
OPTIMA ONTOUR EDITION 2020

BUILT FOR LIFEVAN



2



3

EN STARTERBOBIL 
FOR DEN  
KVALITETSBEVISSTE

For de som ønsker en velutstyrt og samtidig prisgunstig bobil er den nye OPTIMA 
ONTOUR EDITION med HobbyKomplett utstyrspakke det perfekte valg av 
feriepartner. Med god håndverkstradisjon og et godt øye for detaljer produseres 
denne smarte bobilen i Van størrelse ved vår bobilfabrikk i Schleswig-Holstein.

HOBBY - BUILT FOR LIFE

HOBBY - BUILT FOR LIFE

INNHOLD

4 HobbyKomplett

6 Optima Ontour Edition

14 HobbyKomplett i detalj

16 Bodelen

17 Lagringsplass

18 Kjøkken

19 Soverom

19 Bad

20 Påbygg

22 Ekstrautstyr



4

SOVEKOMFORT SOM HJEMME
Soverom med dobbelt- eller enkeltsenger gir 
god tilgjengelighet og en fredelig atmosfære. 

Godt ventilerte sengebunner fra GOODSIDE® 
og gode kaldskummmadrasser sørger for en 

god nattesøvn. Lys og varme kan i tillegg enkelt 
betjenes fra panelene på soverommet. 

MODERNE KJØKKEN  
MED GOD LAGRINGSPLASS

På kokeapparatet i edelstål kan man lage mye 
god mat. Ingrediensene oppbevares i det smarte 

Slim Tower kjøleskapet. Hobbys smale og 
eksklusive egenutviklede kjøleskap rommer hele 

140 liter. Den praktiske oppdelingen gir god 
plass for tørrvarer og kjøkkenutstyr.

MODERNE KONSTRUKSJON  
- HØYT UTSTYRSNIVÅ

Hobby bobiler er robuste og godt isolert ved 
hjelp av GFK tak (glassfiber), GFK undergulv og 

XPS isolasjon. Stor 70 x 50 cm takluke sørger 
for god ventilasjon, og et elektrisk stigtrinn og 

en ekstra bred inngangsdør gjør adkomsten 
enklere. Et ekstra høydepunkt er den  

fabrikkmonterte takmarkisen.

Velkommen om bord - vi er klare for turen!  
Alle Hobby bobiler er standard utstyrt med det meste man trenger, 
vi kaller det HobbyKomplett. Underveis i en Hobby bobil er det 
bare å nyte ferien med komfort som man er vant til hjemmefra. 
Her er det meste allerede standard, ingen store tilleggspakker er 
nødvendig. 

Takket være det høye utstyrsnivået er Hobby bobiler reiseklare til 
enhver tid. En reisepartner som oppfyller de fleste ønsker.
 Vist utstyr i HobbyKomplett er modellavhengig. Detaljer angående 
utstyr finner man i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten. 

DIN HOBBY  
KOMPLETT UTSTYRT

GOD PLASS I GARASJEN
Garasjen bak er godt isolert og kan varmes opp, 

i tillegg har den en luke også på førersiden slik 
at det er god tilgjengelighet fra begge sider.  

Justerbare festebraketter på skinner til  
festestroppene sørger for god sikring av last. 
Gasskassen har et praktisk gassflaskeuttrekk 

som gjør det enkelt å bytte gass.
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BORDTEKNIKK
Ved inngangsdøren finner man et lysstyrings - 
panel med CI-BUS teknologi. Dette styrer de fleste 
lyskilder, viser tanknivået på både fersk-  
og spillvannstank samt gir informasjon om  
både starter- og bodelsbatteriet.

ET FØRERHUS MAN TRIVES I
Dreibare og høydejusterbare fører- og  
passasjerstoler i førerhuset kan enkelt bli en  
del av sittegruppen. Komfortable stoler og  
justerbare armlener gir god sittekomfort på  
lange kjøreturer. Det store åpningsbare  
takvinduet slipper inn både lys og frisk luft ved 
behov. Takvinduet har i likhet med front og  
sidevinduene i førerhuset plisseegardin.

