TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARD / OPTIONELE UITRUSTING

STANDAARD / OPTIONELE UITRUSTING

VOETNOTEN
1.
2.
3.
4.
5.

De technisch toelaatbare massa mag nooit worden overschreden.
De massa in rijklare toestand kan +/- 5% afwijken van de aangegeven waarden (zie richtlijn 2007/46/EG, bijlage I, artikel 2.6 letter b of in bijlage III deel I artikel A en B of de in CoC of in het kentekenbewijs deel II genoemde nominale
waarde.) Deze omvat het gewicht van het lege voertuig, inclusief smeermiddelen, boordgereedschap, reparatieset, brandstof (90%), extra accu, alle van fabriekswege ingebouwde standaardaccessoires, alsmede 75 kg voor de bestuurder.
Conform met VO (EU) 1230/2012 is vastgesteld, rekening houdend met de rijvulling van de schoonwatertank, de 100 % gevulde boiler en een volledig gevulde 11 kg aluminium gasfles.
Het laadvermogen is het verschil tussen de technisch toegelaten totale massa en de massa in rijklare toestand. Deze massa moet rekening houden met het gewicht voor passagiers, extra accessoires en persoonlijke uitrusting. Het laadvermogen vermindert door het inbouwen van opties en accessoires. Bovendien is het laadvermogen niet alleen afhankelijk van de massa in rijklare toestand, de feitelijke voertuigmassa, het gewicht van de accessoires en de technisch toegelaten
massa, maar ook van de betreffende asdruk. Om het voertuigtechnisch mogelijke laadvermogen volledig te benutten, is een overeenkomstige verdeling van het gewicht over de assen vereist.
De aanhangerkoppeling is optioneel. Let op het maximaal toegestane treingewicht.
De inhoud van de schoonwatertank is maximaal 100 liter, rekening houdend dat tijdens het rijden, door de overloop de inhoud automatisch gereduceerd wordt tot maximaal 10 liter, conform aanh. V, deel A, punt 2.6 Fn. (h) VO (EU)
1230/2012.

ALL -IN C LU S I VE - U W HO BBY CO M P L E E T UI TG E RU S T
Uw Hobby kampeerauto is standaard helemaal compleet. Standaard is alles All-Inclusive. Vakantie vieren in een Hobby kampeerauto is daardoor een feest. U geniet als geen ander van comfort en
luxe. Dankzij de complete uitrusting is uw Hobby kampeerauto altijd startklaar voor een onvergetelijke reis. De Hobby All-Inclusive uitrusting is modelafhankelijk.
BASISVOERTUIG
• ABS, Anti blokkeersysteem
• Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar
• Verlengde buitenspiegel
• Boordcomputer
• Airbag bestuurder en bijrijder
• Elektrische ramen
• Handbediende airco met pollenfilter in cabine
• Radioantenne geïntegreerd in dak
• Radio voorbereiding, incl. speakers
• Bandenreparatieset
• Handgeschakelde 6-versnellingsbak
• Spatlappen voor
• Cruise control
• Gevarendriehoek en verbanddoos
• Elektronische startonderbreker
• Centrale deurvergrendeling
CABINE
• Cabinestoelen met armleuningen “Captain’s Chair”, in
hoogte verstelbaar
• Bekerhouder
RAMEN
• Ramen, uitstelbaar, dubbelwandig en getint
OPBOUW
• Polyester ondervloer met XPS isolatie

• Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel
• Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met
verduisterings- en insectenplissé in badkamer
• Insectenplissé voor toegangsdeur
• LED buitenlamp
• Gasflessen lade, voor 2 x 11 kg gasflessen
WONEN
• Hangkast met veel bergruimte
• Kledingkast met binnenverlichting
• Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte
KEUKEN
• Koelkast (AES) DOMETIC, 133 liter, aan beide zijden te
openen, absorbtie techniek
• Kruidenrek bij bovenkast keuken
• Besteklade inzet
• Wandcontactdoos in keuken

• Spiegelkast
WATER / GAS / ELEKTRA
• Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd
• Schoonwatertank, 10/100 liter,tegen vorst beschermd 5
• Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah
• Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer
• Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) en slang
• Gasverdeler in keukenblok
• Stroomverzorging, 12 V / 230 V
• Rookmelder (werkt op batterijen)
VERLICHTING
• Plafonnière in het woon- en slaapgedeelte
• LED werkbladverlichting in de keuken
• Verlichting in de garage

VERWARMING / AIRCO
• Verwarming TRUMA Combi6, incl. 10ltr. boiler
en vorstbeveiliging
SLAPEN
Warm water in keuken en badkamer
• Lattenbodem GOODSIDE®, incl. koudschuimmatras(sen) •
•
Winterventilaltie bij zitgroep, kasten en bedden
• Lichtschakelaar in slaapgedeelte
MULTIMEDIA
BADKAMER
• Voorbereiding voor SAT ontvanger
• Douche-afscheiding
• TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting
• Douchezuil met douchekop en opbergvakken
• Draaibaar toilet THETFORD
• Uittrekbare waslijn
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O PTIMA O NT O U R ED I T I O N - C I T RO Ë N J UM P E R
V65 GE

V65 GF

V65 GQ

70.200

70.200

70.600

De OPTIMA ONTOUR modellen zijn uitgevoerd met een
cabine in de kleur wit, een zwarte grill met zilveren koplamp
omranding en een zwarte striping.

