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BYGGET 
FOR FRIHET

Mobil ferie for alle – enkelt, sikkert og avslappet. Dette har Hobby stått for i  
mer enn 50 år.

Som en pålitelig bestselger med innovative nyheter: vi tilbyr våre kunder  
førsteklasses kvalitet og funksjonalitet, kombinert med nyskapende design  
«Made in Germany». Dette gjør oss til det mest populære caravanmerket  
i Europa.

I tillegg gjør Hobby noe helt spesielt: På fabrikken utstyres alle vognene med fullt 
HobbyKomplett-utstyr. For kunden betyr dette: full komfort og en ubesværet start  
på ferien.

HOBBY - BUILT FOR LIFE

BUILT FOR LIFE
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HOBBY-REISEMOBILWERK

HOBBY-WOHNWAGENWERK

HOBBY-SERVICE-CENTER
54 MADE IN GERMANY

HOBBY-WOHNWAGENWERK

HOBBY-REISEMOBILWERK

HOBBY-SERVICE-CENTER

KVALITET:  
MADE IN GERMANY

For Hobby betyr «Made in Germany» følgende: produkter bygget med  
presisjon og i topp kvalitet på vårt tradisjonsrike anlegg i Fockbek i tyske  
Schleswig-Holstein.

På våre fabrikker har vi over 1.100 medarbeidere hvor vi, i et av Europas  
største produksjonsanlegg for campingvogner og bobiler, hvert år bygger  
over 15.000 enheter.

Med moderne maskiner og det ypperste innen teknikk og presisjon kombinert  
med avansert håndarbeid blir resultatet et kjøretøy som følger deg trofast på  
dine reiser. Pålitelig, robust og moderne.

HOBBY - BUILT FOR LIFE
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OPTIMA  
ONTOUR EDITION 10

Kategori: Van
Chassis: Citroën
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.160 mm
Lengde: 6.779 - 6.999 mm
Enkeltsenger: 1
Dobbeltseng: 1
Midtstilt  
dobbeltseng: 1

OPTIMA  
ONTOUR 20

Kategori: Halvintegrert
Chassis: Citroën 
Planløsninger: 6
Sitteplasser: opptil 6
Soveplasser: opptil 7
Bredde: 2.330 mm 
Lengde: 6.999 - 7.426 mm
Familieplanløsninger: 2
Køyeseng: 1 
Enkeltsenger: 2
Heve-/senkeseng: 2
Dobbeltseng: 3

OPTIMA  
ONTOUR ALKOVE 34

Kategori: Alkove
Chassis: Citroën 
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 6
Soveplasser: opptil 7
Bredde: 2.330 mm 
Lengde: 6.236 - 7.188 mm
Familieplanløsninger: 3 
Køyeseng: 1 
Dobbeltseng: 2

OPTIMA  
DE LUXE 42

Kategori: Halvintegrert
Chassis: Fiat 
Planløsninger: 5
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 5
Bredde: 2.330 mm 
Lengde: 7.143 - 7.520 mm
Familieplanløsninger: 1
Enkeltsenger: 4
Heve-/senkeseng: 1
Dobbeltseng: 1

VANTANA  
DE LUXE 94

Kategori: Bybobil 
Chassis: Fiat 
Planløsninger: 2
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.050 mm 
Lengde: 5.998 - 6.363 mm

VANTANA  
ONTOUR EDITION 86

Kategori: Bybobil 
Chassis: Citroën 
Planløsninger: 2
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.050 mm 
Lengde: 5.998 - 6.363 mm

INNHOLD
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V65 GE 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.650 kg

K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 / 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 / 2.669 mm · G: 3.500 kg

OPTIMA  
ONTOUR EDITION

OPTIMA  
ONTOUR

OPTIMA  
DE LUXE

VANTANA ONTOUR 
EDITION/DE LUXE

98

BYBOBILBOBILER

MODELLOVERSIKT

OPTIMA  
ONTOUR ALKOVE

EKSEMPEL
L-SITTEGRUPPER

L-sittegruppe, skrådd eller 
rett (modellavhengig)

Se 360° visning av utvalgte  
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

VIRTUELL VISNING

A Alkove

K Bybobil

T Halvintegrert

V Van

E Enkeltsenger

L Total lengde

B Total bredde

H Total høyde

G Teknisk tillatt totalvekt

F Dobbeltseng på tvers

FL Dobbeltseng på langs

G Garasje

H Heve- / senkeseng

K Køyeseng

M Midtsittegruppe

Q Midtstilt dobbeltseng

T Kompaktbad

VARIANTER TEKNISKE DATATEGNFORKLARING
Soveplasser / ombygging til 
seng (ekstrautstyr)
Sittegruppe

Kjøkken

Baderom

Lagringsplass

4 Antall sitteplasser (inkl. fører)

2 +2 Antall faste soveplasser /  
ekstra soveplasser

2 /2 Soveplasser / ekstra soveplass  
barn (Vantana)

133 Kjøleskapsvolum (ltr)

Garasje

Senket garasje

L-sittegruppe, skrådd  
(ekstrautstyr)

L-sittegruppe, rett (ekstrautstyr)
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OPTIMA  
ONTOUR EDITION

Kategori: Van
Chassis: Citroën
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.160 mm
Lengde: 6.779 - 6.999 mm
Enkeltsenger: 1
Dobbeltseng: 1
Midtstilt  
dobbeltseng: 1
Stoffkombinasjon: Taiga
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet grå

Den kompakte OPTIMA ONTOUR EDITION egner seg utmerket til spontane 
byferier og lange opplevelsesreiser.

Takket være de kompakte dimensjonene (2,16 m bredde) mestrer du smale  
og svingete veier suverent. Edition-modellene har et omfattende utstyrsnivå 
og leveres i tre forskjellige planløsninger; enkeltsenger, tverrstilt eller midtstilt 
dobbeltseng.

OPTIMA ONTOUR EDITION
DEN SMIDIGE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION



12 13
V65 GF

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION



14 15

V65 GF

V65 GF V65 GE
BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

BYGGET FOR DE  
FLESTE ØNSKER. MED 
HØYESTE KOMFORT.

HOBBYKOMPLETT
 
Komfort er standard: alt du trenger for en fin ferie  
er allerede på plass. Her er det bare å nyte ferien.

Se en egen oversikt over alt ekstrautstyr inkludert  
i HobbyKomplett fra side 52.
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V65 GQ

V65 GQV65 GQ
BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION



V65 GE 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

1918
V65 GE V65 GF

PLANLØSNINGER 
OPTIMA ONTOUR  
EDITION

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

Se 360° visning av utvalgte 
modeller på denne nettsiden:

360.hobby-caravan.de/no
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OPTIMA ONTOUR
BOBILER│OPTIMA ONTOUR

Kategori: Halvintegrert
Chassis: Citroën 
Planløsninger: 6
Sitteplasser: opptil 6
Soveplasser: opptil 7
Bredde: 2.330 mm 
Lengde: 6.999 - 7.426 mm
Familieplanløsninger: 2
Køyeseng: 1 
Enkeltsenger: 2
Heve-/senkeseng: 2
Dobbeltseng: 3
Stoffkombinasjon: Arras
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet grå

En perfekt startermodell for spontane reiser. ONTOUR overbeviser med  
sitt praktiske utstyr og gunstige prisnivå.

Med sine seks forskjellige planløsninger dekker den allsidige modellen de  
fleste behov. Modellen kjennetegnes ved et stilrent interiør og et moderne  
utvendige design.

OPTIMA ONTOUR
STARTERMODELLEN



22 23
T65 GE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR
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T65 GE

T65 GET65 GE
BOBILER│OPTIMA ONTOUR

BYGGET FOR ALT SOM 
SKAL VÆRE MED.
OG ALLE SOM FÅR 
VÆRE MED.

MANGE PLANLØSNINGER

Enten det er par, familier eller bestevenner:  
Hobby har alltid en planløsning som passer.  
Gode lagringsmuligheter er alltid ivaretatt.

Mer om våre løsninger for hylleplass og  
lagringsmuligheter fra side 56.
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T65 HKM

T65 HKM T65 HKM
BOBILER│OPTIMA ONTOUR
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T65 FL

T65 FLT65 FL
BOBILER│OPTIMA ONTOUR
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T70 E

T70 E

T70 E
BOBILER│OPTIMA ONTOUR



T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

3332
T65 FL

T65 GE

T70 F

PLANLØSNINGER 
OPTIMA ONTOUR

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

Se 360° visning av utvalgte 
modeller på denne nettsiden:

360.hobby-caravan.de/no



3534 BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

Kategori: Alkove
Chassis: Citroën 
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 6
Soveplasser: opptil 7
Bredde: 2.330 mm 
Lengde: 6.236 - 7.188 mm
Familieplanløsninger: 3 
Køyeseng: 1 
Dobbeltseng: 2
Stoffkombinasjon: Arras
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet gråOPTIMA  

ONTOUR ALKOVE

Hobby OPTIMA ONTOUR ALKOVE byr på alt man kan ønske seg. God plass, 
mange oppbevaringsplasser og en moderne og praktisk innredning. Om dagen  
er alkoven et ekstra oppbevaringsrom, om natten er den en luftig himmelseng.

