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MALIBU VAN Modellöversikt 

 

540 DB 600 LE 600 DB 640 LE 600 DB K 640 LE K 640 LE RB

compact comfort diversity first class - 
two rooms

Stort överskåp i  
förarhytten med  
lucka

   

exklusiva modeller charming

coupé: med större 
invändig höjd i  
förarhytten

–   

GT skyview: med  
panoramataklucka 
över förarhytten

–   

modell family-for-4

family-for-4: med  
uppställbart hybridtak  –  

design

Cherry Classic X X X X

Cherry Style    

Turin –  – –

kylskåpsöversikt

80-l-absorptionskylskåp –  – –

84-l-kompressorkylskåp  –  

 X  standard
	 tillval
 –  ej möjligt
 	möjligt
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MALIBU VAN Klassjämförelse

Följeslagare i vardagen med korta fordonslängder under 6 meter 
· compact-modeller med bakre tvärställd säng på endast 5,40 m eller med enkelsängar på längden på endast 6 m fordonslängd

· Flexibel allround, extra bra för stadskörning och perfekt som andrabil. Maximal komfort vid extra kort fordonslängd genom 
smart, kompakt rumsuppdelning.

· Fungerar perfekt i vardagen genom kompakta utvändiga mått 

· Hög lastförmåga genom låg fordonsvikt

· Stort, kraftfullt 84-l-kompressorkylskåp integrerat i sidoköket

· Kompaktbadrum med platssparande tvättfat, vridbar toalett och komplett avskiljbar dusch 
med stabil vikdörr

· Överskåp med lucka förarhytt

Allround med XL-kökskomfort och generös rumskänsla
· Perfekt rumskänsla genom fri siktlinje 

· XL-komfortkök med extra stor arbetsyta tack vare utökning utan höjdskillnad med enhandsanvändning i entrén,  
multifunktionell diskhoövertäckning och extra arbets- och avlastningsyta över kylskåpet. Extra breda och djupa  
kökslådor med dubbel låsning

· Universellt kombiskåp med enorm arbets- och avlastningsyta och kraftfullt 84-l-kompressorkylskåp undertill

· Fri och extra bred genomgång bakåt och extra bred ingång till XL-flexibadrummet ”1000” tack vare tvådelad skjutdörr till  
tvättrummet och platssparande universellt kombiskåp

· Överskåp med lucka förarhytt

Mästaren i oberoende
· Högsta oberoende genom exklusivt och ergonomiskt placerat 80-l-absorptionskylskåp med låg elförbrukning och automatiskt 

energival: Gasol, 230V, 12V

· Komfortkök på ergonomisk höjd, stor arbetsyta tack vare utökning utan höjdskillnad med enhandsanvändning i entrén och 
multifunktionell diskhoövertäckning inklusive vägghållare. Extra breda och djupa kökslådor med dubbel låsning

· Extra djup och hög garderob under kylskåpet. På vänster sida finns tre invändiga lådor, på höger sida en separat garderob

· Fri genomgång bakåt och extra bred ingång till XL-flexibadrummet ”1000” tack vare tvådelad skjutdörr till tvättrummet

· Överskåp med lucka förarhytt

Malibu Van compact 

Malibu Van diversity

Malibu Van comfort 
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MALIBU VAN

Fyra utmärkta sovplatser med uppställbart tak med hybridkonstruktion 
· Glasfiberarmerad takbeläggning ”Protect” för att skydda det uppställbara taket mot hagel och yttre skador 

· Fyra utmärkta sovplatser med en bäddyta i det uppställbara taket på 200 x 135 cm

· Malibu PREMIUM-FÖNSTER i tvättrummet för tillräcklig ventilation (ej modellerna 540 DB, 600 LE)

· Takspoiler för att minimera vindljud (ej version GT skyview)

· Uppfällbart tak med hybridkonstruktion av mycket stabil sandwich (glasfiberarmering/RTM-skum/alu och designelement av 
plast på sidorna)

· Låg egenvikt på endast 105 kg

· Även som charming GT skyview och coupé

Exklusiva modeller i versionen coupé eller GT skyview med utökad, exklusiv specialutrustning
· Utökad ytterdekor med jordglobssymbol och texten ”charming”

· Ratt och växelspaksknopp med läder, 16 tum alufälgar Fiat Ducato, kylargrill i högglans svart, stråklastarram i svart, stötfångare 
lackerad i fordonets färg

· Extra förvaringsfack i överskåpet vid ingången

· Uppgradering dämpad LED-belysning: Indirekt dämpad belysning på förar- och passagerarsida, dämpad LED-belysning vid  
dubbelgolv soffgrupp

· Skyddande lock i entrén

· Coupé med större invändig höjd i förarhytten eller GT skyview med extra stor panoramataklucka

Unik, innovativ planlösning med tvårumskoncept och generös rumskänsla
· Perfekt rumskänsla genom fri siktlinje

· Premiumkök med 84-l-kompressorkylskåp i entrén, åtkomligt in- och utifrån och stora arbets- och avlastningsyta genom  
multifunktionell diskhoövertäckning och universalskåp

· Enorma förvaringar: Högt universalskåp kan användas som köksskåp eller garderob

