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HOBBY.  
ARVOSTETTU. RAKASTETTU. 
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY.

Alussa oli uraauurtava idea: Tehdä liikkuvasta matkai-
lusta yksinkertaisempaa, mukavampaa ja jännittäväm-
pää; tämä idea loi pohjan yli 50 vuotta sitten Hobbyn 
matkailuvaunujen ja -autojen kehittämiseen. Sama 
päämäärä on johtolankamme edelleen.

Menestymisemme salaisuus on neljä peruspilaria: 
Suuntaa näyttävät keksinnöt, innovatiivinen tekniikka, 
moderni design ja suuri intohimo. 

Jokainen uusi matkailuajoneuvojen sukupolvi vakuut-
taa ensiluokkaisella vakiovarustuksella, avarilla sisäti-
loilla, korkealla laadulla ja toimivuudella sekä ainutlaa-
tuisella hinta-laatusuhteella. Ei siis mikään ihme, että 
Hobbysta on tullut halutuin ja siten eniten ostettu 
matkailuajoneuvomerkki Euroopassa. 

Hobby. Elämää varten tehty.
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VANTANA PREMIUM

VANTANA DE LUXE

VANTANA ONTOUR

SISÄLTÖ

HOBBY VANTANA.  
KOLMINKERTAISESTI HYVÄ.

HOBBYKOMPLETT 
-TÄYSVARUSTUS

MALLISTO

VANTANA-retkeilyautoja on kolme mallisarjaa: VANTANA 
ONTOUR, VANTANA DE LUXE ja VANTANA PREMIUM. 
Niiden yhteinen vahvuus on kompaktisuus. Se tekee trios-
tamme erityisen matka- ja päivittäiskelpoisen. Nerokkaassa 
kompakti-pesuhuoneessa mukavuutta ei ole unohdettu 
pienimmässäkään yksityiskohdassa. Kaikki kolme mallisarjaa 
tarjoavat samanlaiset pohjaratkaisut; voit valita joko parivuo-
teellisen mallin K60 FT tai erillisvuoteellisen mallin K65 ET. 
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Jo edullinen ensiaskel-mallimme tarjoaa kaiken, mitä tarvitset mukavaan matkustami-
seen. Keittiössä on jaloteräsallas, 2-liekkinen liesi ja 70-litrainen kompressorijääkaappi 
ja kaikki tarvittava varustus mobiiliin kokkaamiseen. Mukavat kylmävaahtopatjat lupaa-
vat rauhallisia öitä. B6-erikoiseristys ja XPS-vaahto kauttaaltaan takaavat erinomaisen 
korin eristyksen.

VANTANA ONTOUR ENSIASKEL

K60 FT, ISTUINPEHMUSTEET „ARRAS“
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K60 FT



7VANTANA ONTOUR
K60 FT

KÄYTÄNNÖLLINEN 70-LITRAINEN JÄÄKAAPPI
Kompaktissa jääkaapissa on LED-valaistus ja muunneltava  
tilanjako. Lisäsäilytystilassa jääkaapin alapuolella on hyvä säilyttää 
kaikenlaista tarpeellista; siihen on kätevästi pääsy myös auton 
ulkopuolelta.
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K60 FT



9VANTANA ONTOUR
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Saisiko olla hieman enemmän? 140 hv -moottori, 16" aluvanteet ja HobbyKomplett -täysva-
rustus ovat vain muutama VANTANA DE LUXEn hyvistä ominaisuuksista. Sisätilojen kohokoh-
tiin kuuluu muunmuassa vakiovarusteinen 90-litrainen kompressorijääkaappi. Ulko-designiksi 
voi valita klassisen valkoisen tai metallinhohtoisen hopean maalipinnan; myös puskuri on aina 
korin värinen.