Som alle Hobby bobiler leveres også Hobby OPTIMA ONTOUR ALKOVE  
reiseklar, takket være HobbyKomplett standardutstyr. 

OPTIMA ONTOUR ALKOVE 
DEN ROMSLIGE



36 37
A60 GF

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE
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A65 KM A65 KM

A65 KM

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

BYGGET FOR 
SYVSOVERE.
OG SENE KVELDER.

KOSELIG OG PRAKTISK

For syvsovere og morgenfugler: Alkoven kan enkelt  
avskjermes fra oppholdsrommet slik at den ene kan 
sove videre mens den andre nyter morgenkaffen.

Se alle soveromsløsninger fra side 64.



A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

4140
A60 GF A65 KM

A65 KM

PLANLØSNINGER
OPTIMA ONTOUR  
ALKOVE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

Se 360° visning av utvalgte 
modeller på denne nettsiden:

360.hobby-caravan.de/no
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OPTIMA DE LUXE
BOBILER│OPTIMA DE LUXE

Kategori: Halvintegrert
Chassis: Fiat 
Planløsninger: 5
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 5
Bredde: 2.330 mm 
Lengde: 7.143 - 7.520 mm
Familieplanløsninger: 1
Enkeltsenger: 4
Heve-/senkeseng: 1
Dobbeltseng: 1
Stoffkombinasjon: Kos
Møbeldekor: Black / Valnøtt

Toppmodellen OPTIMA DE LUXE utmerker seg ved møbler i rene linjer og  
harmonisk avstemte farger i interiøret. Skandinavisk design kombinert med den  
nordiske hygge-følelsen gjør denne Hobby bobilen til den beste plassen å være.

Fem forskjellige planløsninger med opptil fem soveplasser tilbyr komfort for alle.  
Velg mellom dobbeltsenger, enkeltsenger eller heve-/senkeseng. I tillegg har  
bobilen det meste av utstyret man kan ønske seg om bord allerede.

OPTIMA DE LUXE 
PÅ FØRSTE KLASSE



44 45
T65 GE

BOBILER│OPTIMA DE LUXE
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T65 GE

T70 GE

T65 GE
BOBILER│OPTIMA DE LUXE

BYGGET FOR  
HOBBY-KOKKER.  
OG MATKUNSTNERE.

SMARTKJØKKEN

Et kompakt sidestilt kjøkken eller et praktisk  
vinkelkjøkken. Uansett valg er plassen maksimalt  
utnyttet ned til minste detalj. Det er klart for å  
dekke på til et godt måltid i den store sittegruppen.

Se flere av våre flotte kjøkkenløsninger fra side 60.
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T70 GE

T70 GET70 GE
BOBILER│OPTIMA DE LUXE



T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.650 kg

5150
T70 GE

BOBILER│OPTIMA DE LUXE

PLANLØSNINGER 
OPTIMA DE LUXE

Se 360° visning av utvalgte 
modeller på denne nettsiden:

360.hobby-caravan.de/no



5352 HOBBYKOMPLETT

I din nye Hobby får du komfort som standard. På de neste sidene viser vi  
detaljer fra forskjellige Hobby bobiler - alt for å gjøre din ferie enklere og bedre.

Vist utstyr i HobbyKomplett er modellavhengig. Nærmere detaljer angående 
utstyr finnes i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten. 

HOBBYKOMPLETT:  
DET MESTE INKLUDERT

Radioforberedelse med høyttalere

Klimaanlegg i førerhuset

Åpningsbart takvindu i førerhuset

Fører- og passasjersetet kan 
både dreies og høydejusteres

Fører- og passasjersetet med 
armlener «Captain's Chair»

Airbag for sjåfør og passasjer

Radioantenne integrert i taket

Plissegardiner 
 i førerhus

Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil

Støtfanger foran 
lakkert i bilens farge

Cruise-Control

Dynamo 200 A

Gassflaskeuttrekk

Garasjeluke 
på førersiden

Bodelsvinduer i høy kvalitet

Myggnettplissé til inngangsdøren

3 x DOMETIC SEITZ takluker

Elektrisk tigtrinn

HOBBY
KOMPLETT
UTSTYRT
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BODELEN
GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ

BOBILER│HOBBYKOMPLETT BODEL

FØRER- OG PASSASJERSETE MED ARMLENER  
(CAPTAIN’S CHAIR)
På lengre reiser gir de ergonomiske stolene med armlener på begge sider en fin 
sittekomfort og god avlasting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan  
man enkelt snu stolene 180° slik at de blir en del av den hyggelige sittegruppen. 

SENGEBUNN I ALKOVE SENGEN
Alkovesengen lar seg enkelt vippe opp, og holdes på plass ved hjelp av stabile  
gassdempere. Så enkelt får man umiddelbart bedre takhøyde i førerhuset.

GARDINPLISSE FOR FRONT- OG SIDEVINDUER I FØRERHUSET
Mørkleggingsgardinene i førerhuset låses enkelt på plass med magnetklips.  
Dette stenger både mot uønsket innsyn, den skinnende solen og har samtidig  
isolerende egenskaper.

EKSTRA BORDPLATE, SVINGBAR
Gjester? I en håndvending utvides bordet med en ekstra plate – og etter maten 
skyves den tilbake igjen for å gi bedre plass.

STIKK-KONTAKTER
Det er mange lett tilgjengelige  
stikkontakter om bord. 
(USB-ladekontakt er ekstrautstyr)

LESESPOTTER I SITTEGRUPPEN
Eksklusive leselamper gir godt  
leselys med et minimalt strømforbruk. 
Behagelig når man ønsker å lese en  
bok eller å studere reiseplanen for 
neste dag.



575656

LAGRINGSPLASS
ALT PÅ SIN PLASS

BOBILER│HOBBYKOMPLETT OPPBEVARINGSPLASS

OVERSIKT LAGRINGSPLASS

GOD OPPBEVARINGSPLASS UNDER SENGENE
De store oppbevaringsrommene gir plass til bagasjen, og er enkle å fylle. På innsiden sørger solide  
sengeholdere for stor åpningsvinkel og god tilgjengelighet. 

ISOLERTE GARASJER
God plass, frostsikker og lett tilgjengelig: Den store fullisolerte garasjen har dører med god åpningsvinkel 
for enklere lasting, og kan i tillegg varmes opp. Dørene holdes på plass ved hjelp av robuste gassdempere. 
Garasjen har en ekstra garasjedør på førersiden for bedre tilgang fra begge sider og det er en egen 12V 
/230V kontakt i garasjen til bruk for eksterne elektriske enheter.

STABIL SENGEHOLDER
Sengerammen inkl. sengebunn og madrass holdes oppe av den kraftige sengeholderen med en  
pneumatisk gassdemper. Dette gjør det enkelt å benytte lasteplassen under sengen.



5958

STORT KLESSKAP
Perfekt organisert. Det romslige klesskapet inneholder både 
kleshyller og hengeplass. 

OPPBEVARINGSHYLLE I FØRERHUSET
Den praktiske hyllen gir direkte tilgang til alt sjåføren og passasjeren ønsker å ha 
tilgjengelig. 

BOBILER│HOBBYKOMPLETT OPPBEVARINGSPLASS

HYLLER VED HODEENDEN AV SENGEN
Veggpanelet ved hodegavlen gjør det ekstra koselig. Her  
er også praktiske hyller innen rekkevidde. En ideell plass for 
bøker, lesebriller o.l.

LETT TILGJENGELIGE OVERSKAP
Stabile stigtrinn forenkler tilgangen til klesskapene over sengene.

GARDEROBE VED INNGANGSDØREN
Jakker, skjerf og luer finner sin faste plass ved inngangsdøren. Ved hjelp 
av det praktiske innstegsgrepet kommer man seg sikkert og komfortabelt 
inn i bobilen.

SKAP UNDER LANGSGÅENDE DOBBELTSENG
Skapet under den langsgående dobbeltsengen gir plass til sko, 
sammenbrettede klær og andre ting man vil ha rask og enkel 
tilgang til.

LASTING GJORT ENKELT
Ved hjelp av den todelte madrassen på enkeltsengene blir lasting av  
sengenes oppbevaringsrom veldig enkelt: Bare løft opp nedre del og  
legg bagasjen i de romslige rommene.