De OPTIMA DE LUXE modellen zijn uitgevoerd met een cabine
in de kleur wit, grill en koplamp omranding zwart en een zwarte striping.

OPTIMA ONTOUR EDITION

OPTIMA DE LUXE - CABINE WIT

OPTIMA ONTOUR

OPTIMA DE LUXE - CABINE FERRO GRIJS (OPTIE)

OPTIMA ONTOUR ALKOOF

OPTIMA DE LUXE - CABINE ZWART (OPTIE)

O PTIMA O NT O U R - C IT RO Ë N J UM P E R
T65 FL

67.400

T65 GE

67.400

T70 F

69.700

T70 E

PERFECTIE
RAFFINEMENT
INNOVATIE

68.800

OPTIMA O NT O U R H EF B E D - C I T ROË N J UM P E R
T65 HKM

68.900

T65 HFL

68.900

OPTIMA O NT OU R A L KO O F - C I T ROË N J UM P E R
A60 GF

67.300

A65 KM

69.000

A70 GFM

69.600

OPTIMA D E LU X E - F IAT D UC ATO
T65 GE

84.300

T70 GE

86.600

T70 HGE

87.850

CITROËN CHASSIS UITVOERING OPTIMA ONTOUR EN EDITION

ALGEMENE OPMERKINGEN

Met het uitkomen van deze prijslijst vervalt de geldigheid van alle voorgaande prijslijsten. De prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen, incl.
de wettelijke BTW, BPM, transport naar de dealer, rijklaarmaakkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Bij prijswijzigingen van de
chassisleverancier gelden nieuwe prijzen.
Alle Optima modellen zijn voorzien van 4 driepuntsgordels zodat het toegestane aantal personen standaard vier is, waarbij rekening moet
worden gehouden met het gewicht van bijlading en aslast. Dit kan verminderen door het inbouwen van accessoires en toebehoren. Hierdoor
is het mogelijk dat het aantal zitplaatsen minder kan worden. Als alle zitplaatsen gebruikt moeten worden dient de bijlading te worden gereduceerd. De technisch toelaatbare massa mag nooit worden overschreden.
De op- en inbouw van accessoires verhogen het leeg gewicht, de massa in rijklare toestand en eventueel de hoogte van het voertuig. Bij het
vermelde gewicht zijn afwijkingen tot 5% mogelijk door het gebruik van natuurlijke materialen.
Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend.
Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden.

De Citroën Jumper wordt gebruikt als onderstel voor de Optima Ontour (Edition) modellen, deze heeft standaard een 2,2 l. BlueHDi 120,
Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 pk motor met start- stop- systeem met een 220 Ampere dynamo en is voorzien van ESP incl. ASR,
Hillholder en HDC. Dit voorwiel aangedreven chassis (onderstel) heeft een draagvermogen van 3.500 kg (Citroën Light chassis) en is
voorzien van een 90 liter brandstoftank en een 20 liter AdBlue tank.

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten deels ook speciale uitrustingen resp. decoraties die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingsobjecten blijven voorbehouden, voor
zover dit in de aard van de gebruikte materialen ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het
voertuig, voor zover de productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed.

FIAT CHASSIS UITVOERING OPTIMA DE LUXE

De verkoopprijzen en inbouwmogelijkheden van de accessoires gelden alleen indien opgegeven vóór het verlopen van de specificatiedatum.
De prijzen van opties en accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

De Fiat Ducato wordt gebruikt als onderstel voor de Optima De Luxe modellen, deze heeft standaard een 2,3 l - 140 Multijet, Euro
6d-TEMP, 2.287 ccm,103 kW / 140 PK motor met start- stop- systeem, een 200 Ampere dynamo en is voorzien van ESP incl. ASR,
Hillholder en TRACTION+. Dit voorwiel aangedreven chassis (onderstel) heeft een draagvermogen van 3.500 kg (Fiat Light chassis) en is
voorzien van een 75 liter brandstoftank en een 19 liter AdBlue tank. De T75 HGE heeft een draagvermogen van 3.650 kg.

Hobby Benelux Caravans BV|Pieter Zeemanweg 170| 3316 GZ Dordrecht | Telefoon 078 - 651 18 44 | www.hobby-kampeerautodealers.nl
Juli 2020. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW, transport naar de dealer, rijklaarmaak kosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische
veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 juli 2021.
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