GOD ROMINNDELING MED S
MARTE DETALJER 
Alle vinduer er utstyrt med myggnett- og 
rullgardin, og det er godt med lagringsplass  
i de mange skapene.

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,  
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA
Alltid på rett plass. Navigasjonssystemet med rygge - 
kamera og parkeringsguide tar deg trygt frem til reise - 
målet. Den integrerte CD-/DVD spilleren sørger for 
underholdning underveis. DAB+ og to ekstra høyt - 
talere i bodelen gir god lyd uansett hvor i bobilen man 
oppholder seg.

VARME
Hobby bobiler er egnet til både sommer og vinterbruk. 
Ferskvanntank og slanger er frostsikkert installert og 
spillvanntanken er oppvarmet og isolert. Den kraftige 
Truma varmeren Combi 6 sørger for hurtig oppvarming 
av både bodelen og den integrerte 10 liters varmt-
vannsberederen. 

HOBBYKOMPLETT

HOBBY
KOMPLETT
UTSTYRT

DITT HELT EGET BAD  
- FOR PERSONLIG VELVÆRE
Alle bad har enten en integrert dusj, eller et separat  
dusjkabinett med en stilig design-dusjsøyle. På bade-
rommet finnes mange praktiske hyller og bak det store 
speilet er det plass til toalettsaker. En annen smart og 
nyttig detalj er den uttrekkbare tørkesnoren. Det  
dreibare Thetford toalettet har støysvak spyling.



V65 GE 4 2 +1 140

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

V65 GF 4 2 +1 140

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

V65 GQ 4 2 +1 140

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

6
V65 GF

Den kompakte OPTIMA ONTOUR EDITION egner seg godt til både spontane 
storbyferier og lengre opplevelsesturer. Pålitelig teknologi ombord gir deg 
komfortable dager også utenfor allfarvei. Bilens kompakte størrelse gjør at man 
enkelt manøvrerer på smale og svingete veier. Edition modellen leveres i tre 
forskjellige planløsninger; en med dobbeltseng, en med midtstilt dobbeltseng og 
en med enkle senger. 

BYGGET FOR INDIVIDUALISTER  
OG STORE EVENTYR
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V65 GF
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V65 GF

V65 GE

OVERSKAP MED GOD PLASS
Overskapene som går hele veien rundt sengene gir god og praktisk 
lagringsplass. Overskapsdørene har hengsler som sørger for at 
dørbladene kan åpnes helt opp mot taket slik at det er enklere når 
man skal komme til i overskapene.

UTTREKKBAR SENGEBUNN
Om du ønsker enkeltsenger eller stor dobbeltseng; med uttrekkbar 
sengebunn som standard har du fritt valg.
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V65 GQ

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.

FØRER- OG PASSASJERSETE MED ARMLENER  
(CAPTAIN’S CHAIR)
På lengre reiser gir de ergonomiske stolene, trukket i samme stoff 
som sittegruppen, 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.



OPTIMA ONTOUR EDITION 11
V65 GQ
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KOMPAKT KJØLESKAP MED FRYSEBOKS
Absorpsjonskjøleskapet på 140 liter er støysvakt og har romslig 
plass og god kjøleevne samt en fryseboks på 12 liter. Kjøleskapets 
plassering er i en praktisk høyde som skåner ryggen. Opp til seks 
høydejusterbare hyller i døren sikrer at ved siden av 1-liters flasker 
og Tetra Paks, får også enda høyere 1,5-liters flasker plass. I et 
praktisk rom under kjøleskapet er det god plass til både  

hermetikk og tørrvarer. Kjøleskapet kan driftes på gass eller 12V 
under kjøring og alternativt også på 230V når dette er tilgjengelig 
på campingplass.
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For de som ønsker å være "on Tour" i sin bobil med komfort som hjemme 
er OPTIMA ONTOUR EDITION et godt valg. Den har  gjennomtenkte 
løsninger og god lagringsplass samt godt med nyttelast. Spesielt de smarte 
overskapene rundt hele sengeavdelingen gir ekstra god lagringsplass. Et 
romslig kjøkken med benkeplateforlengelse og et stort 140 liters Slim- 
Tower-kjøleskap gir et godt utgangspunkt for gode måltider.  
Det moderne og kompakte badet er praktisk utformet og har også egen 
avdeling for dusjen.

