






























































JUBILEUMSMODELL

460 SL EXCELLENT
FULLUTRUSTAD OCH MYCKET FÖR PENGARNA! 

HOBBY PRESENTERAR 460 SL EXCELLENT, MED 

FANTASTISK RUMSKÄNSLA OCH MYCKET UTRUSTNING.

GRUNDPRIS EXCELLENT 460 SL CCC 295.800 kr 
Ökning av lastkapaciteten med tekniska ändringar för enkelaxel 4.750 kr
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus 9.030 kr
Manövreringssystem EASY DRIVER pro 1.8 25.108 kr
HobbyConnect, fjärrstyrning av intern teknik via app 7.590 kr
Lucka till förvaringsutrymme THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar 2.900 kr
95ah Batteri från 70ah             1.000 kr

LISTPRIS 345.998 kr 

JUBILEUMSPRIS 
GRUNDPRIS INKL. UTRUSTNINGSPAKET

295.800 kr

DU SPARAR 50.198 kr

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Med förbehåll för ändringar, felskrivningar och slutförsäljning.

TUMBO 37, 635 31 KVICKSUND
TEL: 016-200 68 50

JUBILEUMSUTRUSTNING

ALLMÄN INFORMATION

Prislista CCC jubileumsmodell säsong 2020, version augusti 2019

I och med publiceringen av denna prislista upphör alla tidigare prislistor att gälla. Priserna är 
rekommenderade cirkapriser från fabriken i Fockbek inklusive lagstadgad moms. Vid på- och inbyggnad 
av tillbehör och extrautrustning ökar tomvikten, vikten i körklart läge och eventuellt fordonets 
höjd. Vi debiterar 139 euro för registreringsbeviset del II/COC, TÜV- och gasolkontroll. I fråga om 
viktuppgifterna är det möjligt med avvikelser på upp till fem procent på grund av bearbetningen 
av naturmaterial. Innehållet gällde vid tidpunkten för tryckningen. Med förbehåll för ändringar av 
konstruktionen och utrustningen samt misstag.
 Modellerna i katalogen innehåller delvis även extrautrustning i fråga om dekorativa detaljer som inte 
hör till standardutrustningen. Med förbehåll för avvikelser i fråga om konstruktion och färg jämfört 
med den avbildade utrustningen om dessa beror på materialens natur och är normalt förekommande. 
Detsamma gäller för tekniska ändringar i fordonet såvida hela produktkvaliteten förblir likvärdig eller 
bättre och att användningsändamålet inte påverkas.

Prisuppgifterna gäller endast för ny serietillverkning. Eftermontering av viss specialutrustning är ibland 
inte möjlig eller medför avsevärda merkostnader.

1 Fordonshöjden kan variera beroende på modell, utrustningsstatus, axel, däck, specialutrustning 
och last och kan vara upp till 120 mm högre.

2 Teknisk tillåten totalvikt får absolut inte överskridas

3 Vikten i körklart läge kan avvika +/- 5 % från det nominella värdet i direktiv 2007/46/EG, bilaga 
I stycke 2.6 bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i COC eller i ZB II. I den körklara 
vikten ingår nettovikten hos en standardhusvagn plus grundutrustning. I grundutrustningen 
ingår en helt fylld 11 kg gasflaska av aluminium, en 100 % fylld färskvattentank samt 
varmvattenberedare och ev. vattentank för toalettspolning. Grundutrustningen väger 52 kg.

4 Lastkapaciteten motsvarar differensen mellan den tekniskt tillåtna totalvikten och vikten i 
körklart läge. Lastkapaciteten minskar genom montering av specialutrustning och tillbehör 
och när lastkapaciteten beräknas måste hänsyn tas till personlig utrustning. Dessutom är 
lastkapaciteten inte bara beroende av vikten i körklart läge, den faktiska fordonsvikten, vikten på 
tillbehöret och den tekniskt tillåtna totalvikten utan även av respektive axellast. Förutsättningen 
för att den fordonstekniskt möjliga lastkapaciteten ska kunna utnyttjas är en passande, 
axellastberoende lastfördelning.

5 I vissa fall räcker inte enbart informationen om omkretsens storlek för att man ska kunna välja 
passande förtält. Den angivna omkretsen gäller endast för förtält som dras in helt och hållet i 
husvagnens kederlist. Omkretsen kan variera beroende på specialutrustning, däckstorlek, axel 
och last. För att fastställa en exakt omkrets som passar förtältskonstruktionen, rekommenderar 
vi att du mäter just din husvagn.

6 Fästet för teve är monterat så att det ger utrymme för teveapparater med bildskärmsdiagonaler 
på upp till 22" (max. yttermått 535 x 351 x 50 mm).

7 Batteridriven.

8 Inte i kombination med kallskumsmadrass. 

9 Medför ytterligare kostnader, mer information om HobbyConnect hittar du i 
produktbeskrivningen. Tillgång landsspecifik.

10 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsbescheinigung Teil II und 
Gasprüfbescheinigung)

NOTER

PLANLÖSNING

JUBILEUMSMODELL 460 SL 
 

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

SE

TYSKLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

BUILT FOR LIFE

L: 6.751 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg 

JUBILEUMSPRIS
INKL. UTRUSTNINGSPAKET 

295.800 KR
DU SPARAR 50.198 KR

(LISTPRIS 345.998 KR )

Tumbo 37, 635 31 Kvicksund

Telefon: 016-200 68 50

 info@tumbo.se | tumbo.se 

URVAL AV UTRUSTNING 
SOM INGÅR:

– Silver lack

– Mover från REICH

– Antisladd system KNOTT ETS Plus

– Hobby Connect (MyHobby, 

semesterns fjärrkontroll)

– Batteri 95Amp AGM

– Totalviktshöjning enkelaxel 1500 kg




