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VANTANA-retkeilyautomallisto käsittää kolme mallisarjaa: VANTANA ONTOUR, VANTANA DE LUXE ja VANTANA PREMIUM. Niiden yhteinen tekijä on  
kompaktisuus. Se tekee tästä triostamme erityisen matka- ja käyttökelpoisen, myös jokapäiväisessä käytössä. Fiksu kompaktipesuhuone on koostaan  
huolimatta mukava. Kaikki kolme mallisarjaa tarjoavat samat pohjaratkaisut; voit valita joko parivuoteellisen K60 FT:n tai erillisvuoteellisen K65 FT:n.

HOBBY VANTANA.  
KOLMINKERTAISESTI HYVÄ.
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VANTANA PREMIUM

VANTANA DE LUXE

VANTANA ONTOUR

SISÄLTÖ

SISÄLTÖ

HOBBY. ARVOSTETTU. 
RAKASTETTU.  
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY.

HOBBYKOMPLETT- 
TÄYSVARUSTUS

MALLISTO

Alussa oli uraauurtava idea: tehdä liikkuvasta  
matkailusta yksinkertaisempaa, mukavampaa ja  
jännittävämpää; tämä idea loi pohjan yli 50 vuotta 
sitten Hobbyn matkailuvaunujen ja -autojen  
kehittämiseen. Sama päämäärä on johtolan kamme 
edelleen.

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

Jokainen uusi Hobby-matkailuajoneuvojen sukupolvi  
vakuuttaa ensiluokkaisella vakiovarustuksellaan,  
avaralla sisustuksellaan, laadukkuudellaan, toiminnalli-
suudellaan ja ainutlaatuisella hinta-/laatusuhteella.  
Ei siis mikään ihme, että Hobbysta on tullut halutuin ja 
siten eniten myyty matkailuvaunumerkki Euroopassa. 

Hobby. Elämää varten tehty.
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K60 FT

Jo edullinen aloitusmalli tarjoaa kaiken, mitä tarvitset mukavaan matkustamiseen.  
Keittiössä on työtaso, jaloteräsallas, 2-liekkinen liesi ja 70-litrainen kompressorijää-
kaappi – parhaaseen liikkuvan keittiön tyyliin. Mukavat kylmävaahtopatjat lupaavat 
rentouttavat yöunet. Ja B6-erikoiseristys sekä XPS-vaahto takaavat erinomaisen 
lämmöneristyksen.

VANTANA ONTOUR ALOITUSPAKETTI
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9VANTANA ONTOUR
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K60 FT

Saisiko olla vielä hieman lisää? 130 hv moottori, 16-tuuman aluvanteet ja HOBBY-
KOMPLETT-TÄYSVARUSTUS ovat vain muutama VANTANA DE LUXEn pluspuoli. 
Sisäpuolen plussaa on muun muassa 90 litran kompressorijääkaappi.  
Ulkopuolen designvaihtoehdot ovat klassinen valkoinen ja erikoisväri  
metallihopea. Myös puskurit ovat korin väriset.

VANTANA DE LUXE KAIKENKATTAVA

HOBBY
Komplett
TÄYSVARUSTUS



11VANTANA DE LUXE



12
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K60 FTK60 FT

K60 FT



14
K60 FT



15VANTANA DE LUXE
K60 FTK60 FT

K60 FT K60 FT
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K65 ET

Täyttää kaikki toiveet, kuten myös VANTANA DELUXE: 130 hv moottori, 16-tuuman 
aluvanteet ja HOBBYKOMPLETT-TÄYSVARUSTUS. Ainutlaatuista on innovatiivinen 
90-litran Slim-Line-jääkaapin ohjaus HobbyConnect-sovelluksella, myös mistä  
tahansa maailmankolkasta kauko-ohjauksella. Valitse ulkodesigniksi valkoinen  
vakioväri tai harmaa, metallihopea tai musta. Puskurit ovat kaikissa  
vaihtoehdoissa korin väriset.

VANTANA PREMIUM YLÄLUOKKAA

HOBBY
Komplett
TÄYSVARUSTUS



17VANTANA PREMIUM
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K65 ET

SLIMLINE
JÄÄKAAPPI

PATENTOITU 
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HOBBYKOMPLETT- 
TÄYSVARUSTUS
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 TEHOKAS LÄMMÖNERISTYS
VANTANAn kori on eristetty B6-tehoeristyksellä ja XPS-vaahdolla.  
Paitsi että se jäykistää koria ja pienentää ajoääniä, se pitää myös kylmän 
ja paahtavan kuumuuden ulkona ja saa aikaan miellyttävää huoneilmaa.