· Tvårumskoncept med omklädningsrum tack vare avgränsning mot bodelen

· Överskåp med lucka förarhytt

Malibu Van family-for-4 16) 38)

Malibu Van charming*

Malibu Van first class - two rooms

* ej med Fiat Ducato f33

Klassjämförelse
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StandardutrustningMALIBU VAN

Basfordon
Fiat Ducato 33/35 light chassi, skåpbil högtak
 · Motoralternativ: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19l), 120 hk/89 kW, 
rak 4-cylindrig, 320 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjuls-
drift

 · Start-stopp-system
 · Bränsletank 75 liter
 · Varselljus integrerat i strålkastarna
 · Sidvindsassistent
 · Farthållare
 · ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control,  

Traction Plus, stabilitetskontroll för släpvagnar, krockbromssystem 33)

 · Krockkudde förare/passagerare 9)

 · Passagerardetektering
 · Manuell klimatanläggning
 · Mugghållare 
 · Centrallås med fjärrkontroll
 · Elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida
 · Reparationssats punktering Fix & Go 

Kaross
 · 6 års täthetsgaranti
 · Utvändig färg vit
 · Helisolerat golv, vägg- och takisolering med RTM-skum och hela 
karossen isolerad med polyuretanmattor 

 · Två Malibu PREMIUMFÖNSTER i bodelen med karm  
runt om, dubbelt tätningssystem, myggnät,  
mörkläggningsplissé, modellerna 640 LE/640 LE K/640 LE RB med 
extra Malibu PREMIUMFÖNSTER i bakre delen

 · Fönster i bakre dörrar
 · Extra brett elektriskt utfällbart insteg med varningssummer
 · Instegsbelysning/lässpott på passagerarsidan 
 · Mekanisk stängningshjälp för att stänga skjutdörren tyst

Förarhytt
 · Komfortstolar för förare och passagerare med ställbara armstöd på 
båda sidor, stolarna vridbara 180° 

 · Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms:  
Överskåp med lucka förarhytt

 · Malibu Van charming coupé: Unik rumskänsla tack vare större höjd  
i förarhytten och över sittgruppen

 · Malibu Van charming GT skyview: Dessutom med stor panoramatak-
lucka från förarhytten till över soffgruppen 

Interiördesign 

 · Stilen Cherry Classic: Snickerier i bicolor-look med dekoren ädelkörs-
bär

Bodel
 · Sittdynor med flerskikts skumkärna
 · Två designhyllor över soffgruppen
 · Soffbord kan göras större
 · Taklucka Midi-Heki över soffgrupp
 · Hopsättning med skruvar och tappar: Möbeldelarna rejält ihopsatta 
med både skruvar och tappar 

 · Beslag, gångjärn och teleskopskenor av metall
 · Luckorna försedda med ”Ergo”-handtag för enkel öppning och stäng-
ning samt säker låsning 

Förvaring
 · Förvaring i dubbelgolvet under soffgruppen med stor lucka och 
kvalitetsgångjärn 

 · Stor utdragsförvaring under soffgruppen, åtkomlig uppifrån
 · Förvaring även åtkomlig via sofflock med specialbeslag med enkla 
handgrepp, utan att dynan tas bort (ej  
modellerna 540 DB, 600 LE) 

 · Högt universalskåp mellan köksdelen och enkelsängarna på längden, 
kan användas som köksskåp eller extra hög garderob (modellerna 
640 LE RB)

 ·

· Stort förvaringsfack i dubbelgolvet med 
lucka och gångjärn

· Stor utdragsförvaring på sittbänkens 
front, åtkomlig uppifrån

· Bekväm åtkomst till förvaringen  
i sittbänken utan att dynorna tas bort

· Stora garderober för alla  
modellvarianter

· Stora överskåp i sov- och bodel

· Universellt högt skåp eller kombiskåp

· Malibu PREMIUMFÖNSTER med 
karm runt om, dubbelt tätningssystem 
för stänk- och vattenskydd

· Takets insida och bodelsgolvet isolerade 
med 20 mm RTM-skum

·  Taket klätt på insidan med  
mikrofibermaterial

· Hopsättning med skruvar och tappar: 
Snickerierna sätts ihop med skruvar och 
tappar

· Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

· Takbaldakin med indirekt belysning och 
många LED-spottar

Höjdpunkter 
Enorm förvaring lätt att komma åt

Husbilsteknik i vanklassen

Snickerier hopsatta med skruvar och tappar

6
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StandardutrustningMALIBU VAN

Garderob
 · Modell 540 DB: Garderob integrerad bakre delen i överskåpet 
 · Modellerna 600 DB/640 LE: Universell garderob med belysning 
under kylskåpet med tre invändiga lådor, extra hög med plats för 
galgar (Invändig höjd 100 cm)

 · Modellerna 600 LE/640 LE/640 LE K/640 LE RB: Stor garderob un-
der enkelsängen på längden på passagerarsidan, bekvämt åtkomlig 
uppifrån och framifrån

 · Modellerna 600 DB/ 600 DB K: Två separata garderober under 
tvärsängen bak på passagerarsidan åtkomlig uppifrån, främre 
garderoben även åtkomlig framifrån, bakre garderoben kan utökas 
mot förvaringen bak.