VANTANA DE LUXE MONIPUOLINEN

HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS

K60 FT, ISTUINPEHMUSTEET „PATCH“



11VANTANA DE LUXE
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13VANTANA DE LUXE
K60 FT

SUURI 90 L JÄÄKAAPPI
Erityisen mukavaa - suuren jääkaapin ovi on molempikätinen, sen 
voi siis avata kummaltakin puolelta. Jos siis istuu auton etuosassa, 
ei tarvitse enää nousta asuinosan puolelle ottaakseen jääkaapista 
jotain.
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15VANTANA DE LUXE
K60 FTK60 FT

K60 FT
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Ei jätä kuten VANTAN DE LUXEkaan mitään toivomisen varaa: 140hv-moottori, 16"  
aluvanteet ja HobbyKomplett -täysvarustus. Ainutlaatuista on Slim-Line -jääkaappi, joka  
on integroitu harmonisesti yläkaapistoon. Ulkoväriksi voit valita valkoisen vakiovärityksen 
tai teräksen harmaan, metallihopean tai mustan; etupuskuri on kaikissa tapauksissa korin 
värinen. Laadukasta varustusta täydentävät upeat kehysikkunat. 

VANTANA PREMIUM YLÄLUOKKAA

K65 ET, ISTUINPEHMUSTEET „SARI“

HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS



17VANTANA PREMIUM
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K65 ET

SLIMLINE
JÄÄKAAPPI

PATENTOITU 



19VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET

K65 ET

SLIM-LINE -JÄÄKAAPPI
Kaikki heti näkyvillä - kiitos yläkaapistoon integroidun 90 litran 
Slim-Line -jääkaapin.
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21VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET
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HOBBYKOMPLETT 
-TÄYSVARUSTUS



23HOBBYKOMPLETT -ASUINOSA

IRTOMATTOSARJA ASUINOSASSA
Irrotettava, helppohoitoinen matto lisää Vantanan 
viihtyisyyttä. Se on tarkalleen mitoitettu jokaiseen 
pohjaratkaisuun.

MUKAVAT ISTUINRYHMÄT
Pitkillä matkoilla ergonomisesti säädettävät istuimet säästävät selkääsi. Molemminpuoliset kyynärnojat ja 
laadukas istuinkangas huolehtivat rentouttavasta matkasta. Ja perille tultua etuistuimet voi kääntää 180° 
- tuloksena on mukava istuinryhmä jopa neljälle hengelle. Suuren pöydän voi laajentaa käännettävällä 
lisälevyllä yhdellä kädenliikkeellä. Se tarjoaa myös reilusti jalkatilaa. 

 LED-JOUTSENKAULAVALAISIMET
Ylelliset lukuvalot luovat kirkasta valoa minimaali-
sella virran kulutuksella. Ne ovat tarkoin suunnat-
tavissa - kirjan lukemiseen tai vaikkapa seuraavan 
päivän matkareitin tutkimiseen.

OLOHUONE

KAIKISSA IKKUNOISSA KOMBI- 
KASETTIVERHOT, JOISSA PIMENNYS-  
JA HYTTYSLASKOSVERHO
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot 
suojaamassa auringolta ja hyönteisiltä.

VIGO-KANKAAT 
Lisävarusteena kaikkiin malleihin.

Seuraavassa esiteltävä Hobby-Komplett-täysvarustus on mallikohtainen ja osittain  
lisävarustusta; kunkin mallin varustus selviää ajantasaisesta hinnastosta. 
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 ÄLYKÄS TAKAOSAN TILANKÄYTTÖ
Paljon tilaa loma- ja urheiluvälineille tarjoaa takaosan tavaratila. Polkupyörä tai  
pari tai muuta suurta? Ei hätää, käytännöllisten hihnojen ansiosta kaikki pysyy  
turvallisesti paikoillaan.

 TAKAA TUULETTUVISSA KAAPEISSA ON REILUSTI TILAA
Kaikki näkyvillä: Yläkaappien luukut aukeavat aivan ylös asti, joten niihin on loistava 
näkyvyys. Tukevat saranat pitävät luukut varmasti auki ja kiinni. Ajon aikana tavaroi-
den paikallaan pysyminen on taattu. Lisää extraa tulee kaappien LED-valolistoista 
(De Luxe ja Premium). Yläkaappien ilmanvaihtoaukot yhdessä seinäeristyksen kanssa 
vähentävät kosteutta ja hometta.