 LED-SISÄÄNKÄYNNIN VALO IN-
TEGROIDULLA VEDEN POISTOLLA
LED-valaistus sisääntulossa luo parasta 
näkyvyyttä sisään- ja uloskäyntiin. 
Integroitu sadevesilista johtaa  
sadeveden tehokkaasti pois  
(DE LUXE / PREMIUM). 

 REMIS-LASKOSVERHOJÄRJESTELMÄ  
OHJAAMON ETU- JA SIVUIKKUNOISSA 
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä suojaa 
auringonvalolta ja epätoivotuilta katseilta 
(DE LUXE / PREMIUM).

 LAADUKKAAT, AVATTAVAT  
IKKUNAT
Sävytetyt ikkunat valmistetaan valu-
menetelmällä. Se tekee niistä yhdessä 
suuren materiaalivahvuuden kanssa 
huomattavasti vastustuskykyisempiä 
jännityksiä ja sään muutoksia vastaan ja 
parantaa äänieristystä. Uusi tiivistystek-
niikka antaa parempaa suojaa kosteutta 
vastaan. 

OHJAAMON ISTUIMISSA KÄSINOJAT  
(CAPTAIN’S CHAIR)
Korkeus- ja kallistussäädettävät ohjaamoistuimet ovat  
asuinosan kangasmateriaalia ja varustettu molemminpuolisilla 
kyynärnojilla, tukevalla kääntömekanismilla ja niissä on  
erinomainen sivuttaistuki. Laadukas pehmustus on  
vartalonmukaista ja parantaa siten istuinmukavuutta.

 THULE ELITE - POLKUPYÖRÄTELINE
Telineen paino vain 10,5 kg ja kantavuus 35 kg; 
Thule on optimaalinen kahden polkupyörän teline. 
Etuna on myös ruuviton kiinnitys sekä se, että 
takaovi on avattavissa, vaikka telineessä olisikin 
pyöriä (saatavana lisävarusteena ET-malleihin).

KOMBI-LASKOSKASETTIVERHOT  
JOISSA HYTTYSSUOJA 
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot 
suojaamassa auringolta ja itikoilta.

RAKENTEET 

Polyuretaanikehykset

B6-tehoeristys

XPS-vaahto

 TÄYDELLINEN YHTEYS  
OHJAAMOON
Kaikki yhdessä tasossa: erikoisleveän 
kynnyksen ansiosta vaivaton yhteys 
ohjaamon ja asunto-osan välillä.

HOBBYKOMPLETT-TÄYSVARUSTUS
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 FIKSU JA JOUSTAVA TAKAOSAN TILANJAKO
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
Aivan ylös asti aukeavat kaappien luukut tuovat paljon pääntilaa. Erityisen järeiden saranoiden ansiosta 
luukut aukeavat ja pysyvät auki hyvin. Lisämaustetta tuovat kaappien LED-valolistat (lisävaruste).  
Ilmaraot yläkaappien takana yhdessä eristyksen kanssa ehkäisevät kosteutta ja hometta.

TUKEVAT KIINNITYSMAHDOLLISUUDET
Tukevat kiskot joihin vyöt kiinnitetään, takaavat 
luotettavan tavaroiden paikallaan pysymisen.

JOUSTAVA SÄLEPOHJA
Kun vuode on käännetty sivuun, Vantanassa voi kuljettaa suurempiakin urheiluvälineitä tai muuta  
kookasta. Kiinnityshihnat pitävät ajon aikana kaiken paikallaan (kuvassa K60 FT).

KAAPPI OHJAAMON KATOSSA
Käytännöllinen ja varma: Suuren lukollisen kaapin 
ansiosta lisää säilytystilaa (PREMIUM).

TAVARATILA
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MATOT OHJAAMOSSA
Helppohoitoinen ohjaamon matto  
edesauttaa auton puhtaana pitämistä.  
Pitkäikäisessä, tarkoin sopivassa  
matossa on kantapäävahvennus ja 
Hobby-logo (lisävaruste).