 · Modellerna 600 LE/640 LE/640 LE K/640 LE RB: Stor garderob 
med två separata förvaringsfack under enkelsängen på längden på 
förarsidan, man kommer enkelt åt den med några enkla handgrepp

Förvaring bak/överskåp
 · Bakre sängar kan fällas upp för användning av bakdelen som  
förvaring

 · Modellerna 540 DB/600 DB/600 DB K: Tre stora överskåp på båda 
sidor med öppna hörnhyllor bak

 · Modellerna 600 LE/640 LE/640 LE K/640 LE RB: Tredelade  
överskåp med öppna hyllor i bakre delen

 · Extra hylla under överskåpen på förar- och passagerarsida
 · Extra förvaring under bakre sängar

Kök
 · Robust bänkskiva med skiffer-look
 · Gasspis med två brännare med glasövertäckning, utförande av 
rostfritt stål, elektrisk tändare

 · Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan
 · Höga vattenarmaturer med metallkran, keramisk tätning
 · Extra breda kökslådor med dubbel låsning, rullagrade med  
soft-close-stängning (modell 640 LE RB: smala kökslådor) 

 · Integrerad bestickinredning av trä
 · Sophink utdragbart integrerad i köksdelen (ej modellerna 540 DB, 
600 LE)

Kylskåp
 · Modellerna 540 DB/600 LE: 84-l-kompressorkylskåp integrerat  
i sidoköket, tillval extra batteri rekommenderas

 · Modellerna 600 DB/640 LE: Exklusivt 80-l-absorptionskylskåp hög-
sta oberoende genom flexibelt val av energikälla (12 V/230 V/gasol) 

 · Modellerna 600 DB K/640 LE K: 84-l-kompressorkylskåp integrerat  
i universellt kombiskåp, tillval extra batteri rekommenderas

 · Modell 640 LE RB: 84-l-kompressorkylskåp i entrén, åtkomligt in- 
och utifrån, tillval extra batteri rekommenderas

Badrum | omklädningsrum
Omklädningsrum (modellerna 640 LE RB)  
 · Omklädningsrum, med avgränsningsdörr inkl. vikelement för  
avgränsning av bodel och omklädningsrum

 · Vridbar tvättrumsvägg för mer rörelsefrihet

XL-flexibadrum ,”1000” (ej modellerna 540 DB, 600 LE)
 · Tvättrum med platsparande, tvådelad skjutdörr (ej modellerna  
640 LE RB)

 · Två vikjalusier för varierbar avgränsning av tvättrummet (model-
lerna 640 LE RB: extra avgränsning av tvättrummet mot omkläd-
ningsrummet)

 · Vridbar toalett för perfekt utnyttjande av utrymmet  
 · Duschhandtag på förkromad duschstång
 · Tvättställ med underskåp 
 · Taklucka Mikro-Heki

Kompaktbadrum (modellerna 540 DB, 600 LE)
 · One level-golv utan nivåskillnader tack vare duschgaller, extra  
utrymme när duschdörren öppnas framför köksdelen

 · Vridbara toalett och det utfällbart handfat, utrymmet större för 
funktionerna tvätt, dusch eller toalett

 · Taklucka Mini-Heki

Sovrum  
 · Bakre sängar tvådelade, uppvärmda, ventilerad sängbotten över 
hela fordonets bredd 

 · Bekväm sängtrappa som kan tas bort flexibelt (modell 540 DB med 
extra lågt insteg säng utan trappa)

 · Taklucka Mini-Heki över bakre säng
 · Fönsterpaneler invändigt med mikrofiber för sidofönster (beroende 
på modell) och bakre dörrar

 · Köld- och stötskydd på bakre fönster

Teknik
Vatten 
 · Vattentömningskranarna frostsäkert och lättåtkomligt placerade
 · Vattensystem med dränkbar pump

Gasol
 · Gasolutrymme i förvaring bak åtkomligt framifrån (2 x 11 kg, modell 
540 DB: 2 x 5 kg)

 · Gasolavstängningskranar i köksavdelningen 

Elsystem
 · Elcentral under förarsätet 
 · 230 V-uttag i kök, badrum och entré (modell 640 LE RB: kök och 
badrum)

 · Uttag 12 V i förarhytten
 · Dubbelt USB-uttag i förarhytten
 · Utvändigt 230 V-uttag
 · Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare som även laddar start- 
batteriet; automatisk avstängning vid underspänning

 · Multifunktionspanel över entrédörren

Bodelsbelysning
 · Många LED-spottar i hela bodelen
 · Köksdel med LED-accentljusslinga utåt och kromat Malibu-märke 
 · Indirekt accentbelysning i entrén
 · Arbetsljus och dämpad belysning kan styras separat

7
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Priser och tekniska data

* tillval chassivariant Fiat Ducato f35/tillval chassivariant Fiat Ducato f40
** höjd fordon vid family-for-4 med uppställbart hybridtak är 2660 mm, extra vikt 105 kg, endast möjligt tillsammans med Fiat Ducato f35 eller f40
*** tillsammans med extrautrustning

 compact comfort
540 DB 600 LE 600 DB 640 LE

Basfordon ** Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light

Standardmotor Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Längd/bredd/höjd (mm) ** 5410/2050/2590 5998/2050/2590 5998/2050/2590 6358/2050/2590