TAVARATILA KATOSSA
Käytännöllistä ja turvallista: Suuri säi-
lytystila tarjoaa lisätilaa (kuva Vantana 
Premiumista).

VANKAT KIINNITYSMAHDOLLI-
SUUDET
Tukevat silmukat, joihin hihnat kiinnite-
tään takaavat luotettavan kiinnityksen.

 SÄILYTYSTILA LATTIASSA
Täällä mikään tila ei jää käyttämättä. 
Säilytystilassa lattiatasolla kaikki tavarat 
pysyvät turvallisesti paikoillaan.

JOUSTAVA SÄLEPOHJA
Jos vuode on käännetty ylös, Vantanassa voi kuljettaa isompiakin tavaroita.  
Kiinnityshihnat pitävät tavarat paikoillaan ajon aikana (kuvassa K60 FT).

 VERKKOTASKU SISÄÄNTULOSSA
Kätevä ja helposti käytettävä: verkko-
taskussa keittiön vieressä lomalukemis-
to on nopeasti ja helposti saatavilla. 

TAVARATILA

HOBBYKOMPLETT TAVARATILAT
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 SLIMLINE-JÄÄKAAPPI*
Uusi, Hobbyn kehittämä ja patentoima SlimLine-jääkaappi on integroitu täydellisesti yläkaappiin ja luo aivan uutta ti-
lan tuntua. Sisäpuoli tässä kompressorijääkaapissa huokuu kauttaaltaan nerokasta suunnittelua: oikealla ja vasemmalla 
tilavat kylmäosastot ja keskellä molempien ovien välissä ulosvedettävä juomaosasto; sinne mahtuvat tavanomaiset 
1-litran pullot vaivattomasti. Hiljaisesti käyvässä jääkaapissa on yö- ja boost-toiminnot; sitä ohjataan paitsi TFT-pa-
neelista myös "MyHobby" -sovelluksella älypuhelimella ja -tabletilla (Premium).

* Hobby SlimLine-jääkaapin tekniset tiedot VO (EU) 517/2017: tC02 eq=0,058t / GWP = 1430 / mukaisesti, sisältäen kasvihuonekaasut / kylmäai-
neen R 134a

 LED-VALAISTUS JA PISTORASIAT KEITTIÖSSÄ
LED-valolista lieden ja altaan yläpuolella tuo 
optimaalista valoa työtasoille. Lisäyksityiskohta: 
230V-pistorasiat keittiössä. 

 MUKAVANSUURUISET KEITTIÖLAATIKOT
Suurissa, täysin aukeavissa vetolaatikoissa tavarat ovat hel-
posti nähtävillä ja saatavilla. Jykevät lukot estävät laatikoiden 
aukeamisen ajon aikana.

 SUURET TYÖTASOT
Kompakti keittiö on esimerkki Vantanan näppäräs-
tä tilankäytöstä. Se tarjoaa reilusti tilaa maukkai-
den ruokien tekemiseen.

 KÄYTÄNNÖLLINEN LIESI-ALLASYHDISTELMÄ,  
JOSSA ENEMMÄN TYÖTILAA
Kaasuliesi ja allas ovat kestävää jaloterästä ja 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden; puhdis-
taminen on helppoa. Arinoiden reilu väli mahdol-
listaa ruokien valmistamisen myös suurikokoisilla 
kattiloilla ja pannuilla. Lieden liekkien sytytys on 
sähkötoiminen. Lisää työtilaa saa tarvittaessa kak-
siosaisella turvalasikannella. 

 HYTTYSVERKKO LIUKUOVESSA
Ovi auki, hyönteisverho eteen - ja niin 
virtaa raikasta ilmaa sisään ja lentävät 
kiusankappaleet pysyvät ulkona.

 LIUKUOVI IKKUNALLA JA SÄILY-
TYSLOKEROILLA
Vapaa näkyvyys ulos, paljon valoa si-
sään ja integroitu pimennyslaskosverho: 
Suuri ikkuna ja säilytystilat liukuovessa 
ovat super-käytännölliset.