VUODETILA ISTUINRYHMÄSSÄ
Lisäpatjalla istuinryhmästä saa käden käänteessä vuoteen pikkuvieraille. 
(lisävaruste)

 TAVARATILA LATTIATILASSA
Täällä kaikki tila on tarkassa käytössä. 
Lattiatilan säilytystilassa tavarat  
löytävät turvalliset paikkansa.

IRTOMATTOSARJA ASUINOSASSA
Lisävarusteena saatava mattosarja luo 
autoon kodinomaista mukavuutta.  
Se koostuu useasta elementistä, jotka 
sopivat tarkoin VANTANAsi  
pohjaratkaisuun. Puhdistusta varten 
ne on helppo yksinkertaisesti irrottaa 
(PREMIUM).

NUKKUMINENOLOHUONE

VUOTEEN LEVENNYS
Erillisvuoteet K65 ET:ssä voi lisäpatjan avulla  
yhdistää nopeasti mahtavan kokoiseksi divaaniksi. 

 LED-JOUTSENKAULAVALAISIMET
Upeat lukuvalot luovat kirkasta valoa 
minimaalisella sähkön kulutuksella ja  
ne ovat säädettävät (PREMIUM,  
1 x istuinryhmä, 2 x vuodetila).

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

 MUKAVAT KYLMÄVAAHTOPATJAT
Kylmävaahtopatjan ansiosta saat  
samanlaisen nukkumismukavuuden  
kuin kotonakin. 7 eri kovuusvyöhykettä  
sopeutuvat optimaalisesti vartalon 
muotoon.

 VALAISTUKSEN  
KESKUSSÄÄDIN  
MAKUUHUONEESSA
Jokaisessa VANTANAssa on 
käytännöllinen sisävalaistuk-
sen kosketussäädin.

HOBBYKOMPLETT-TÄYSVARUSTUS
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 SLIMLINE-JÄÄKAAPPI*
Huippu-uutuus, Hobbyn kehittämä ja patentoima SlimLine-jääkaappi integroituu hienosti kalustuksen sisään ja tuo 
uutta, avaraa tilan tuntua. Tämän kompressorijääkaapin järjestely on fiksu: vasemmalla ja oikealla puolella on  
reilunkokoiset, omalla luukulla varustetut kylmäosastot ja niiden keskellä ulosvedettävä juomapullotila; sinne saa 
1-litran juomapullot kätevästi. Hiljaisesti käyvässä jääkaapissa on yöalennus- ja tehotoiminto; sitä ohjataan  
”MyHobby”-sovelluksen avulla TFT-paneelista (PREMIUM).

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

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

 MUKAVANSUURUISET KEITTIÖLAATIKOT
Suuret kokonaan avattavat laatikot pitävät kaiken järjestyksessä, ja niihin 
pääsee helposti käsiksi. Soft-mekanisminsa ansiosta laatikot sulkeutuvat 
hitaasti ja hiljaisesti. Tukevat lukot pitävät laatikot turvallisesti paikoillaan 
ajonkin aikana.

 SUURET TYÖTASOT
Kompakti keittiö on hyvä esimerkki VANTANAn älykkäästä tilasuunnitte-
lusta; se tarjoaa paljon tilaa herkullisten aterioiden valmistamiseen.

 KÄYTÄNNÖLLINEN LIESI-ALLASYHDISTELMÄ,  
JOSSA ENEMMÄN TYÖTILAA
Liesi ja allas ovat kestävää jaloterästä ja muodostavat ehjän 
kokonaisuuden, joka helpottaa puhtaana pitämistä. Reilu tila 
kolmen arinan välillä helpottaa ruoan valmistusta myös  
suuremmilla kattiloilla ja pannuilla. Liekkien sytytys on  
sähkötoiminen. Lisätilaa saa tarvitessa 2-osaisella  
turvallisuuslasikannella. 

KEITTIÖ
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 HYTTYSVERKKO LIUKUOVESSA
Ovi auki, hyttysverho eteen – niin virtaa raikasta ilmaa sisään 
ja lentävät kiusankappaleet pysyvät ulkona.

 LIUKUOVI IKKUNALLA JA SÄILYTYSLOKEROILLA
Vapaa näkyvyys ulos, paljon valoa sisään ja integroitu  
pimennysverho – suuri ikkuna ja säilytystilat liukuovessa ovat 
superkäytännölliset.