Axelavstånd (mm) 3450 4035 4035 4035

Ståhöjd i bodel (mm) 1900 1900 1900 1900

Totalvikt (kg) 3 300/3 500* 3 300/3 500*/4 000* 3 300/3 500*/4 000* 3 500/4 000*

Vikt körklart skick (kg) 7) 2 670 2 780 2 810 2 860

Torrvikt standardutförande (kg) ** 2 485 2 595 2 625 2 675 

Tillåten släpvagnsvikt (kg) 15) 2 500 2 500 2 500 2 500 

Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte 4 4 4 4

Mått bakre säng (mm) 1910 x 1410/1260 2020 x 900/1870 x 1020 1910 x 1640/1500 2020 x 900/1890 x 1020

Mått konvertering soffgrupp (mm) 16) *** - - 1600 x 1145 1600 x 1145

Höjd insteg säng (mm) 640 990 900 990

Kylskåpsvolym/ 
därav frysfack (l) 84/6 84/6 80/5 80/5

Värmesystem Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E

Tankvolym färskvatten (l) 18) 80 100 100 100

Tankvolym spillvatten (l) 92 92 92 92

Batterikapacitet (Ah) 80 80 80 80

Uttag 230 V/12 V/USB 3/1/1 3/1/1 3/1/1 3/1/1

Art.nr 160540 160650 160600 160630

COMPACT | COMFORT

Vi rekommenderar att 
fråga din återförsäljare 
efter gällande pris vid 
tidpunkten då avtalet 
sluts! 43)!
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diversity first class – 
two rooms

600 DB K 640 LE K 640 LE RB 
Basfordon ** Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 35 light

Standardmotor Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Längd/bredd/höjd (mm) ** 5998/2050/2590 6358/2050/2590 6358/2050/2590

Axelavstånd (mm) 4035 4035 4035

Ståhöjd i bodel (mm) 1900 1900 1900

Totalvikt (kg) 3 300/3 500*/4 000* 3 500/4 000* 3 500/4 000*

Vikt körklart skick (kg) 7) 2 810 2 860 2 880 

Torrvikt standardutförande (kg) ** 2 625 2 675 2 695 

Tillåten släpvagnsvikt (kg) 15) 2 500 2 500 2 500 

Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte 4 4 4

Mått bakre säng (mm) 1910 x 1640/1500 2020 x 900/1890 x 1020 2020 x 900/1890 x 1020

Mått konvertering soffgrupp (mm) 16) *** 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145

Höjd insteg säng (mm) 900 990 990

Kylskåpsvolym/ 
därav frysfack (l) 84/6 84/6 84/6

Värmesystem Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E

Tankvolym färskvatten (l) 18) 100 100 100

Tankvolym spillvatten (l) 92 92 92

Batterikapacitet (Ah) 80 80 80

Uttag 230 V/12 V/USB 3/1/1 3/1/1 2/1/1

Art.nr 160730 160740 160720

DIVERSITY | FIRST CLASS - TWO ROOMS Priser och tekniska data

* tillval chassivariant Fiat Ducato f35/tillval chassivariant Fiat Ducato f40
** höjd fordon vid family-for-4 med uppställbart hybridtak är 2660 mm, extra vikt 105 kg, endast möjligt tillsammans med Fiat Ducato f35 eller f40
*** tillsammans med extrautrustning

Vi rekommenderar att 
fråga din återförsäljare 
efter gällande pris vid 
tidpunkten då avtalet 
sluts! 43)!
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Priser och tekniska dataCHARMING

Exklusiva modeller charming 
600 DB 640 LE 600 DB K 640 LE K 640 LE RB 

Basfordon ** Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 35 light

Standardmotor Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 hk/89 kW)

Längd/bredd/höjd (mm) ** 5998/2050/2590 6358/2050/2590 5998/2050/2590 6358/2050/2590 6358/2050/2590

Axelavstånd (mm) 4035 4035 4035 4035 4035

Ståhöjd i bodel (mm) 1900 1900 1900 1900 1900

Totalvikt (kg) 3 300/3 500*/4 000* 3 500/4 000* 3 300/3 500*/4 000* 3 500/4 000* 3 500/4 000*

Vikt körklart 
skick (kg) 7) 2 800 2 850 2 800 2 850 2 870

Torrvikt  
standardutförande (kg) **

2 615 2 665 2 615 2 665 2 685

Tillåten släpvagnsvikt (kg) 15) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Max. antal sittplatser  
med 3-punktsbälte 4 4 4 4 4

Mått bakre säng (mm) 1910 x 1640/1500
2020 x 900/ 
1890 x 1020

1910 x 1640/1500
2020 x 900/ 
1890 x 1020

2020 x 900/ 
1890 x 1020

Mått konvertering  
soffgrupp (mm) 16) *** 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145

Höjd insteg säng (mm) 900 990 900 990 990

Kylskåpsvolym/ 
därav frysfack (l) 80/5 80/5 84/6 84/6 84/6

Värmesystem Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E Truma Combi 6 E