OPTIMAL VARMEFORDELING
Den gjennomtenkte møbelkonstruksjonen sørger for god luftgjennomstrømming og 
begrenser kondensdannelse.

KLESSKAP MED INNVENDIG BELYSNING
Full oversikt: LED-belysningen i alle klesskap gir godt  
overblikk.



616060

KJØKKEN
MODERNE KJØKKEN MED GOD LAGRINGSPLASS

BOBILER│HOBBYKOMPLETT KJØKKEN

STORT AES-KJØLESKAP MED FRYSEBOKS
Absorpsjonskjøleskapet med automatisk energivalg (AES) har en praktisk dør som kan åpnes fra 
begge sider. Med et volum på 133 liter og høydejusterbare hyller kan man her fleksibelt lagre det 
meste. Under kjøleskapet er det også ekstra lagringsplass for tørrvarer og hermetikk.

MODERNE KJØKKEN
Matlaging som hjemme: Med den 91 cm høye kjøkkenbenken, moderne blandebatteri og vasken i rustfritt stål 
nyter du full kjøkkenkomfort. Takket være de store arbeidsflatene er det også mulig å servere mer plasskrevende 
måltider.



636262

PRAKTISK KJØKKENSKAP
Det store kjøkkenskapet byr på god plass for  
service, glass og forråd.

PRAKTISK BESTIKKSKUFF
Bestikkskuffer med gjennomtenkt inndeling sørger for at bestikk  
og kjøkkenutstyr holder seg på plass også under kjøring.

PRAKTISK OG STILIG KJØKKENBAKVEGG
Den helintegrerte kjøkkenrullegardinen med  
myggnettplissé utgjør en harmonisk enhet. I  
tillegg har alle kjøkken to praktiske stikkontakter. 

GOD OPPBEVARINGSPLASS
Det lett tilgjengelige kjøkkenskapet byr på ekstra  
oppbevaringsplass.

KJØKKENSKUFFER I KOMFORTKLASSEN
De store skuffene med heluttrekk og push-lock gir oversikt og enkel 
tilgang. Soft-close lukker skuffen mykt og stille.

KOKEBLUSS MED TENNAUTOMAT
Det praktiske kokeapparatet i edelstål har tre gassbluss og en smart  
oppdeling som også gir plass til større kjeler. En varmeføler sørger  
for at gassen stenger automatisk dersom flammen skulle slukne.  
Glassdekselet gir ekstra arbeidsflate ved behov.

FORLENGELSE AV BENKEPLATEN
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på smart 
utnyttelse av rommet. Kjøkkenbenkforlengeren til 
å slå opp sørger for ekstra arbeidsflate. 

PRAKTISK KJØKKENBARDISK
Kjøkkenbardisken skiller kjøkkenet fra  
oppholdsrommet, og er samtidig praktisk  
for alt man ønsker å ha innen rekkevidde.

VASK I EDELSTÅL
Kjøkkenvasken er robust og lett å rengjøre.  
Et toppdeksel av sikkerhetsglass gir i mange 
modeller ekstra arbeidsflate på kjøkkenbenken.

STIKKONTAKTER PÅ KJØKKENET
Kaffetrakter, brødrister etc: praktiske stikkontakter 
gjør det enkelt å benytte elektriske apparater på 
kjøkkenet.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT KJØKKEN

PERFEKT KJØKKENBELYSNING
Godt lys, som man ønsker seg på et kjøkken.  
Integrerte LED lyslister er stilige og gir god  
energisparende belysning. I tillegg sørger 
LED-spotlys for ekstra god belysning på kjøkkenet.

GAS-ON-GLASS DESIGNER KOKEAPPARAT
Elegant og praktisk: Med tre kokebluss er det plass til opptil tre kjeler  
eller stekepanner samtidig. Den lekre undersiden av glass er også  
enkel å rengjøre. Elektrisk tenning og lett tilgjengelige gass-vridere 
gjør betjeningen enkel.

KRYDDERHYLLE 
Kjøkkenet er utstyrt med en praktisk krydderhylle 
slik at salt, pepper og annet krydder alltid er lett 
tilgjengelig.
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SOVE
FOR EN BEHAGELIG NATTESØVN

OPTIMAL VENTILASJON 
Dometic takluken med rullegardin- og  
myggnettplissé er standard og sørger for 
tilførsel av frisk luft på soverommet.

LYSBRYTER VED SENGEN
I nærheten av sengen befinner det seg en 
sentral-lysbryter. Det haptiske designet gjør 
den enkel å bruke selv i mørket.

ELEKTRISK HEVE-/SENKESENG
Den elektriske heve-/senkesengen kan trinnløst posisjoneres i  
ønsket høyde, og inngangsdøren holdes fri også når sengen er  
senket helt ned.

INDIVIDUELL SØVNKOMFORT
Som skapt for deg: kaldskummadrasser  
som former seg perfekt etter kroppen  
og sengebunner fra GOODSIDE® som  
leveres med glassfiberlameller i tre  
forskjellige hardhetsgrader som kan  
flyttes og tilpasses etter eget ønske.

VARMESTYRING
Det digitale betjeningspanelet TRUMA CP 
PLUS med timer-funksjon, nattsenking og 
temperaturføler er plassert ved inngangen. 
Standard er også Bluetooth funksjonen hvor 
man med HobbyConnect-appen også kan 
betjene mange av panelets funksjoner med 
en smarttelefon eller nettbrett.

GOD TAKHØYDE
Plassen over sengene har en god høyde slik 
at du kan sitte avslappet i sengen.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT SOVE

UTTREKKBAR SENGEBUNN
Modeller med enkeltsenger kan leveres med 
uttrekkbar sengebunn som raskt kan gjøre 
om enkeltsengene til en stor dobbeltseng 
ved hjelp av ekstraputene. Stigesystemet 
gjør det enkelt å komme opp i sengene.
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BADEROM
FOR DITT PERSONLIGE VELVÆRE

PRAKTISK THETFORD DREIETOALETT
Et dreibart kassett-toalett sørger for en optimal romutnyttelse. Det har et kraftig og støysvakt  
spylesystem, og et eget display viser når tanken må tømmes.

LED BELYSNING
LED-spots gir et behagelig lys på badet, og gjør at rommet 
virker romslig og vennlig.

GODE LAGRINGSMULIGHETER
God plass til sjampo, kremer og hårbørster: I skapet  
under vasken og i speilskapene på badet er det god plass 
til alle toalettsaker, slik at alt er oversiktlig plassert og lett 
tilgjengelig på reisen.

UTTREKKBAR KLESSNOR
Med et enkelt håndgrep har du muligheten til å 
henge opp fuktige håndklær.

OPTIMAL VENTILASJON
Alle bad er utstyrt med en Mini-Heki takluke fra 
DOMETIC-SEITZ.

PRAKTISK DUSJSØYLE
Alle bad er utstyrt med en elegant 
designer-dusjsøyle med egnede hyller 
til velværeprodukter.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT BADEROM
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BESKYTTENDE GFK-TAK OG -GULV
Våre bobiler har glassfiberbelagt (GFK) tak og  
undergulv for å beskytte mot ytre påvirkninger.

PERFEKT UTSTYRT FOR FERIEN

PÅBYGG- / 
BORDTEKNIKK

BOBILER│HOBBYKOMPLETT KONSTRUKSJONSTEKNOLOGI/TEKNOLOGI OM BORD

ELEGANT MARKISE
Gjør oppholdsrommet større: Markisene fra THULE 
OMNISTOR er perfekt tilpasset de forskjellige 
modellene og gjør maks ut av uteplassen.

BAKLYKTER MED DYNAMISK BLINKLYS
De moderne baklysene med dynamiske blinklys  
gir bobilen en sporty look.

TRUMA COMBI 6  
VARMLUFTSANLEGG MED  
VARMTVANNSBEREDER
Varmesystemet sørger for behagelig  
innetemperatur og varmt vann på kjøkken  
og bad. Ved valgt innstilling holdes den ønskede 
temperaturen konstant. Varmluftsdyser sørger 
for en jevn fordeling i hele kjøretøyet.

GULV MED XPS ISOLASJON
Gulvet består av en kjerne med fuktavstøtende 
XPS termisk isolasjon og et undergulv i glassfiber  
(GFK) noe som også gir utmerket isoleringsverdi.

BODELSVINDUER I HØY KVALITET
På alle Hobby bobiler er spillvannstanken 
montert under gulvet, plassert i en bruddsikker 
og oppvarmet isoleringsboks. Tømmeventilen 
for bruksvannet befinner seg i den oppvarmede 
delen av spillvanntanken.

UTENPÅLIGGENDE VINDUER
Doble og tonede bodelsvinduer med sikkerhetslåser 
er støpt i former som gjør de enda mer resistente 
mot spenninger og deformasjon (spesielt ved streng 
kulde eller ekstrem varme). Andre positive effekter 
er bedre lydisolasjon og et bedre forseglingssystem 
mot fuktinntrenging.