RUNSAAT SÄILYTYSTILAT
Kaunis ja käytännöllinen; peilikaapeis-
sa hygieniatarvikkeet ovat kätevästi 
saatavilla.

 KOMPAKTI PESUHUONE
Uusi kompakti pesuhuone käyttää hyväkseen tarjolla olevan 
tilan erityisen tehokkaasti. Wc-istuimen voi siirtää piiloon, 
joten suihkuun jää enemmän tilaa. 

ULOSVEDETTÄVÄ SUIHKUKAHVA
Upea yhdistelmähana toimii sekä  
vesihanana että suihkukahvana.  
Letku piiloutuu tilaa säästävästi hanaan. 

KÄYTÄNNÖLLINEN  
THETFORD-KÄÄNTÖISTUIN 
Kasetti-wc kääntyy kumpaankin  
suuntaan 90 astetta; parasta  
mahdollista tilan hyödyntämistä.

 PAKKASENKESTÄVÄ  
KÄYTTÖVESISÄILIÖ
Helpossa paikassa oleva käyttövesisäi-
liö on pakkasenkestävä ja asennettu 
tukevasti auton takaosaan.

 AVATTAVA IKKUNA MAITOLASIOPTIIKKAA 
Avattava ikkuna tuo luonnollista valoa ja mahdollistaa  
optimaalisen tuuletuksen pesutilassa. Sen maitolasipinta  
tuo toivottua yksityisyyttä.

PESUTILA

HOBBYKOMPLETT-TÄYSVARUSTUS
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 HOBBY CI-BUS-OHJAUSYKSIKKÖ, JOSSA TFT-OHJAUSPANEELI
Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja auton omassa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Soft-Key-näppäintä mahdollis-
tavat mukavan ja tehokkaan navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. TRUMA, DOMETIC tai muut valmistajat; Hobby TFT-ohjauspaneelissa on eri laitetoimittajien symbolit 
ja grafiikka näkyvissä, joten sen käyttö on tuttujen ikonien ansiosta helppoa. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden 
täyttömäärä ja akun varaus-/purkaustilanne. Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä ja ilmastointia ohjataan tästä keskusyksiköstä. Järjestelmä on  
standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa 
(huomioi eri laitteiden käyttöohjeet; Premiumissa ja vakiona).

VALAISTUKSEN OHJAUS  
VAKIOPANEELISSA
Kaikkien ONTOUR- ja DE LUXE- 
autojen sisääntuloalueella on valojen 
hallintajärjestelmä CI-BUS-teknolo-
gialla. Sillä voi ohjata lähes kaikkia 
valaistusyksiköitä, se näyttää käyt-
tövesi- ja jätevesisäiliöiden täyttöas-
teen sekä asuinosan ja auton akkujen 
varaustilanteen.

230V-ULKOPISTORASIA
230V-liitäntä mahdollistaa esimerkiksi 
tv:n katselemisen tai sähkögrillin  
käyttämisen auton ulkopuolella 
(lisävaruste).

 MODERNEINTA AKKUJEN HALLINTAA
Älykäs akkuanturi (IBS) mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä omavaraisessa toiminnassa geeli- tai AGM-akun jäljellä olevan  
toiminta-ajan ja purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelista. Akkuanturit lähettävät 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).

 HobbyConnect ready – lisätietoa sivulla 29.

ASUINOSAN TEKNIIKKA

HobbyConnect
ready

TFT-ohjauspaneeli
Valvonta

Tietoja

Lataaminen

Laturi Startti- ja asunto-osan akku 
HELLA-sensorilla 

Satelliittiantennijärjestelmä

Ilmastointi TFT-ohjauspaneeli

Valaistusjärjestelmä

Lämmitys

VesijärjestelmäAkkuhallinta
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 TRUMA-COMBI LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
LÄMMINVESIVARAAJALLA
TRUMA-Combi - lämmitysjärjestelmän putket ja-
kavat lämmintä ilmaa optimaalisesti ympäri vaunua 
ja huolehtivat miellyttävän sisäilman saannista. 
Lämmityslaitteen käyttö tapahtuu Hobby TFT 
– paneelista ja digitaalisesta TRUMA CP PLUS – 
käyttöpaneelista vuodetilasta (mallikohtainen).