Tankvolym färskvatten (l) 18) 100 100 100 100 100

Tankvolym spillvatten (l) 92 92 92 92 92

Batterikapacitet (Ah) 80 80 80 80 80

Uttag 230 V/12 V/USB 3/1/1 3/1/1 3/1/1 3/1/1 2/1/1

Art.nr (coupé / GT skyview) 160685 / 160695 160700 / 160710 160731 / 160732 160741 / 160742 160642 / 160672

* tillval chassivariant Fiat Ducato f35/tillval chassivariant Fiat Ducato f40
** höjd fordon vid family-for-4 med uppställbart hybridtak är 2660 mm, extra vikt 105 kg, endast möjligt tillsammans med Fiat Ducato f35 eller f40
*** tillsammans med extrautrustning

Vi rekommenderar att 
fråga din återförsäljare 
efter gällande pris vid 
tidpunkten då avtalet 
sluts! 43)!
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UtrustningspaketMALIBU VAN

* standard vid exklusiva modeller charming
** vid chassivariant f40 tillsammans med manuell växellåda eller 9G hydraulisk automatväxellåda, vid chassivariant f35 tillsammans med 9G hydraulisk automat-

växellåda

Art.nr. 216102

Chassipaket
kg SEK

Parkeringshjälp med sensorer i bakre delen 3 900
Bränsletank 90 liter 1 300
Laddningsbooster 12) 2 100
Mörkläggningssystem för förarhytten för sidofönster och framruta 8) 7 200
Finish instrumentbräda: Ventilationsgaller i krom 2 600
Radioförberedd med takantenn och DAB+, högtalare (4x) 34) 5 800
Passagerarsäte inställbart på höjden 1 500
Pilotstolar klädda med inredningens tyg inkl. stoppade armstöd 7 800
Myggnät bakom skjutdörr 6 600
Ytterbackspeglar, elektriskt uppvärmda och ställbara 3 400
Totalt pris enskilda tillval 42 200

Paketpris 34 26 900
Du sparar 15 300

Art.nr. 212104

Karosspaket
kg SEK

Taket klätt på insidan med mikrofibermaterial 4 400
Takbaldakin i bodelen med dämpad LED-belysning 4 000
Uppgradering kök 4) 2 300
Madrasser bak med 7-zonskvalitet 3 400
Truma CP Plus digital kontrollpanel 1 000
Lastsäkringssystem bagageutrymme 1 500
Avloppstank inbyggd och isolerad 2 900
Totalt pris enskilda tillval 19 500

Paketpris 6 13 300
Du sparar 6 200

Art.nr. 216109 216111

Stylepaket * f 35 
manuell

f40/f35 
 tillsammans med  

autom.**

kg SEK SEK
Ratt och växelspaksknopp med läder 3 100 3 100
16 tums stålfälgar Fiat inkl. hjulsidor med Malibu-emblem 3 800 Standard
Kylargrill i högglans svart 1 800 1 800
Strålkastrarram i svart 500 500
Stötfångare lackerad i fordonets färg 4 900 4 900
Totalt pris enskilda tillval 14 100 10 300

Paketpris 16/0 11 600 9 100
Du sparar 2 500 1 200
211119  TILLÄGG 16 tums alufälgar för f35 light chassi * -8 7 900 -
211120 TILLÄGG 16 tums alufälgar f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G hydraulisk auto-
matväxellåda * -10 - 9 500
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UtrustningspaketMALIBU VAN

Art.nr. 216010

Infotainmentpaket Fiat
kg SEK

Keyless Entry & Go 

Digitalt kombiinstrument med färgdisplay 40) 

Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar och DAB+ 39) 

Multifunktionsratt 

Klimatautomatik förarhytt 13) 

Paketpris 3 42 700

Art.nr. 212310

Förarassistanspaket (kamerabaserad) 8) 

kg SEK
Aktiv nödbromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister 

Avåkningsvarnare 

Helljusassistent 

Vägmärkesidentifiering 

Regn- och ljussensor 

Däcktrycksensorer 

Elektriskt infällbara ytterbackspeglar 

Paketpris 3 18 500

Art.nr. 211108

Vinterpaket
kg SEK

Isolermattor för framruta och sidofönster förarhytt 2 800
Isolermatta för bakdörrar 2 200
Extra uppvärmning av avloppstank och avloppsvattenrör 8 500
Borttagbar textilmatta i förarhytten 1 900
Textilmatta borttagbar i bodelen 3 200
Totalt pris enskilda tillval 18 600

Paketpris 30 16 400
Du sparar 2 200
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Chassi Fiat Ducato 
310180 Fiat Ducato f35 istället för 33, 3 500 kg totalvikt 15) 7 800 -    X  X X
310181 Fiat Ducato f40 istället för 33, 4 000 kg totalvikt 5) 15) 37) 21 100 40 –   –  – –
310182 Fiat Ducato f40 istället för 35, 4 000 kg totalvikt 5) 15) 37) 14 400 40 – – –  –  

311105 Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final 21) 10 700 -       

311100 Motor 140 PS / 103 kW, Euro VI E (Heavy Duty) 13 400 -       

311101 Motor 160 hk / 118 kW, Euro 6d Final 21) 35 400 20       

311102 Motor 160 hk / 118 kW, Euro VI E (Heavy Duty) 38 200 20       

311103 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final 21) 53 300 20       

311104 Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (Heavy Duty) 56 100 20       