Varmluftsfordeling

XPS - 
isolasjonGFK (glassfiber)

Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert

Varmluft

Spillvanntank

Støtsikker iso-
leringsboks

Varmluft
betjening 

sperreventil

Tappekran
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SENTRAL GASSFORDELER  
PÅ KJØKKENET
Stoppekraner for de enkelte  
apparater er lett tilgjengelig i  
øvre del av kjøkkenbenken.

LETT TILGJENGELIG  
FROSTSIKRINGSVENTIL
Den strømløse frostsikringsventilen 
tømmer varmtvannsberederen  
automatisk når temperaturen synker.

LETTMETALLFELGER
Mange modeller utstyres standard med stilige 
lettmetallfelger. Disse kompletterer det moderne 
utvendig designet! (modelleksempel)

SIKRINGSBOKS UNDER PASSASJERSETET
En lett tilgjengelig elektrosentral under  
passasjersetet gjør det enkelt å bytte sikringer. 
Med den uttagbare røde hovedstrømbryteren kan 
man bryte 12V tilførselen fra batteriet ved lagring 
over lengre tid (som over vinteren) for å begrense 
muligheten for at batteriet blir fullstendig utladet.

PRAKTISK GASSFLASKEUTTREKK
Et hendig rom med plass til to gassflasker, med 
uttrekk. Dette gjør det enkelt å skifte gassflasker.

SENKET BAK FOR MER PLASS
Den bakre senking av dypramme-chassiset sikrer 
maksimal garasjestørrelse. Isolering av gulvet med 
XPS isolasjon beskytter mot frost. Garasjelukene 
er utstyrt med gassdempere som sørger for stabil 
støtte når de er åpne.

DØR MED  
SIKKERHETSLÅS
En kraftig dørlås gir bedre 
sikkerhet mot uønsket 
besøk.

MATTER I FØRERHUS
Et løst og lettstelt teppe til førerhuset gjør  
rengjøring enklere. Det er utstyrt med en  
Hobby-logo og er spesialtilpasset førerhuset.

ELEKTRISK STIGTRINN OG  
STABILT SIDESKJØRT 
Det elektriske stigtrinnet gjør det enkelt å komme 
inn og ut. Bobilen har også en stabil skjørtelist av 
aluminium.

STABILE  
SIKKERHETSLÅSER
De innfelte låsene til  
lastelukene gir ekstra  
sikkerhet.

ÅPNINGSBART TAKVINDU I FØRERHUSET
Det åpningsbare takvinduet i tonet dobbelt glass 
sørger for bedre lys og romfølelse, samt gir tilgang 
til ekstra friskluft. På solfylte dager sørger den 
praktiske rullgardinen og myggnettplisséen for å 
holde både varmen og insektene ute.

ISOLERTE TAKLUKER
Alle modeller leveres standard med minimum  
tre DOMETIC-SEITZ-takluker. De sørger for god 
isolasjon, optimal utlufting og et godt inneklima. 
Alle taklukene er utstyrt med rullegardin- og 
myggnettplissé.

EKSTRA BRED INNGANGSDØR MED VINDU,  
DOBBEL LÅS, HYLLER OG AVFALLSBØTTE
Inngangsdøren er utstyrt med stabile hengsler. Vinduet med 
integrert plissegardin gir deg valget mellom å kunne se ut 
eller stenge for innsyn, og i hyllene er det plass til småting. 
Avfallsbøtte inkl. feiekost er en praktisk detalj.

MYGGNETTPLISSEE TIL INNGANGSDØREN 
Den integrerte myggnettplisseen i inngangsdøren slipper inn 
lys og luft og holder insekter på avstand.

RULLEGARDIN- OG MYGGNETTSYSTEM
De praktiske kombikassettene på sidevinduene inneholder både  
rullegardin- og myggnetting som beskytter mot sollys og holder  
insektene ute. (unntatt baderomsvindu)

LETT TILGJENGELIG  
FERSKVANNTANK
Ferskvanntanken er frostsikkert  
og stabilt installert i sittebenken.  
Tappekranen er lett tilgjengelig,  
og tanken enkel å rengjøre.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT KONSTRUKSJONSTEKNOLOGI/TEKNOLOGI OM BORD

STABILE FESTESKINNER
Justerbare festebraketter på 
skinner til festestroppene 
sørger for god sikring av 
lasten.
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CITROËN CHASSIS 
Komfort som gjør reisen behagelig: Cruise-Control. klimaanlegg samt ratt og girspak i skinn-utførelse  
sørger for litt ekstra komfort i din CITROËN. Praktisk koppholder, USB-ladekontakter, nettbrettholder  
og elektriske vinduer kompletterer førerhuset.

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,  
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA
Praktisk multitalent: AV-tuneren er kombinert radio, navigasjonssystem og display for ryggekamera  
i ett. Ved hjelp av Bluetooth kan du koble til din smarttelefon, for handsfree eller tilgang til ditt eget 
musikkbibliotek. Med Android Auto eller AppleCarPlay er forbindelsen bare et tastetrykk unna.

SENTRALT BETJENINGSPANEL 
Belysning, nivåmåler ferskvann, batterikapasitet og mer: Betjeningspanelet ved inngangsdøren  
gir deg kontroll over mange funksjoner. Standard er også Bluetooth funksjonen hvor man med  
HobbyConnect-appen også kan betjene mange av panelets funksjoner med en smarttelefon  
eller nettbrett.

HØYTTALERE TIL SITTEGRUPPEN
To separate høyttalere i sittegruppen fordeler 
lyden også utenfor førerhuset.

FORBEREDT FOR PARABOLANLEGG 
Med en ferdig lagt kabel er det klargjort for  
ettermontering av et parabolanlegg. Som  
ekstrautstyr kan et parabolanlegg inkl. TV  
også leveres originalt fra fabrikk.

DET NYE CHASSISET FRA FIAT
Trygg underveis: FIAT Safety assistent-systemet gir ekstra sikkerhet på veien - med nødbremsesystem, 
sporholderassistent, regnsensor, skiltgjenkjenning og automatiske fjernlys. Cruise-Control, klimaanlegg 
samt ratt og girspak i skinn-utførelse gjør reisen enda mer behagelig. Praktisk koppholder, USB-ladekon-
takter, nettbrettholder og elektriske vinduer er selvfølgelig også på plass.

TV-TILKOBLING 
Alle bobiler er utstyrt med 12 V / 230 V stikk- og 
antennekontakt plassert i nærheten av TV holderen. 
Her er alt klart for tilkobling av TV.

FORBEREDT FOR INSTALLASJON AV SOLCELLE-ANLEGG 
Takket være en ferdig lagt kabel er det klargjort for ettermontering av et solcellepanel. Spør din  
forhandler om hvilke muligheter som foreligger.

LADEBOOSTER
Ladeboosteren på 25 A sørger for en rask og  
optimal lading av bodelsbatteriet. Dette gjør  
også at bilbatteriet lades opp under kjøring.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT KONSTRUKSJONSTEKNOLOGI/TEKNOLOGI OM BORD
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HOBBYCONNECT
BOBILER│SMART HOME

MULTIMEDIAVANNTANK- 
NIVÅER

GULVVARME 
(VOGN)

POSISJONBELYSNINGKLIMAANLEGGVARME BATTERISTATUS

HOBBYCONNECT  
BORDMANAGEMENT, STYRING AV BETJENINGSPANELET VIA BLUETOOTH PÅ EGEN APP
Med HOBBYCONNECT får du tilgang til de fleste av bobilens funksjoner og elektroniske komponenter når du er i og i nærheten av bobilen. 
Funksjonene styres enten direkte på TFT-betjeningspanelet eller over Bluetooth ved å benytte HOBBYCONNECT-appen på en smarttelefon 
eller et nettbrett. Her kan man for eksempel lagre egne lysinnstillinger, kontrollere batteristatus og nivået i vanntanken, eller aktivere klima-  
eller varmeanlegg – helt enkelt med selvforklarende symboler på den mobile enheten din.

HIGHLIGHTS
•  HOBBYCONNECT er standard i alle modeller
•  Bluetooth-styringen er inkludert i HOBBYCONNECT
•  HOBBYCONNECT appen kan lastes ned gratis i  

Google Play eller App Store

HOBBYCONNECT+  
BORDMANAGEMENT, FJERNSTYRING AV BETJENINGSPANEL VIA SMARTPHONE/MOBILNETT PÅ EGEN APP
Ønsker du å betjene klimaanlegget eller aktivere oppvarmingen i bobilen på avstand? Hobby gjør dette mulig. Med HOBBYCONNECT+ har 
du tilgang til de fleste elektroniske komponenter i bobilen din via mobilnettet, uansett hvor du er. Med HOBBYCONNECT-appen styrer du 
funksjonene i bobilen din ganske enkelt via din smarttelefon eller nettbrett, uavhengig av hvor du selv befinner deg. 