KEITTIÖ

HOBBYKOMPLETT KEITTIÖ
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VUODEPAIKKA ISTUINRYHMÄSSÄ
Lisäpatjalla istuinryhmästä saa käden käänteessä vuoteen pikkuvieraille.

YKSILÖLLISTÄ NUKKUMISMUKAVUUTTA
Kuin Sinulle tehty; laadukkaat kylmävaahtopatjat yhdessä GOODSIDE® 
-sälepohjien kanssa sopivat vartalollesi optimaalisesti. Lasikuitusäleinen 
järjestelmä toimitetaan kolmena eri jäykkyytenä; ne voi näppärästi  
vaihtaa kunkin toiveiden mukaisesti.

 VALAISTUKSEN KESKUSSÄÄDIN 
MAKUUHUONEESSA
Jokaisessa Vantana-autossa on vakiona 
käytännöllinen kosketussäädin sisäva-
laistukselle.

NUKKUMINEN

K65 ET: ERILLISVUOTEET LAAJENNUSOSALLA

K60 FT: POIKITTAINEN PARIVUODE

HOBBYKOMPLETT NUKKUMINEN
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RUNSAAT SÄILYTYSTILAT
Kaunis ja käytännöllinen: Peilikaapeissa hygieniatarvikkeet 
ovat kätevästi saatavilla.

KOMPAKTI-PESUHUONE
Uusi kompakti pesuhuone hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti. Wc-istuin 
on käännettävä, joten tilaa suihkuun on käytettävissä mahdollisimman paljon. Avattava 
ikkuna tuo luonnollista valoa ja takaa pesuhuoneen optimaalisen tuuletuksen. Maitola-
si-ikkuna takaa yksityisyyden. Suihkukahva löytää paikkansa paneelin takaa.

ULOSVEDETTÄVÄ KÄSISUIHKU
Monitoimihana toimii sekä vesihanana että käsisuihkuna;  
letku katoaa tilaa säästävästi kalusteen sisään. 

KÄÄNNETTÄVÄ THETFORD WC-ISTUIN 
Kääntyvän wc-istuimen ansiosta tilankäyttö on optimaalista. 
Istuimessa on tehokas, hiljaisella äänellä toimiva huuhtelu-
mekanismi. Säiliön täyttöasteen näytöstä on helppo tarkistaa 
säiliön tyhjennystarve.

 PAKKASENKESTÄVÄ KÄYTTÖVESISÄILIÖ
Helpossa paikassa oleva käyttövesisäiliö on pakkasenkestävä 
ja asennettu tukevasti auton takaosaan.

PESUTILA

HOBBYKOMPLETT PESUHUONE
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 TEHOKAS LÄMMÖNERISTYS
Vantanan kori on eristetty B6-korkeatehoeristeellä ja XPS-vaahdolla. 
Paitsi että se jäykistää koria ja vähentää ajomelua, se pitää kylmän ja 
lämpimän ulkona ja takaa miellyttävän asuinilman.

 LAADUKKAAT VERHOIKKUNAT
Sävytetyt ikkunat valmistetaan valumenetelmällä. Se tekee niistä 
yhdessä suuren materiaalivahvuuden kanssa huomattavasti vastus-
tuskykyisempiä jännityksiä ja sään muutoksia vastaan ja parantaa 
äänieristystä. Uusi tiivistystekniikka antaa parempaa suojaa kosteutta 
vastaan. 

KEHYSIKKUNAT
Laadukkaat, kaksinkertaiset, sävytetyt kehysikkunat sopivat saumat-
tomasti auton ulkopintaan ja antavat yhtenäisen ilmeen.

REMIS-LASKOSVERHOJÄRJESTELMÄ OH-
JAAMON ETU- JA SIVUIKKUNOISSA 
Luotettava ohjaamon REMIS-laskosverhojärjestel-
mä suojaa epätoivotuilta katseilta sekä auringon 
paahteelta (De Luxe ja Premium). 