310401 9G-hydraulisk automatväxel (heavy-chassi/light-chassi) 14) 42 600 15/55       

330325 16 tums stålfälgar för f35 light, inkl. Malibu hjulsidor* 3 800 16 	      

330330 16 tums alufälgar för f35 light chassi** 11 700 -8       

330340 16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk 
automatväxel** 9 500 -10       

310630 Ratt och växelspaksknopp med läder ** 3 100 -       

310632 Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) 22) 3 400 - 	      

310510 Klimatautomatik förarhytt 13) 5 800 -       

331615 Fiat Full-LED-strålkastare 14 400 -       

310675 LED-varselljus istället för standardvarselljus 23) 4 700 -       

331614 Adaptiv dimstrålkastare 2 700 2       

310690 Stänkskydd fram och bak 6) 1 800 4       

310685 Borttagbar dragkrog 3) 13 300 30       

310305 Dubbel bladfjädring bakaxel vid f33, f35 light chassi 2 900 17 – –     

960004 Reservdäck istället för standard reparationssats punktering Fix & Go 3 800 20 – – –  –  

Påbyggnad utvändigt
4102XX Utvändig färg metallic: svart (25), järngrå (26) 41)*** 11 700 3       

410235 Utvändig färg metallic: artense grey 41)*** 11 700 3       

410236 Utvändig färg: expedition grey 9 100 -       

410215 Stötfångare lackerad i fordonets färg 6) ** 4 900 - 	      

410522 Takmarkis, längd 325 cm 17) 12 300 25  – – – – – –
410525 Takmarkis, längd 370 cm 17) 13 100 30 –   –  – –
410535 Takmarkis, längd 400 cm 17) 13 400 35 – – –  –  

410527 Markis sidovägg, längd 325 cm (endast tillsammans med uppställbart hybridtak) 17) 12 300 25  – – – – – –
410526 Markis sidovägg, längd 375 cm (endast tillsammans med uppställbart hybridtak) 17) 13 100 30 –  – –  – –

410536 Markis sidovägg, längd 400 cm (endast tillsammans med uppställbart 
hybridtak) 17) 13 400 35 – – – – –  

410400 PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng 3 200 5 –   X  X X
410411 Bull eye fönster bakre del, förarsida 2x 20) 4 300 6 – –  –  – –
410412 Bull eye fönster bakre del, passagerarsida 2x 20) 4 300 6 – –  –  – –
410410 Bull eye fönster bakre del, förar-/passagerarsida vardera 2x 20) 5 400 7 – – –  –  

410420 PREMIUMFÖNSTER i tvättrummet (endast tillsammans med uppställbart 
hybridtak) 16) 2 900 2 – – – –   

410915 Cykelhållare för två cyklar, svart 6 100 8       

410510 Isolermatta för bakdörrar 2 200 8       

410515 Isolermatta för framruta och sidofönster förarhytt 2 800 10       

Elsystem
510270 Eluttagspaket: USB-uttag/230 V-uttag 24) 1 800 1,5       

510251 Extrauttag: 230 V i soffan 1 100 0,5       

510010 Extra bodelsbatteri 80 Ah gel  25) 5 300 20       

 = specialutrustning     X = standardutrustning     – = ej möjligt      = ingår i paketet

* ej möjligt vid Malibu Van charming      ** standard vid Malibu Van charming      
*** metallicfärger kan endast levereras i begränsad omfattning av basfordonets tillverkare.

SpecialutrustningMALIBU VAN
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 = specialutrustning     X = standardutrustning     – = ej möjligt      = ingår i paketet

SpecialutrustningMALIBU VAN
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Elsystem
510050 Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm  4) 21 300 -12,5       

510150 Förberedelse solcellspaneler 16) 2 300 2       

Gasol | vatten | uppvärmning 
650146 Truma Combi 6 E (gasol-/eldrift) 26) Standard 2 X X X X X X X

650136 Truma Combi 6 D+E (diesel-/eldrift) 26) 5 600 2       

650125 Truma Secumotion gasvakt med automatisk gasolomkopplare 19) 4 300 5       

650126 Gasfilter Truma Secumotion gasvakt (rekommenderas, endast tillsammans med 
Truma Secumotion gasvakt) 36) 2 300 1       

610355 Extra uppvärmning av avloppstank och avloppsvattenrör 8 500 2       

Radio | multimedia | TV | sat
710029 Mediacenter Pioneer 9“ inkl. navigering och funktionen navigering husbilar DAB+ 1) 15 100 5       