HIGHLIGHTS
•  Fjernstyring via HOBBYCONNECT+ og mobilnettet
•  Pushvarsel melder fra om bobilens posisjon
•  HOBBYCONNECT appen kan lastes ned gratis i  

Google Play eller App Store

HOBBY 
CONNECT 

STANDARD 
I ALLE 

MODELLER

DEN SMARTE FORBINDELSEN TIL DITT KJØRETØY
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EKSTRAUTSTYR
ETTER EGET VALG

BEHAGELIG L-SITTEGRUPPE
Den L-formede sittegruppen med søylebord gir bobilen et ekstra  
koselig preg og sørger for en ytterligere sitteplass i sittegruppen  
(fås ikke i alle Optima-modeller).

THERMO FORHENG TIL FØRERHUS 
Et praktisk thermo-forheng til førerhuset hjelper til med å holde kulden ute 
og gir en mer behagelig innetemperatur. Forhenget er utstyrt med en smart 
luke slik at man kommer til multimedia anlegget på en enkel måte.

TEPPE I BODELEN
Et løst lettstelt og flosset teppe til bodelen sørger for 
en behagelig følelse i bobilen. Det er spesialtilpasset  
de forskjellige planløsningene.

BODELEN

BOBILER│EKSTRAUTSTYR

OMGJØRING AV SITTEGRUPPEN TIL SENG
Takket være det praktiske ombyggingssettet kan sittegruppen fort bli til en 
ekstra soveplass.

EKSTRA SENG I FØRERHUSET
Med ombyggingssett med ekstra utfyllingsputer får man en koselig seng for 
små reisende i førerhuset.

PLISSEEGARDIN-SYSTEM REMIS TIL FRONT-  
OG SIDEVINDUENE I FØRERHUSET
Det velkjente plissegardin-systemet til front- og side 
vinduer fra REMIS beskytter førerhuset mot sol og 
uønsket innsyn.
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   HOBBYCONNECT ready

PÅBYGG- / BORDTEKNIKK

RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt 
inntrykk.

 SYKKELSTATIV
Sykkelstativene har plass til opptil 4 sykler, og kan belastes med maks 60 kg.

KRAFTIGE  
STØTTEBEN BAK
Støtteben bak produsert i aluminum og  
fiberarmert kunststoff sørger for en stødig  
bobil og god nattesøvn.

TILHENGERFESTE
Tilhengerfeste kan leveres i to versjoner: fast eller 
avtagbart.

TAKMONTERT KLIMAANLEGG MED VARMEFUNKSJON
Det takmonterte klimaanlegget DOMETIC Freshjet har fire  
regulerbare luftuttak. Anlegget har lav vekt, er støysvakt og  
har et økonomisk strømforbruk.

LED FLATSKJERM TV 22"
En 22" stor LED-flatskjerm TV sørger for en avslappende kveld etter en spennende feriedag. 
Parabolanlegget og TV-uttrekket bidrar til en koselig TV-aften.

BOBILER│EKSTRAUTSTYR

VARMER TRUMA COMBI 6 E
Den effektive varmeren TRUMA-Combi 6 E går både på gass og 
strøm (230V), en stor fordel ved vinterbruk.

AUTOMATISK PARABOLANLEGG
Det helautomatiske parabolanlegget fra  
TELECO omfatter en 65 cm parabolantenne  
for god rekkevidde. Den er aerodynamisk  
utformet med en høyde på kun 19 cm når  
den er lagt ned for kjøring. Anlegget kan  
enkelt styres via TV-apparatet og søker  
automatisk etter ønsket satellitt.

SMART-TRAILER SYSTEM
E-Trailer systemet gir informasjon om kjøretøyets 
nivellering og gassnivå i gassflasker direkte til 
smarttelefon eller nettbrett. Ytterligere funksjoner 
kan enkelt ettermonteres. Spør din forhandler om 
individuelle muligheter og veiledning.
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KJØKKENVIFTE
En avtrekksvifte fra DOMETIC kompletterer kjøkkenet og holder 
stekeosen unna.

USB-LADEKONTAKT
Smarttelefoner og nettbrett kan enkelt lades opp via USB-kontaktene 
på soverommet og i sittegruppen.

AUTOMATGIR
FIAT automatgir med 9-trinn gjør kjøreturen komfortabel og enkel. Kjøremodus 
kan justeres individuelt med de tre valgene; Eco, Normal eller Power, alt etter 
behov.

FIAT CHASSIS PAKKE
Eksklusivt for FIAT: Velg mellom tre forskjellige pakker for en enda bedre kjøreopplevelse. FIAT «Anti-tåke Plus» pakken gir ekstra god 
sikt. FIAT «Easy Driving» pakken gir enda bedre kjørekomfort og sikkerhet. FIAT «Hobby Plus»-pakken tilbyr ekstrautstyr som elektrisk 
parkeringsbrems, et heldigitalt dashbord og en praktisk nøkkelfri funksjon Entry & Go.

BOBILER│EKSTRAUTSTYR

TRUMA DUOCONTROL
Gassnivåmåleren Truma DuoControl inkl. gassfilter veksler  
automatisk til ny gassflaske, når den andre er tom. Den integrerte 
Crash-sensoren sørger for at gasstilførselen stenges automatisk  
ved en ulykke.

EKSTRA BODELSBATTERI 
Et ekstra bodelsbatteri sikrer ekstra strømforsyning uavhengig av 
nettstrøm. Spesielt praktisk på lengre turer når man ikke vet hvor 
neste stopp blir!

TRÅDLØST ALARMSYSTEM MED GASSVARSLER
Det trådløse alarmsystemet varsler med en høy tone for narkosegass, 
propan og butan. I tillegg sikrer alarmsystemet dørene til førerhus og 
bodel.

STOR TAKLUKE
Slipp mer lys inn med minimalt med varmetap: alle modeller kan som 
ekstrautstyr leveres med den store DOMETIC SEITZ-takluken Midi 
Heki på sove- og oppholdsrom.
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SVART LAKKERT FØRERHUS OG SVART DEKOR 
Ekstrautstyr på Optima De Luxe.

FIAT DESIGN PAKKE SVART
For en enda mer sporty look: Designpakke svart som inneholder pyntelist og felger i høyglanset svart,  
LED frontlykter og tåkelys med kurvelys. 

PRAKTISK UTVENDIG DUSJ
Den utvendige dusjen sørger ikke bare for avkjøling på varme dager,  
den er også praktisk til å skylle annet utstyr ved behov.

UTVENDIG GASSKRAN
En praktisk utvendig tilkobling for gassapparater 
som f.eks gassgrill eller varmelampe.

FORTELTSKONTAKT MED 12V / 230V / SAT/
TV-TILKOBLING
Med en 230V kontakt kan man koble til TV eller 
elektrisk grill om man vil nyte fine dager utendørs.

STEKEOVN
Å varte opp med varme rundstykker går fint selv på reise med en  
stekeovn ombord.

VANN / GASS / ELEKTRISK DESIGNVARIANTER

BOBILER│EKSTRAUTSTYR

STOFFKOMBINASJON KOS
Ekstrautstyr i Optima Ontour Edition, Optima Ontour og  
Optima Ontour Alkove.

STOFFKOMBINASJON
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VANTANA  
ONTOUR EDITION

BYBOBIL│VANTANA ONTOUR EDITION

Kategori: Bybobil 
Chassis: Citroën 
Planløsninger: 2
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.050 mm 
Lengde: 5.998 - 6.363 mm
Stoffkombinasjon: Arras
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet grå

Hobby VANTANA ONTOUR EDITION er som skapt for deg! 

Vår startermodell byr på alt du trenger for en komfortabel reise.  
Et kompakt kjøkken med vask i rustfritt stål, koketopp med 2 bluss og  
et 70-liters kompressorkjøleskap står klart for den mobile kokken.  
Behagelige kaldskummadrasser lover avslappende netter. Spesialisolasjonen  
B6 og XPS-skummet sikrer ekstra god isolasjon av karosseriet.

Med et navigasjonssystem og parabolanlegg med TV inkludert som  
standardutstyr er du allerede fra start godt utrustet på Multimedia-fronten.

VANTANA ONTOUR EDITION 
FULLT UTSTYRT
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K65 ET

BYBOBIL│VANTANA ONTOUR EDITION
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K60 FTK65 ET

BYBOBIL│VANTANA ONTOUR EDITION

BYGGET FOR FRIHET. 
UTEN KOMPROMISSER.

HOBBYKOMPLETT

Høyeste komfort er vår standard. Med HobbyKomplett 
leveres VANTANA ONTOUR EDITION med et ekstra 
høyt utstyrsnivå standard fra fabrikk.