THULE-PYÖRÄTELINEET 2:LLE PYÖRÄLLE
Painoltaan 9,5 kg ja kantavuudeltaan 35 kg 
THULE-pyörätelineet ovat optimaaliset kahden 
pyörän kuljettamiseen. Etuna on myös, että niiden 
asennus tapahtuu ilman poraamista ja mahdollista-
vat takaoven avaamisen pyörien ollessa telineessä 
(lisävaruste ET-malleihin).

VESIKOURU OVEN YLÄPUOLELLA
Integroitu vesilista johtaa sadevedet maahan. 
LED-valon ansiosta sisään- ja ulosmeneminen on 
turvallista pimeällä (De Luxe ja Premium). 

OHJAAMON MATOT
Helppohoitoinen ohjaamon matto helpottaa 
auton siistinä pitämistä; se on pitkäikäinen, siinä 
on kantapäävahvistus sekä Hobby-logo ja se on 
tarkalleen mitoitettu. 

RAKENTEET 

HOBBYKOMPLETT KORI
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 HOBBY CI-BUS-OHJAUSYKSIKKÖ, JOSSA TFT-OHJAUSPANEELI (KOSKETUSNÄYTTÖ)
Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja vaunun omas-
sa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Softkey-lisänäppäintä näytössä mahdollistavat mukavan ja tehokkaan 
navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/
ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttömäärä ja akun varaus-/purkaustilanne.

ASUINOSAN TEKNIIKAN OHJAUSJÄRJES-
TELMÄ
Kaikkien Ontour- ja De Luxe-autojen sisään-
tuloalueella on valaistuksen ohjauspaneeli 
CI-BUS-teknologialla. Sillä ohjataan lähes kaikkia 
valaistusyksiköitä, se näyttää käyttö- ja harmaave-
sisäiliöiden täyttöasteen sekä auton ja asuinosan 
akkujen varaustilanteen.

ULKOPISTORASIA 230V, SIS. SATELLIITTI-/
TV-LIITÄNNÄT
230V-pistorasia mahdollistaa kauniilla ilmoilla 
Vantanan ulkopuolella istumisen ja esimerkiksi tv:n 
katsomisen tai sähkögrillin käyttämisen.

 MODERNEINTA AKKUJEN HALLINTAA
Älykäs akkuanturi (IBS) mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä 
omavaraisessa toiminnassa auton ja asuinosan akkujen (geeli-/AGM-akun) jäljellä olevan toiminta-ajan ja 
purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelista. Akkuanturit toimittavat älykkäälle laturille 
latausvirran ja jännitteen tarkan tarpeen ja mahdollistavat siten rasittamattoman latauksen ominaiskäyrän 
mukaan 100-prosenttiseen lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 30 % tavallisiin  
latureihin verrattuna (vakiona Premiumissa).

Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä, ilmastointia ja sähkötoimista kattoluukkua ohjataan 
tästä keskusyksiköstä. Järjestelmä on standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien 
kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa.

ASUINOSAN TEKNIIKKA

HobbyConnect  
ready

TFT-ohjauspaneeli  
(kosketusnäyttö)

Valvonta

Tietoja

Lataaminen

Laturi Auton akussa ja asuintilan 
akussa HELLAn akkuanturi 

Satelliittiantennijärjestelmä

Ilmastointi TFT-ohjauspaneeli (kosketusnäyttö)

Valaistusjärjestelmä

Lämmitys

VesijärjestelmäAkkuhallinta

HOBBYKOMPLETT ASUINOSAN TEKNIIKKA
 HobbyConnect ready
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TRUMA COMBI 4 -LÄMMITYSJÄRJES-
TELMÄ SIS. 10 LTR LÄMMINVESISÄI-
LIÖN JA PAKKASVAHTIVENTTIILIN
TRUMA Combi-lämmitys jakaa opti-
maalisesti ilmaa auton sisätiloissa ja  
luo miellyttävää huoneilmaa. 

 PAKKASENKESTÄVÄ ASENNUS
Täyttö- ja tyhjennysputket ovat lämmitettävässä kaksoispohjassa istuinryhmän koh-
dalla. Koko sisälattiassa on lasikuituvahvisteinen XPS-lämmöneristys.