710028 Radio/moniceiver Pioneer 6,8'' inkl. DAB+ 27) 6 300 5       

710240 Förberedelse backkamera (för kamera med enkelobjektiv) 44) 2 300 2       

710230 Backkamerasystem med enkelobjektiv 30) 10 700 3       

710527 LED-TV 24” med TV-fäste inkl. anslutningssats 2) 13 900 10       

710150 Förberedelse för sat-anläggning 16) 2 300 2       

750030 Sat-anläggning Teleco Flatsat 65 med CA-modul 16) 27 300 25       

Interiör
810001 Stilen Turin 28) 3 500 - – –   – – –

810034 Stilen Cherry Style 29) 6 700 -       

810120 Borttagbar textilmatta i förarhytten 1 900 4       

810100 Textilmatta borttagbar i bodelen 3 200 6       

810690 Ombyggnadssats för soffgrupp för sovmöjlighet med extra dyna16) 4 400 5 – –     

810271 Dynor bakre enkelsängar för utökad bäddyta 42) 4 400 2 – – –  –  

810710 Extra skena för bord utomhus 31) 1 200 -       –

810750 Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga 32) 3 100 10       

810755 Borttagbart dubbelgolv i förvaringen bak med två våningar 10) 2 100 12       

Klädslar | design
850305 London - tygkombination Standard - X X X X X X X

850315 Paris - tygkombination quiltad Standard - X X X X X X X

850325 Santorin - Antara-tygkombination Standard - X X X X X X X

850335 Lissabon - Antara-tygkombination Standard - X X X X X X X

850385 Rom - Antara-tygkombination Standard - X X X X X X X

850355 Athen - Antara-tygkombination med mikroskinnstruktur 4 100 2       

850395 Palermo 21 - textilläder/tygkombination 4 100 2       

850405 Ancona 21 - textilläder/tygkombination 4 100 2       

850345 Kairo - textilläder/tygkombination (ej tillsammans med stilen Turin) 4 100 2       

850365 Delvis skinn Elfenben - skinn-tygkombination 14 400 5       

850375 Delvis skinn Marone - skinn-tygkombination 14 400 5       

850415 Skinn Elfenben 21 22 300 7       

850425 Skinn Macchiato 21 22 300 7       

850502 Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan 35) 4 000 7       
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FotnoterMALIBU VAN

1) Tillval multimediasystem med pekskärm, monitorfunktion för tillval backka-
mera, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för 
anslutning av bärbara enheter. Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.

2) TV med mottagare och DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). TV-position 
över soffgrupp på badrumsvägg. Ej designhyllor över soffgrupp vid 24” LED-TV.

3) Betydligt mer insatser för uppgradering.
4) Uppgradering kök: Fronter i matt elfenben, utökad arbetsyta, delad över-

täckning diskho med skärbräda. Modellerna 600 DB, 640 LE med vägghålla-
re. Modell 640 LE RB: utan utökad arbetsyta

5) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålfälgar, ej tillsammans med tillvalet 
stänkskydd.

6) Tillvalet stänkskydd finns ej tillsammans med Fiat Ducato f40 och med lack-
erad stötfångare.

7) Angiven vikt i körklart skick definieras som standardutförande enligt förord-
ning (EU) nr. 1230/2012 inkl. grundutrustning (förare 75 kg, 90 % bränsle,  
20 l färskvatten, 1 gasolflaska aluminium samt elkabel). Extrautrustning och 
tillbehör påverkar denna vikt. Angivna vikter kan variera ± 5 %.

8) Väljs förarassistanspaketet finns för förarhyttens mörkläggningssystem en 
urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).

9) Det är inte tillåtet att fästa bilbarnstol på passagerarsätet.
10) Borttagbart dubbelgolv i förvaringen bak med två våningar kan endast be-

trädas begränsat, stödlast (ytlast) max. 95 kg.
11) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet-/batterierna. Batte-

riets laddningsnivå kan läsas av via kostnadsfri app för Android och iOS och 
pekskärm.

12) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även 
bodelsbatteri och ser till att generatorn producerar ström tills batterierna är 
uppladdade.

13) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av luftkonditione-
ringen behövas.

14) 9G hydraulisk automatväxellåda ej möjligt vid chassivariant f33 och motor-
variant 120 hk. Vid chassivariant f35 endast möjligt tillsammans med  
16 tums stålfälgar eller 16 tums alufälgar. För chassivariant f35 tillsammans 
med motorvariant 160 hk och 180 hk är den extra vikten för automatväxellå-
dan endast 35 kg.

15) Släpvagnsvikt 2 500 kg med hänsyn till tågviktsbegränsningen, chassivari-
ant f33 5 800 kg, f35 6 000 kg och f40 6 500 kg.

16) Modell family-for-4 uppställbart hybridtak: Ej takluckor över soffgruppen 
och i tvättrummet som standard. Uppställbart hybridtak endast möjligt till-
sammans med tillvalet Malibu PREMIUMFÖNSTER i tvättrummet (ej com-
pact-modeller) och minst chassivariant f35. Ej möjligt tillsammans med till-
valet ombyggnadssats för soffgrupp för sovmöjlighet, förberedelse sol-
cellspaneler, förberedd för sat, sat-anläggning Teleco Flatsat 65. Vid model-
lerna 540 DB och 600 LE finns en tvångsventilation på passagerarsidan.

17) Placering hållarclips för markisvev DB: ovanför bakre förvaring; LE i bakre 
förvaring, kassett markis: alu antracit.

18) Den angivna tankvolymen för färskvatten innehåller redan volymen i varm-
vattenberedaren.