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

Lämminilmaputkitus

Lämmin ilma

Täyttö- ja tyhjennysputket 
ovat pakkasenkestävät

Lasikuitu
XPS-lämmöneristys

 HOBBYCONNECT/„MYHOBBY“-APP
Hobbyn erityisesti matkailuajoneuvoihin kehittämä M2M-järjestelmä HobbyConnect mahdollistaa koko asuinosan  
tekniikan ohjaamisen älypuhelimella tai tabletilla; edellytyksenä on „MyHobby“-sovellus. Kellonaika, lämpötilat,  
säiliöiden täyttöasteet sekä akun varaustilanne voidaan lukea sovelluksella tai suoraan aktivoida. Myös muita  
BUS-kelpoisia elementtejä, kuten esimerkiksi lämmitystä.. 

 KATTOILMASTOINTILAITTEEN 
ASENNUSVALMIUS TEKEE  
JÄLKIASENNUKSEN HELPOKSI
Asennusta varten kaikki tarvittavat 
johdotukset ovat jo olemassa 
(kattoilmastointilaite ei mahdollista 
tehdastoimituksena).

..tai ilmastointilaitetta voi ohjata samalla tavalla. HobbyConnect toimii CI-BUS-hallintajärjestelmän ja internetin välis-
sä, joten ajoneuvoon voi olla yhteydessä lähes kaikista maailmankolkista. Datan vaihto kumpaankin suuntaan tapahtuu 
erityisen nettiserverin kautta; siten on mahdollista ottaa vastaan mobiililaitteella Push-viestejä, vaikka auto olisi 
esimerkiksi varastettu ja poissa alkuperäiseltä sijoituspaikaltaan (vakiona PREMIUMissa) (lisävaruste).

HOBBYKOMPLETT-TÄYSVARUSTUS
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ASUINOSAN  
TEKNIIKKA

 NAVIGAATIOJÄRJESTELMÄ DAB+ READY, SIS. CD, DVD,  
PERUUTUSKAMERAN JA LEIRIPAIKKADATAPANKIN
BLAUPUNKT AV-viritin toimii dvd-soittimena, navigaattorina ja peruutuskameran 
näyttönä ja lisäksi tekee älypuhelimesta hands-freen Bluetooth-tekniikalla sekä  
keskus-media-soittimena sisältäen leiripaikkadatapankin. Saatavana myös DAB+:lla 
(mallivaihdos mahdollista kauden aikana).

NEVADA 
Lisävarusteena kaikkiin 
malleihin

SARI 
Lisävarusteena kaikkiin 
malleihin

FLORENZ 
Lisävarusteena kaikkiin 
malleihin

VIGO 
Lisävarusteena kaikkiin 
malleihin

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

TAIGA 
Vakiona Ontourissa

CAPRI 
Vakiona Premiumissa

PATCH 
Vakiona De Luxessa

AVUS 
Lisävarusteena kaikkiin 
malleihin

MALI 
Lisävarusteena kaikkiin 
malleihin

KANGASVALIKOIMA 
YHDISTELMÄVAIHTOEHDOT JOKAISEN MAUN MUKAAN



K60 FT 4 2 /1 70

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

K65 ET 4 2 /1 70

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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VANTANA PREMIUM VANTANA DE LUXEVANTANA ONTOUR

MALLISTO
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MERKKIEN SELITYKSET TEKNISET TIEDOT
Nukkuminen

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana
Vuodepaikkojen + lisävuodepaikkojen 
lukumäärä 
Jääkaapin tilavuus (ltr)

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

Vakiovarustus

Erikoisvarustus

SELITYS
Erillisvuoteet

Poikittainen parivuode

Kompakti pesuhuone

MALLISTO

● valkoinen ● valkoinen ● valkoinen○ hopea ○ hopea ○ harmaa ○ musta
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravan.fi 

www.facebook.com/hobby.de

 

Hobby Group Finland

Kousatie 1A

00430 Helsinki

www.hobby-caravan.fi

www.facebook.com/hobby.fi

ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

VALMISTETTU SAKSASSA

HOBBY-KAUPPIAASI

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

Vantana-kuvasto, mallivuosi 2019 

Tilanne elokuussa 2018

Kuvastossa kuvatuissa autoissa saattaa olla 

erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu 

vakiotoimitukseen. Erot autojen rakenteissa 

ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten 

tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä 

ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös 

oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä 

etukäteen ilmoittamatta.

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

SAKSA

FINLAND

FI