Les mer om hva som er inkludert fra side 102.



K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 mm · G: 3.500 kg
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K65 ET

K65 ETK65 ET

PLANLØSNINGER  
VANTANA ONTOUR EDITION

BYBOBIL│VANTANA ONTOUR EDITION

Se 360° visning av utvalgte 
modeller på denne nettsiden:

360.hobby-caravan.de/no
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VANTANA DE LUXE
BYBOBIL│VANTANA DE LUXE

Kategori: Bybobil 
Chassis: Fiat 
Planløsninger: 2
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.050 mm 
Lengde: 5.998 - 6.363 mm
Stoffkombinasjon: Valgfritt: Patch eller Arras
Møbeldekor: Valgfritt: Olmo Pavarotti/Magnolia eller Platino/Hvit

VANTANA DE LUXE
ALLROUNDEREN

I tillegg til det komfortable HobbyKomplett-utstyret leveres Hobby VANTANA  
DE LUXE med en 140 HK motor, 16-tommers lettmetallfelger og det ekstra  
brede panorama-takvinduet HOBBY TOP.

Et 90 liters kompressorkjøleskap som kan åpnes fra begge sider og en  
stemningsfull ambientebelysning er noen av høydepunktene i VANTANA DE LUXE. 
Når det gjelder utvendig design, kan man velge mellom standard klassisk hvit, 
eventuelt andre lakkfarger som ekstrautstyr. Støtfangeren blir også lakkert i den 
valgte fargen. VANTANA DE LUXE tilbys i år i to valgfrie møbeldekorer.



96 97BYBOBIL│VANTANA DE LUXE
K60 FT, STOFFKOMBINASJON: PATCH, MØBELDEKOR: OLMO PAVAROTTI / MAGNOLIA
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K65 ET

BYBOBIL│VANTANA DE LUXE

BYGGET FOR
LYSPUNKTER. 
OG DEN 
BESTE UTSIKTEN.

PANORAMAUTSIKT INKLUDERT

Det åpningsbare panorama-takvinduet HOBBY TOP gir 
en unik romfølelse og slipper inn godt med dagslys.

Les mer om påbygget fra side 114.

K65 ET, STOFFKOMBINASJON: ARRAS, MØBELDEKOR: PLATINO / HVIT



K60 FT 4 2 /2 90

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

K65 ET 4 2 /2 90

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

101100

K60 FT

K60 FTK65 ET

PLANLØSNINGER 
VANTANA DE LUXE

BYBOBIL│VANTANA DE LUXE

Se 360° visning av utvalgte 
modeller på denne nettsiden:

360.hobby-caravan.de/no
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HOBBY
KOMPLETT
UTSTYRT

Klimaanlegg, manuelt 
med pollenfilter i førerhus

Fører- og passasjersetet kan 
både dreies og høydejusteres

Fører- og passasjersetet med 
armlener «Captain's Chair»

Airbag for sjåfør og passasjer

Gardinplisse for front- og 
sidevinduer i førerhuset

Oppvarmede og  
elektriske utvendig speil

ESP inkl. ASR, 
Hillholder og 
TRACTION+

Myggnettplissee til skyvedør

Åpningsbart vindu i 
frostet glass på badet

Kombikassetter med rullegardin- og 
myggnettplissé til alle vinduer

GFK (glassfiber) innvendig gulv med XPS isolasjon

Ekstra bordplate, svingbar

Takluke fra DOMETIC SEITZ med 
rullegardin- og myggnettplissé 
 i soverom og oppholdsrom

I din nye Hobby har du komfort som standard. På de neste sidene ser du de  
mange utstyrsdetaljene som ganske enkelt gjør ferien i en Hobby bybobil  
enda bedre.

Vist utstyr i HobbyKomplett er modellavhengig. Nærmere detaljer angående 
utstyr finnes i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten.

HOBBYKOMPLETT:  
DET MESTE INKLUDERT
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LESESPOTTER I SITTEGRUPPEN
Eksklusive leselamper gir godt leselys med  
et minimalt strømforbruk. Behagelig når man  
ønsker å lese en bok eller å studere reiseplanen  
for neste dag.

KOMFORTABEL SITTEGRUPPE
På lengre drømmereiser gir de ergonomiske stolene med armlener på begge sider en fin sittekomfort og 
god avlasting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan man enkelt snu stolene motsatt vei slik at 
de blir en del av den hyggelige sittegruppen for opptil fire personer. Med et enkelt håndgrep kan bordet 
utvides ved hjelp av den svingbare bordplaten på undersiden.

BODELEN
GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ

 SKYVEDØR MED VINDU OG HYLLER
Fri sikt utover og mye lys inne: Det store vinduet, 
en rullegardinplissé og oppbevaringsrommene er 
harmonisk integrert i skyvedøren.

MATTER I FØRERHUS
Et løst og lettstelt teppe til førerhuset gjør rengjøring enklere. Det er utstyrt med en Hobby-logo og er 
spesialtilpasset førerhuset.

HØYVERDIG RULLEGARDIN- OG MYGGNETTSYSTEM
De praktiske kombikassettene på sidevinduene inneholder både rullegardin- og myggnetting som  
beskytter mot sollys og holder insektene ute. (unntatt baderomsvindu)
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 SMART OPPDELING AV ROMMET BAK
Bak i bybobilen er det gode lagringsmuligheter for fritids- og 
sportsutstyr. Kite-utstyr? Terrengsykkel? Ikke noe problem: 
dette festes lett ved hjelp av de justerbare festeanordningene.

 VENTILERTE OVERSKAP MED GOD PLASS
Alltid full oversikt: Overskapsdører som åpnes høyt og gir god oversikt. Robuste hengsler og låsesystemer 
gir stabile overskapsdører under kjøring. LED indirekte belysning i overskapene gir ekstra god stemning. 
Luftespalter og de isolerte ytterveggene gjør også at overskapene er bedre beskyttet mot kondensdannelse. 
Overskapet er sømløst tilpasset førerhuset.

LETT TILGJENGELIG KLESSKAP
Klesskapet under under benken byr 
på plass for sko, sammenbrettede klær 
og andre ting. Innholdet er alltid lett 
tilgjengelig.

ROBUSTE  
FESTEANORDNINGER
Stabile festebraketter, slik at 
lasten kan festes forsvarlig 
ved hjelp av stropper.

 LAGRINGSPLASS  
I GULVET
Her blir all plass fullt  
utnyttet. Lagrings - 
plassen i det opphøyde  
gulvet ved sittegruppen 
sørger for at ting kan ha  
sin faste plass.

OPPBEVARINGSROM BAK
Full oversikt. Oppbevaringsrom bak 
sørger for lett tilgang og er et sikkert 
oppbevaringssted for smådeler og 
nyttig campingutstyr.

FLEKSIBEL SENGEBUNN
Dersom sengebunnen slås opp til siden frigjøres ekstra plass 
til større sportsutstyr. Festestropper holder alt på plass under 
kjøring.

BYBOBIL│HOBBYKOMPLETT OPPBEVARINGSPLASS

LAGRINGSPLASS
ALT PÅ SIN PLASS
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 LED KJØKKENBELYSNING OG SEPARATE 
STIKKONTAKTER
En gjennomgående LED-lyslist over komfyren og 
utslagsvasken gir god belysning til arbeidsområdet. 
Smart detalj: 230V stikkontakt på kjøkkenet.

 STOR ARBEIDSFLATE
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på den smarte utnyttelsen av rommet i 
Vantana, og tilbyr god plass til å lage deilige retter.

ROMSLIG 90 LITERS KJØLESKAP
Smart løsning - det praktiske kjøleskapet kan åpnes fra begge sider.  
Her behøver man ikke å gå inn i bobilen når man trenger noe i fra  
kjøleskapet, man kommer enkelt til også fra utsiden.

 PRAKTISK OPPVASKBENK MED KOKEBLUSS
Kokebluss og oppvaskbenk er en hel enhet i edelstål som er enkel å holde ren.  
God avstand mellom kokeblussene gir bedre plass til større kjeler. Kokeblussene  
har elektrisk tenning, og et todelt glasslokk som gir større benkeflate ved behov.

BYBOBIL│HOBBYKOMPLETT KJØKKEN

KJØKKEN
MODERNE KJØKKEN MED GOD LAGRINGSPLASS

KJØKKENSKUFFER I KOMFORTKLASSEN
De store skuffene med heluttrekk og push-lock gir 
oversikt og enkel tilgang. Soft-close lukker skuffen 
mykt og stille.



111110 BYBOBIL│HOBBYKOMPLETT SOVEROM

SOVEROM
FOR EN BEHAGELIG NATTESØVN

BEHAGELIG DOBBELTSENG
Den koselige dobbeltsengen på tvers bak i bobilen sørger for god søvn og fine netter.

