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Altijd de (juiste) gewenste snelheid
Met een druk op de knop (optie; 2 of 3 voorkeuze-
snelheden) stelt u de gewenste of maximale  
snelheid in en uw voet kan van het gaspedaal. 

Geconcentreerd & comfortabel autorijden 
De aandacht is dan volledig bij het verkeer en u komt 
merkbaar uitgerust aan. 

Gunstiger brandstofverbruik
Door minder gas te geven en minder te remmen loopt 
uw motor efficiënter en dus zuiniger, vooral bij lange 
afstanden. 

 Minder kans op bekeuringen
De cruisecontrol houdt de snelheid vast waardoor 
snelheidsbekeuringen kunnen worden voorkomen. 

Cruisecontrol 
Het rijden wordt aangenamer 
Voor ieder type auto, camper, kleine- en grote bestelwagen

CRUISECONTROL
EXPERT NO.1

S I N D S  1 9 7 9

V A N  N E D E R L A N D

 

• Favoriete upgrade 
• Onderdeel van  
   het nieuwe rijden

  Gecertificeerde kwaliteit: TüV, E keur, CE, RoHS  Kijk ook op:  johngold.nl



Middenconsole/Dashboard 
Standaard Model

Voorkeuzesnelheden zijn vrij instelbaar bij de bedieningen CM4 (2) en CM5 (3)  Kijk ook op:  johngold.nl

Inclusief inbouw  

€449,00
Excl. BTW: € 371,07

Deze tiptoetsbediening is op 
verschillende locaties te plaatsen. 
Hij biedt de basisfuncties; aan, uit, 
sneller, langzamer en resume. 
Voor als bediening aan de stuurkolom 
niet gewenst is, (of als dat niet past).

VeiligOok voor grote en kleine bestelwagens

Cruisecontrol
Nederlandse 
kwaliteit

CM1 CM3Stuurkolom bediening 
Standaard Model

Inclusief inbouw  

€499,00
Excl. BTW: € 412,40

De standaard stuurkolom bediening. 
Elegant en stijlvol model voor vrijwel 
elke stuurkolom met basisfuncties; 
cruisecontrol aan, uit, sneller, 
langzamer en resume.
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CM5Stuurkolom bediening 
Geheugen voor 3 snelheden

Voorkeuzesnelheden zijn vrij instelbaar bij de bedieningen CM4 (2) en CM5 (3)  Kijk ook op:  johngold.nl

Inclusief inbouw  

€549,00
Excl. BTW: € 453,72

Premium stuurkolombediening. 
Functionaliteit als de CM3,  
plus de enige cruisecontrol  
met 3 geheugenplaatsen.  
Handig bij vaste routes en 
trajectcontroles.

Uitgerust op de bestemming aankomen 2 jaar 

Campers
product
garantie

Nederlandse 
kwaliteit

80

100

130

Inclusief inbouw  

€529,00
Excl. BTW: € 437,19

Luxe stuurkolom bediening. 
Functionaliteit en vorm als de CM3, 
plus 2 geheugenplaatsen voor veel 
gereden snelheden. Deze snelheden 
blijven bewaard (net als bijvoorbeeld 
de voorkeuzezenders in de radio), 
ook als het contact van de auto uit 
wordt gezet.

Stuurkolom bediening 
Geheugen voor 2 snelheden

CM4
MEEST GEKOZEN BEDIENING 

85

120
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Uw officiële GoldCruise leverancier.

Inbouwservice door de professional

Inbouwservice

Als extra optie:  

€30,00
Excl. BTW: € 24,79

De speedlimiter houdt de snelheid  
in de gaten en zorgt dat de bestuurder 
niet sneller gaat dan een zelf 
ingestelde snelheid.
 
Voordeel van een speedlimiter:
Geen afleiding door de maximum-
snelheid. Handig als het verkeer het 
gebruik van cruisecontrol niet toelaat. 

Ook leverbaar: vaste snelheids- en 
toerenbegrenzing voor bedrijfsmatig 
gebruik. We vertellen u graag meer.
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Vrijwillige snelheidsbegrenzer 
Uitbreiding op de cruisecontrol

Limiter

VAAK GEKOZEN OPTIE 

80 100

120 130

Originele bediening 

Inclusief inbouw  

€549,00
Excl. BTW: € 371,07

John Gold levert ook cruisecontrol 
met O.E. bediening o.a. voor 
Peugeot, Citroen en Toyota  
(bijvoorbeeld de 108, C1 en Aygo). 
Neem contact met ons op  
voor de mogelijkheden. 

O.E.


