte van de opgegeven massa in rijklare staat waarvan is uit-
gegaan bij de goedkeuringsformaliteiten. Let op: extra voorzieningen en accessoires die als optie gemonteerd zijn, zijn niet me ge-
teld bij de massa in rijklare staat van de campers. Daardoor leiden deze altijd tot een verlaging van het beschikbare laadvermogen. 
Eveneens moet het niet te verwaarlozen gewicht van extra accessoires die op de markt verkrijgbaar zijn, worden afgetrokken van het be-
schikbare laadvermogen van de campers. Het plaatsen van deze accessoires kan daardoor eventueel leiden tot een lager aantal passagiers.  
Het is dus op zijn plaats om na te gaan of alle toegestane maximale massa’s (totaal en per as) in acht zijn genomen na het volledig  
beladen van het voertuig. Het maximale trekgewicht is een gegeven van het onderstel, gekoppeld aan de goedkeuring van het voertuig. 
Afhankelijk van de trekhaak die op het voertuig gemonteerd wordt en de specifieke waarden die zijn opgegeven door de fabrikant van de trekhaak, kan 
de maximale massa van de aanhanger die het voertuig mag trekken lager zijn. De sterkte-eigenschappen van de trekhaak (met name de D- en S-waar-
den) zijn gegraveerd in een op de trekhaak bevestigd plaatje. Aan de hand van de D-waarde kan de maximaal toegestane massa voor de trekhaak als 
volgt worden berekend: MA = D x T/[(9,8 x T) - D], waarbij: MA = de maximaal mogelijke massa van de aanhangwagen (in ton); T = de maximale massa 
(maximaal toegestaan gewicht) van het voertuig (in ton); D = de waarde (in kN) af te lezen op de trekhaak. Voorbeeld: als D = 11,3 kN en een basis van 
35L, krijgt men de volgende maximale massa van de aanhanger 
(MA): MA = (11,3 x 3,5)/[(9,8 x 3,5) - 11,3] = 1,72 t (of 1.720 kg). Voor een maximaal trekgewicht van het voertuig dat tot 2,5 t kan  
bedragen. Campers die voldoen aan de technische en esthetische specificaties in deze brochure worden geacht deel uit te maken 
van de collectie 2020 wanneer ze vanaf 1 juli 2019 op kenteken worden gezet. Deze regel is gebruikelijk bij campers waarvoor het be-
grip bouwjaar niet bestaat. De in deze brochure afgebeelde voertuigen kunnen uitgerust zijn met opties waarvoor een prijstoeslag geldt.  
Pilote-voertuigen worden verkocht in verschillende Europese landen. De technische kenmerken en uitrustingen kunnen daardoor per land 
verschillen. Als u wilt weten welke modellen er precies in elk land verkrijgbaar zijn, kunt u uw Pilote-dealer raadplegen. Daarnaast be-
houdt Pilote zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaand bericht de in deze brochure beschreven voertuigen te wijzigen.  
De styling- en decoratieve elementen, die zijn gebruikt voor het verfraaien van de foto’s in deze catalogus, zijn geen onderdeel van 
het voertuig en worden niet meegeleverd. Ondanks de zorg die is besteed aan deze uitgave, vormt deze geen contractueel document.  
Genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij een bestelling van een nieuwe camper en inbouw af-fabriek. Bij inbouw van accessoires  
achteraf ontstaan extra montagekosten. Afwijkingen in structuur en kleur van afgebeelde inrichtingen zijn voorbehouden zover het in de  
eigenschappen van de gebruikte materialen ligt en algemeen gebruikelijk is. Bij montage van accessoires en antennes op het dak verandert de totale 
hoogte van de camper. Deze technische gegevens zijn conform specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Ook na controle van inhoud zijn typ- en 
zetfouten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van het modeljaar uitrustingsveranderingen en productieverbeteringen door te 
voeren. Bij opgave van levering, maten en gewichten van de voertuigen zijn afwijkingen in het kader van de fabriekstolerantie (+/- 5%) mogelijk en toege-
staan. Dit in overeenstemming met de op moment van ter perse gaan beschikbare informatie alsook de Europese homologatievoorwaarden. Alle prijzen 
zijn adviesprijzen vanaf fabriek Pilote. Met publicatie van deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijzen zijn onder voorbehoud van 
fiscale wijzigingen. (BTW/BPM). Typ- en zetfouten voorbehouden.
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LET OP. Al onze prijzen zijn inclusief: aflever-, transportkosten, kosten rijklaar maken, wettelijke kosten, 21% BTW en BPM.  Type- en drukfouten voorbehouden.