KOMFORTABLE ENKELTSENGER
Med enkeltsenger og uttrekkbar sengebunn blir liggeflaten ekstra stor, og man sover behagelig i  
bybobilens lengderetning.

INDIVIDUELL SØVNKOMFORT
Som skapt for deg: kaldskummadrasser som former seg 
perfekt etter kroppen og sengebunner fra GOODSIDE® som 
leveres med glassfiberlameller i tre forskjellige hardhetsgrader 
som kan flyttes og tilpasses etter eget ønske.

LYSBRYTER VED SENGEN
I nærheten av sengen befinner det 
seg en sentral-lysbryter. Det haptiske 
designet gjør den enkel å bruke selv i 
mørket.
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GODE LAGRINGSMULIGHETER
Elegant og praktisk: bak speildørene er det god plass til baderomsartikler.

KOMPAKTBAD
Det kompakte badet utnytter plassen maksimalt. Toalettet er dreibart 
for å gi bedre plass når man dusjer. Det åpningsbare vinduet gir 
naturlig lys og god ventilasjon på badet. Frostet vindu gir minimalt 
innsyn. Når dusjforhenget ikke er i bruk, har det sin egen faste plass.

UTTREKKBAR DUSJ
En smart funksjon; kombinert kran og dusjhode. Slangen  
skjules bak vaskesøylen når dusjhodet ikke er i bruk. 

BYBOBIL│HOBBYKOMPLETT BADEROM

BADEROM
FOR DITT PERSONLIGE VELVÆRE

PRAKTISK THETFORD DREIETOALETT
Et dreibart kassett-toalett sørger for en optimal romutnyttelse. Det 
har et kraftig og støysvakt spylesystem, og et eget display viser når 
tanken må tømmes.
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PANORAMA-TAKVINDU HOBBY TOP
Det ekstra brede panorama-takvinduet sørger for en himmelsk utsikt og et 
luftig og lyst inntrykk. Takvinduet er åpningsbart og har dobbelt, tonet glass. 
På solrike dager beskytter et praktisk rullegardin- og myggnettsystem mot 
insekter og varme.

 EFFEKTIV ISOLERING
Karosseriet til Vantana er isolert 
med B6-høyytelses isolasjon og 
XPS-skum som bidrar til å stive av 
karosseriet og dempe kjøretøystøy.  
I tillegg holdes også både kulde  
og varme ute, noe som sikrer et 
behagelig inneklima.

PÅBYGG- / 
BORDTEKNIKK
PERFEKT UTSTYRT FOR FERIEN

BYBOBIL│HOBBYKOMPLETT KONSTRUKSJONSTEKNOLOGI/TEKNOLOGI OM BORD

 FROSTBESKYTTET  
FERSKVANNTANK
Den lett tilgjengelige  
ferskvanntanken er godt rustet  
også mot lave temperaturer.  
Den er sikkert installert bak i bilen.

UTENPÅLIGGENDE VINDUER
Doble og tonede bodelsvinduer med 
sikkerhetslåser er støpt i former som 
gjør de enda mer resistente mot 
spenninger og deformasjon (spesielt 
viktig ved streng kulde eller ekstrem 
varme). Andre positive effekter er 
bedre lydisolasjon og et bedre  
forseglingssystem mot fuktinntrenging.

DOMETIC SEITZ TAKLUKER
Lys og luft inn - innsekter utestengt! Taklukene 
fra DOMETIC SEITZ i oppholdsrom og soverom 
sørger for dagslys og frisk luft. Om kvelden, når 
man går og legger seg, er det bare å trekke for 
rullgardinen.

INTEGRERT VANNAVLØP  
OVER INNGANGSDØR
LED-lys over inngangsdøren gir 
godt lys når en skal inn og ut. Den 
integrerte vannavløpslisten leder 
regnvannet unna.

ELEGANT MARKISE
Gjør oppholdsrommet større: Markisene fra THULE OMNISTOR er perfekt 
tilpasset de forskjellige modellene og gjør maks ut av uteplassen.

 MYGGNETTPLISSEE  
TIL SKYVEDØREN
Opp med døren, trekk igjen myggnettingen: På 
denne måten slipper frisk luft inn, og insektene 
holdes ute.
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ELEKTRISK STIGTRINN
Det elektriske stigtrinnet kommer automatisk ut. 
En praktisk detalj som øker komforten.

DET NYE CHASSISET FRA FIAT
Trygg underveis: FIAT Safety assistent-systemet gir ekstra sikkerhet på veien - med nødbremsesystem,  
sporholderassistent, regnsensor, skiltgjenkjenning og automatiske fjernlys. Cruise-Control,  
klimaanlegg samt ratt og girspak i skinn-utførelse gjør reisen enda mer behagelig. Praktisk  
koppholder, USB-ladekontakter, nettbrettholder og elektriske vinduer er selvfølgelig også på plass.

BYBOBIL│HOBBYKOMPLETT KONSTRUKSJONSTEKNOLOGI/TEKNOLOGI OM BORD

CITROËN CHASSIS 
Komfort som gjør reisen behagelig: Cruise-Control. klimaanlegg samt ratt og girspak i skinn-utførelse  
sørger for litt ekstra komfort i din CITROËN. Praktisk koppholder, USB-ladekontakter, nettbrettholder  
og elektriske vinduer kompletterer førerhuset.

FORBEREDT FOR INSTALLASJON AV 
SOLCELLE-ANLEGG 
Takket være en ferdig lagt kabel er det klargjort 
for ettermontering av et solcellepanel. Spør din 
forhandler om hvilke muligheter som foreligger.

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,  
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA
Praktisk multitalent: AV-tuneren er kombinert 
radio, navigasjonssystem og display for  
ryggekamera i ett. Ved hjelp av Bluetooth  
kan du koble til din smarttelefon, for handsfree 
eller tilgang til ditt eget musikkbibliotek.  
Med Android Auto eller AppleCarPlay er  
forbindelsen bare et tastetrykk unna.

TV-TILKOBLING 
Alle bobiler er utstyrt med 12 V / 230 V  
stikk- og antennekontakt plassert i nærheten av 
TV-holderen. Her er alt klart for tilkobling av TV.

LED FLATSKJERM TV 22"
En 22" stor LED-flatskjerm TV sørger for en 
avslappende kveld etter en spennende feriedag. 
Parabolanlegget og TV-uttrekket bidrar til en 
koselig TV-aften.

FORBEREDT FOR PARABOLANLEGG 
Med en ferdig lagt kabel er det klargjort for  
ettermontering av et parabolanlegg. Som  
ekstrautstyr kan et parabolanlegg inkl.  
TV også leveres originalt fra fabrikk.

SENTRALT BETJENINGSPANEL 
Belysning, nivåmåler ferskvann, batterikapasitet  
og mer: Betjeningspanelet ved inngangsdøren  
gir deg kontroll over mange funksjoner. Standard 
er også Bluetooth funksjonen hvor man med  
HobbyConnect-appen også kan betjene mange  
av panelets funksjoner med en smarttelefon  
eller nettbrett.

LETTMETALLFELGER
Mange modeller utstyres standard med stilige 
lettmetallfelger. Disse kompletterer det moderne 
utvendig designet! (modelleksempel)

TRUMA COMBI 4 VARMLUFTSANLEGG  
MED VARMTVANNSBEREDER
Varmesystemet sørger for behagelig  
innetemperatur og varmt vann på kjøkken  
og bad. Ved valgt innstilling holdes den  
ønskede temperaturen konstant. Varmluftsdyser 
sørger for en jevn fordeling i hele kjøretøyet.

LADEBOOSTER
Ladeboosteren på 25 A sørger for en rask og  
optimal lading av bodelsbatteriet. Dette gjør  
også at bilbatteriet lades opp under kjøring.

PLISSEEGARDIN-SYSTEM REMIS TIL  
FRONT- OG SIDEVINDUENE I FØRERHUSET
Det velkjente plissegardin-systemet til front- og 
side vinduer fra REMIS beskytter førerhuset mot 
sol og uønsket innsyn.

PRAKTISK GASSFLASKEUTTREKK
Et hendig rom med plass til to gassflasker, med 
uttrekk. Dette gjør det enkelt å skifte gassflasker.
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HOBBYCONNECT
BYBOBIL│SMART HOME

MULTIMEDIAVANNTANK- 
NIVÅER

GULVVARME 
(VOGN)

POSISJONBELYSNINGKLIMAANLEGGVARME BATTERISTATUS

HOBBYCONNECT  
BORDMANAGEMENT, STYRING AV BETJENINGSPANELET VIA BLUETOOTH PÅ EGEN APP
Med HOBBYCONNECT får du tilgang til de fleste av bobilens funksjoner og elektroniske komponenter når du er i og i nærheten av bobilen. 
Funksjonene styres enten direkte på TFT-betjeningspanelet eller over Bluetooth ved å benytte HOBBYCONNECT-appen på en smarttelefon 
eller et nettbrett. Her kan man for eksempel lagre egne lysinnstillinger, kontrollere batteristatus og nivået i vanntanken, eller aktivere klima- 
eller varmeanlegg – helt enkelt med selvforklarende symboler på den mobile enheten din.