19) Rekommenderas vid modell 540 DB.
20) Tillval ventilfönster: Vid modellerna 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB kan endast 

ett fönster på förarsidan öppnas. Vid modellerna 600 DB, 600 DB K kan inte 
fönstren på förarsidan öppnas. Ventilfönster ej tillsammans med Malibu 
PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng. Modellerna 640 LE/640 
LE RB/640 LE K: Ventilfönster ersätter standard Malibu PREMIUMFÖNSTER 
på passagerarsidan.

21) Rak 4-cylindrig motor på 2,2 l. motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 
380/400 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.

22) Tillval multifunktionsratt endast möjligt tillsammans med radio och media-
center eller i infotainmentpaket Fiat.

23) Tillval LED-varselljus ej möjligt tillsammans med Fiat Full-LED-strålkastare 
eftersom det redan ingår.

24) Tillval eluttagspaket: USB-uttag undersida överskåp bakre säng och  
230 V-uttag under bakre säng direkt framför förvaring och därmed åtkomli-
ga från bodelen och förvaring bak.

25) Tillval extra bodelsbatteri 80 Ah gel: rekommenderas vid modellerna 540 DB, 
600 LE, 600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB.

26) Extra batteri rekommenderas.
27) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth, monitor-

funktion för tillval backkamera och USB-gränssnitt för anslutning av mobila 
enheter. Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.

28) Stilen Turin: Snickerier i bicolor-look med dekoren vildpäron, takskåp i matt 
elfenben.

29) Stilen Cherry Style: Snickerier med bicolor-look med dekoren ädelkörsbär och 
fronter högglansigt elfenben med träapplikationer, överskåp i matt elfen-
ben. 

30) Endast möjligt tillsammans med radio, mediacenter eller infotainmentpaket 
Fiat. Backkamerasystem tillsammans med infotainmentpaket Fiat digitalt 
istället för analogt.

31) Monteras på baksida kök.
32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Mali-

bu-logga och ett bord.
33) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att 

förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
34) Högtalare i förarhytt (2x) och soffgrupp (2x).
35) Malibu sovrumsdesign och accessoarer bestående av: En eller tre prydnads-

kuddar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Malibu-logga och 
en uppsättning spännlakan passande för respektive modell.

36) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS re-
kommenderas uttryckligen, eftersom tillverkaren av Truma Secumotion gas-
vakt ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera el-
ler har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen. 

37) Endast tillsammans med minst motorvariant 140 hk.
38) Vid modell family-for-4 uppställbart hybridtak 600 LE/600 DB K ersätts Mi-

ni-Heki som standard med en Mikro-Heki. Vid modell 540 DB ej Mini-Heki.
39) Ultramodernt multimediasystem med 10,1” display, Bluetooth-konnektivitet 

med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via 
Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara 
enheter. 

40) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till 
Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och föraras-
sistanssystem.

41) På grund av begränsning vid val av utvändiga färger Fiat, reserverar vi oss 
för att göra ev. nödvändiga färgändringar genom tillverkaren av basfordonet. 
Din återförsäljare kommer att informera om detta i god tid. 

42) Väljs utökad bäddyta utökas ingångssteget till den bakre sängen med ett 
utdragbart trappsteg.

43) Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket förän-
derliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket 
gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss 
att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed 
även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart 
försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommen-
derar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet 
sluts.

44) Finns ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.

–  Fordon avbildas delvis med extrautrustning som kan fås mot pristillägg.
–  Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Upp-

gifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar 
kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.

–  Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, för-
behåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.

– Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller 
alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekom-
mendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller 
basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.

–  Viktuppgifter är ca-uppgifter. Angivna vikter kan och får variera ± 5 %.
– Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna bäddmåtten
–  Extrautrustning och tillbehör ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar last-

förmågan i motsvarande grad.
–  Vid montering av extrautrustning kan lastutrymme gå förlorat.
–  Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga 

tillbehör som monterats på taket.
–  Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och tra-

fiksäkerheten.
–  All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar 

kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av kaross-
delar.

–  Viss extrautrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Mali-
bu-återförsäljare om råd!

–  Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermon-
tering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av 
fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.

–  Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsfö-
remålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse 
förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån 
produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyf-
tet inte påverkas negativt.

–  Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på 
sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna 
färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.

–  Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att 
dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller 
felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auk-
toriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare 
utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu ex-
trautrustning.

–  Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.

Allmänt
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Efter denna katalogs tryckning, i december 2021, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren för-  
behåller sig att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt 
framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansätt-
ningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransom- 
fånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från till- 
verkaren av basfordonet. Prata med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter 
och modeller. 
Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikel- 
ser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet - är enligt de  
kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen.  
Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från  
Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO.  
Med reservation för fel och tryckfel. 

Tryckt i Tyskland

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna kata-
logs tryckning, i oktober 2021, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren 
förbehåller sig att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de 
är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, 
avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materiale-
genskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på 
basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Prata 
med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller. 
 
Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen 
– avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och 
tillåtet -– är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. 
 
Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu 
GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med 
reservation för fel och tryckfel. 
 
Tryckt i Tyskland

Bli den första att få reda på 
alla de senaste nyheterna 

om Carthago! Registrering av 
nyhetsbrev under