Lämminilmaputkitus

Lämmin ilma

Täyttö- ja tyhjennysput-
ket ovat pakkassuojatut

Lasikuitu
XPS-lämmöneristys

HOBBYCONNECT
Kun kävelet takaisin rannalta, mieli tekisi lämmittää tai jäähdyttää auto 
valmiiksi? Ei mikään ongelma, HobbyConnect -hallintajärjestelmällä se 
hoituu! Lataat vain ilmaisen MyHobby-sovelluksen älypuhelimellesi tai 
tabletillesi. Myös valaistusta, vesisäiliöiden täyttöastetta ja akkujen vara-
ustilannetta voi seurata ja ohjata sovelluksella.

 KATTOILMASTOINTILAITTEEN 
ASENNUSVALMIUS
Helppo jälkiasentaa. Kattoilmastoin-
tilaitteen jälkiasennusta varten on 
tarvittavat johdotukset jo olemassa 
(kattoilmastointilaite ei ole saatavissa 
tehdastoimituksena).

TV-TELINE TAULU-TV:LLE SIS. 12/230V-LII-
TÄNNÄT
180 astetta kääntyvä tv-varsiteline mahdollistaa 
television näkyvyyden kaikkialta autosta (tv ei 
kuulu vakiotoimitukseen).

HobbyConnect-Box:in voi tilata jo tehtaalta uuteen autoon tai sen voi 
myös jälkiasentaa. Auton langattomassa käyttöympäristössä kaikkia toi-
mintoja voi ohjata WLAN- tai Bluetooth-tekniikalla. Pidemmillä välimat-
koilla yhteys toimii SIM-kortilla.

NAVIGAATIOJÄRJESTELMÄ DAB+:LLA, 
LEIRIPAIKKADATAPANKILLA JA PERUUTUS-
KAMERALLA. 
CD-/DVD-soittimena, navigaattorina ja peruu-
tuskameran näyttönä toimimisen lisäksi se toimii 
AV-virittimenä ja keskus-mediasoittimena sisältäen 
leiripaikka-sovelluksen.

HOBBYKOMPLETT ASUINOSAN TEKNIIKKA  HobbyConnect ready



VANTANA ONTOUR VANTANA DE LUXE VANTANA PREMIUM
K60 FT 4 2 /1 70 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 ET 4 2 /1 70 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg
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MALLISTO

MERKKIEN SELITYKSET TEKNISET TIEDOT

Nukkuminen

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana

Vuodepaikkoja/lasten vuodepaikkoja 

Jääkaapin tilavuus (L)

Jääkaapin tilavuus (l)

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

Vakiovarustus

Erikoisvarustus

SELITYS

Erillisvuoteet

Poikittainen parivuode

Kompakti pesuhuone

● valkoinen ● valkoinen ● valkoinen○ hopeanvärinen hopeanvärinen

○ metallin harmaa musta

MALLISTO
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

HUOMIOITAVAA

Vantana-esite, mallivuosi 2020

tilanne elokuussa 2019

Kuvastossa kuvatuissa ajoneuvoissa saattaa olla 

erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu 

vakiotoimitukseen. Erot ajoneuvojen rakenteissa 

ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuottei-

den välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä 

vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden 

teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen 

ilmoittamatta.

Jotkut lisävarusteet eivät ole mahdollisia kaikkiin 

malleihin; varustus on luettavissa ajankohtaisesta 

hinnastosta. Esitteen sisältö vastaa painoajan-

kohdan tilannetta. Muutokset ja poikkeavuudet 

ovat mahdollisia. Muutoksista rakenteissa ja 

varustuksissa emme ota vastuuta. Lisää kuvia on 

nähtävissä: www.hobby-caravaning.de

SAKSA

FI

HOBBY-KAUPPIAASI

MAAILMANLAAJUINEN

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja 

Etelä Korea · Irlanti · Islanti · Iso-Britannia 

Italia · Itävalta · Japani · Kiina · Kreikka · Norja 

Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi 

Saksa · Slovenia · Sri Lanka · Suomi · Sveitsi 

Tanska · Thaimaa · Tšekki · Unkari 

Uusi-Seelanti · Viro