HIGHLIGHTS
• HOBBYCONNECT er standard i alle modeller
•  Bluetooth-styringen er inkludert i HOBBYCONNECT
•  HOBBYCONNECT appen kan lastes ned gratis i  

Google Play eller App Store

HOBBYCONNECT+  
BORDMANAGEMENT, FJERNSTYRING AV BETJENINGSPANEL VIA SMARTPHONE/MOBILNETT PÅ EGEN APP
Ønsker du å betjene klimaanlegget eller aktivere oppvarmingen i bobilen på avstand? Hobby gjør dette mulig. Med HOBBYCONNECT+ har 
du tilgang til de fleste elektroniske komponenter i bobilen din via mobilnettet, uansett hvor du er. Med HOBBYCONNECT-appen styrer du 
funksjonene i bobilen din ganske enkelt via din smarttelefon eller nettbrett, uavhengig av hvor du selv befinner deg.

HIGHLIGHTS
•  Fjernstyring via HOBBYCONNECT+ og mobilnettet
• Pushvarsel melder fra om bobilens posisjon
•  HOBBYCONNECT appen kan lastes ned gratis i  

Google Play eller App Store

DEN SMARTE FORBINDELSEN TIL DITT KJØRETØY

HOBBY 
CONNECT 

STANDARD  
I ALLE  

MODELLER
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ETTER EGET VALG
EKSTRAUSTYR

BODELEN

BYBOBIL│EKSTRAUTSTYR

OMGJØRING AV SITTEGRUPPEN TIL SENG
Med det praktiske ombyggingssettet blir sittegruppen i en håndvending til en soveplass for barn.

EKSTRA SENG I FØRERHUSET
Med ombyggingssett med ekstra utfyllingsputer får man en koselig seng for små  
reisende i førerhuset.

USB-LADEKONTAKT
Smarttelefoner og nettbrett kan  
enkelt lades opp via USB-kontaktene  
på soverommet og i sittegruppen.

TEPPE I BODELEN
Et løst lettstelt og flosset teppe til bodelen  
sørger for en behagelig følelse i bobilen. Det er 
spesialtilpasset de forskjellige planløsningene.
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 FORBEREDT FOR MONTERING AV  
TAKMONTERT KLIMAANLEGG
Gjennomtenkt: her ligger alle kabler klare i taket 
for enkelt å kunne ettermontere et klimaanlegg. 
(Takmontert klimaanlegg leveres ikke fra fabrikk)

FORTELTSKONTAKT 230V, INKL. SAT/
TV-TILKOBLING
Med 230 volt utgangen kan du sitte utenfor  
din VANTANA og koble til TV eller ta i bruk  
den elektriske grillen.

THERMO FORHENG TIL FØRERHUS 
Et praktisk thermo-forheng til førerhuset  
hjelper til med å holde kulden ute og gir en  
mer behagelig innetemperatur. Forhenget er  
utstyrt med en smart luke slik at man kommer  
til multimedia anlegget på en enkel måte.

TILHENGERFESTE
Tilhengerfeste kan leveres i to versjoner: fast  
eller avtagbart.

PÅBYGG- / BORDTEKNIKK

BYBOBIL│EKSTRAUTSTYR

THULE SYKKELSTATIV FOR 2 SYKLER
Sykkelstativet fra THULE er perfekt for transport av to sykler. Det monteres uten verktøy. Bakdøren kan 
fortsatt åpnes, selv om det er sykler på stativet (leveres som ekstrautstyr kun på K65 ET).

STOFFKOMBINASJON KOS
Ekstrautstyr i alle modeller.

STOFFKOMBINASJON

RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt 
inntrykk.

VARMER TRUMA COMBI 6 E
Den effektive varmeren TRUMA-Combi 6 E går 
både på gass og strøm (230V), en stor fordel ved 
vinterbruk.

SMART-TRAILER SYSTEM
E-Trailer systemet gir informasjon om kjøretøyets 
nivellering og gassnivå i gassflasker direkte til 
smarttelefon eller nettbrett. Ytterligere funksjoner 
kan enkelt ettermonteres. Spør din forhandler om 
individuelle muligheter og veiledning.
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LAKKERING SØLV METALLIC
Ontour Edition, De Luxe

LAKKERING SVART METALLIC
Ontour Edition, De Luxe

LAKKERING EXPEDITION GRÅ
De Luxe

LAKKERING LANZAROTE GRÅ
De Luxe

Velg mellom fire ekstra designvarianter i din favorittfarge. (modellavhengig tilgjengelighet)

DESIGNVARIANTER

BYBOBIL│EKSTRAUTSTYR

AUTOMATGIR
FIAT automatgir med 9-trinn gjør kjøreturen 
komfortabel og enkel. Kjøremodus kan justeres 
individuelt med de tre valgene; Eco, Normal eller 
Power, alt etter behov.

EKSTRA BODELSBATTERI 
Et ekstra bodelsbatteri sikrer ekstra  
strømforsyning uavhengig av nettstrøm.  
Spesielt praktisk på lengre turer når man  
ikke vet hvor neste stopp blir!

FIAT CHASSIS PAKKE
Eksklusivt for FIAT: Velg mellom tre forskjellige pakker for en enda bedre kjøreopplevelse. FIAT «Anti-tåke 
Plus» pakken gir ekstra god sikt. FIAT «Easy Driving» pakken gir enda bedre kjørekomfort og sikkerhet. FIAT 
«Hobby Plus»-pakken tilbyr ekstrautstyr som elektrisk parkeringsbrems, et heldigitalt dashbord og en prak-
tisk nøkkelfri funksjon Entry & Go.

TRUMA DUOCONTROL
Gassnivåmåleren Truma DuoControl inkl. gassfilter 
veksler automatisk til ny gassflaske, når den andre 
er tom. Den integrerte Crash-sensoren sørger 
for at gasstilførselen stenges automatisk ved en 
ulykke.

TRÅDLØST ALARMSYSTEM MED 
GASSVARSLER
Det trådløse alarmsystemet varsler med en høy 
tone for narkosegass, propan og butan. I tillegg 
sikrer alarmsystemet dørene til førerhus og bodel.

FIAT DESIGN PAKKE SVART
For en enda mer sporty look: Designpakke svart som inneholder pyntelist og felger i høyglanset svart, LED frontlykter og tåkelys med kurvelys.
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REISELYSTEN?  
VI ER HER FOR DEG!

Fant du din egen Hobby favoritt? Ønsker du mer informasjon? Benytt vår 
modellsøker, eller ta et virtuelt besøk i vognen med 360°-visning hvor du 
kan komme enda nærmere drømmevognen din. Våre reisetips og -videoer 
bidrar også til å styrke forventningene og reiselysten.

Modellsøkeren finner du på 360.hobby-caravan.de/no

Vår service - din trygghet!
I din nye Hobby er du hjemme overalt. Takket være et av de største  
forhandlernettverkene i Europa kan vi alltid stå til tjeneste med hjelp,  
gode råd og veiledning ved behov.

Besøk oss!
Med kun et par klikk i vårt forhandlersøk på vår hjemmeside finner du  
din nærmeste autoriserte Hobby-forhandler.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen inn i vår store Hobby-familie.



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
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DIN FORHANDLER - WWW.HOBBY-CARAVAN.NO

TYSKLAND MERKNADER

Bobil katalog, sesongen 2022
aktuell pr. august 2021

De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmes-
sige utstyr. Dekorasjoner og illustrasjoner følger ikke 
med. Trykk og fototekniske avvik kan ikke utelukkes, og 
det tas forbehold om avvik i struktur og farge grunnet 
bruk av naturlige materialer. Rett til tekniske endringer, 
som beholder eller forbedrer produktkvaliteten og ikke 
påvirker bruksformålet forbeholdes.

Noe utstyr kan være modellavhengig. Mulig ekstrautstyr 
finner man i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten som er 
gyldig på trykktidspunktet. Det tas forbehold om skrive-
feil, trykk og fototekniske avvik, samt tekniske endringer. 
Flere bilder finnes på vår hjemmeside:  
www.hobby-caravaning.de

ALLTID I NÆRHETEN

Vi er tilgjengelige for deg med våre ca. 500 forhandlere /  
servicepartnere. Også i ferien – takket være et av de 
største forhandlernettverkene i Europa.


