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Webasto Evo 4 

�· 

För installation av värmare i mindre fordon där motorvolymen är relativt 
liten så kan man med fördel välja den mindre av värmarna. Den har lägre 
effekt, vilket innebär att man får köra den lite längre tid. För små fordon 
med upp till 1,9 liters motor. Pris med T91 fjärrkontroll. Från 28 500 kr 

Webasto Evo 5 
För normalstora fordon så väljer man mellanstorleken på värmare. Den 

� kommer att värma upp bilen snabbt och effektivt så att den är varm och 
isfri när ni kommer ut. För fordon med 2,0 liters motor eller större.

Pris med T91 fjärrkontroll. Från 31500 kr 

Webasto Evo 5+ 
För stora fordon eller fordon med stor motor så väljer man 5+. Detta alternativ 

C [L C "--i passar bra till SUV, Pick-Up eller större kombibilar. Lämpligt för fordon med 
3,0 liters motor eller större. 

Pris med T91 fjärrkontroll. Från 32 500 kr 

Uppgradering 

Webasto Thermo Plus 
För dieselfordon där det redan sitter en hjälpvärmare så kan man i många 
fall uppgradera denna till en fullgod parkeringsvärmare. Ett billigare alternativ 
till nymontage. Pris med T91 fjärrkontroll. Från 14 500 kr 

Tillval 

Välj den startanordning som passar just dig. I priserna ovan så ingår T91 fjärrkontroll, men man kan enkelt 
byta ut detta till önskat startsystem. Lägg till mellanskillnaden så byter vi upp dig . 

.------------------------, 

Tidur Multicontrol T91 Fiärrkontroll 

Extra tillval 

Fast monterat 7-dygnsur 
Ställbar drifttid 

GSM/ APP 
Start via app i mobilen 
Aktuell temperatur 
Inbyggd timer 

Mellanskillnad 

-2500kr

Mellanskillnad 

1500kr 

Liten smidig fjärrstyrning 
Räckvidd upp till 1 000m 

T100 Fiärrkontroll 
Fjärrstyrning med timer 
Räckvidd upp till 1000m 
Aktuell temperatur 

Mellanskillnad 

Ingår 

Mellanskillnad 

1000kr 

Som extra tillval så kan man välja digital styrning av klimatanläggningen. Detta är något som kommer mer och mer 
och underlättar användadet av värmaren. Vi ber er kontakta oss för en uppdaterad lista över fordon som är kompatibla. 

ACC-Standard 
Manuell inställning av klimatanläggning. Innebär att 
man ställer in värme, hastighet och defroster innan 
aktivering av värmaren. Ingår 

Tillägg till ovan prislista 
Tömning av tank (vid full tank) 1000kr 
Timdebitering vid eget material 1600kr 
Fordonstransport tur/retur 2500kr 

ACC-Comfort 
Automatisk inställning av luftspjäll, värmereglage och 
fläkthastighet. Styrs digitalt via can-bus. 

Mellanskillnad 

2500kr 

För bokning / frågor: Tel 08-800449 

info@webastocenter.se 

Vi reserverar oss för att kostnad kan tillkomma för specifikt fordon samt att vissa fordon ej går att montera. Prislista gäller from 2019-10-01 

Webastocenter 
Ulvsundavägen 156 

168 67 Bromma www.webastocenter.se 
Tel vxl: 08-800 449 info@webastocenter.se 

,..-Jebasto 
Feel the Drive 

https://www.webastocenter.se/startsystem/tidur-12-24v-multicontrol-hd/
https://www.webastocenter.se/startsystem/fjarrstart-t91-svart/
https://www.webastocenter.se/startsystem/thermoconnect/
https://www.webastocenter.se/startsystem/fjarrstart-t100-svart/
https://www.webastocenter.se/info/boka-service/
https://www.webastocenter.se/contact/
https://www.webasto-comfort.com/sv-se/vaerme/
https://www.webastocenter.se/search/?q=acc-kit+comfort
https://www.webastocenter.se/search/?q=acc-kit+comfort
https://www.webastocenter.se/search/?q=thermo+plus
https://www.webastocenter.se/contact/
https://www.webastocenter.se