BYGGET FOR Å FØLE 
SEG SOM HJEMME
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Gjennomtenkte baderomsløsninger

LED 22" flatskjerm TV

Sengebunn GOODSIDE®

Store lasterom og garasjer

Komfortable kaldskummadrasser

Lettstelt GFK glassfibergulv (utv.) med XPS-isolering

Isolert og oppvarmet spillvanntank

Ekstra bred inngangsdør med myggnetting

DOMETIC-SEITZ takluker KATHREIN parabolanlegg

Belysning i LED-teknologi

Kombikassett med rullgardin- og myggnettplissee

Lettstelt utv. glassfibertak (GFK)

Ventilerte overskap med robuste hengsler og god plass

Dreibart fører- og passasjersete med armlener "Captain’s Chair", som er høydejusterbare

 Fører- og passjerstoler i samme stoff som bodelen.

Moderne kjøkken med god lagringsplass
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Navigasjonssystem og ryggekamera

BYGGET FOR VARM HYGGE  
PÅ KALDE DAGER

Takket være moderne materialer og konstruksjonsteknikk er OPTIMA  
ONTOUR EDITION optimalt termisk isolert slik at du også på kalde dager 
kan nyte fine stunder i din bobil. Det høye utstyrsnivået i HobbyKomplett 
med bl.a et innovativt gassflaskeuttrekk, isolert og oppvarmet 
spillvannstank og mye annet gjør at du kan reise på spennende 
opplevelsesturer til alle årstider.
Bare nyt ferien til fulle - det meste du trenger er allerede inkludert.

HOBBY
KOMPLETT
UTSTYRT

HOBBYKOMPLETT

Åpningsbart takvindu i førerhuset
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EKSTRA SVINGBAR BORDPLATE
Bordet kan med et enkelt håndgrep utvides med en ekstra underliggende bordplate.

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 
motsatt vei slik at de blir en del av den hyggelige 
sittegruppen. Fører- og passasjerstol leveres standard i 
samme stoff som i sittegruppen, noe som gir bodelen en 
harmonisk helhet.

GARDEROBEVEGG VED INNGANG
Full orden: jakker, skjerf og luer finner sin faste plass ved 
inngangsdøren. Ved hjelp av det praktiske innstegsgrepet 
kommer man seg enkelt og komfortabelt inn i bobilen.

LESESPOT
Lampene i sittergruppen og ved sengen er justerbare og 
egner seg godt som leselys.

BODELEN

MYGGNETTPLISSEE TIL INNGANGSDØREN
Åpen dør med myggnettingen trukket for gir frisk luft inn 
mens insekter holdes ute.

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

 Høydepunkter i EDITION-UTSTYRET
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STORT KLESSKAP
Perfekt organisert. Det romslige klesskapet 
inneholder både kleshyller og hengeplass.

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

HYLLE MED KANT I FØRERHUSET
Hyllen rundt hele førerhuset er lett 
tilgjengelig.

SMART GASSFLASKEUTTREKK
Et smart rom med plass til to gass -
flasker, med uttrekk. Dette gjør det  
enkelt å skifte gassflaske.

STOR ISOLERT NEDSENKET GARASJE
Den store fullisolerte garasjen kan også varmes opp og luken 
har god åpningsvinkel for enklere lasting av større bagasje. 
Garasjen har også en ekstra garasjedør på førersiden for å gi 
bedre tilgang til garasjen fra begge sidene. (illustrasjonsbilde)

LAGRINGSPLASS

HOBBYKOMPLETT

OVERSKAP MED GOD PLASS
Alltid full oversikt: Overskapsdører som åpnes høyt og gir 
god oversikt. Robuste hengsler og låsesystemer gir stabile 
overskapsdører under kjøring.
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KJØKKEN

 Høydepunkter i EDITION-UTSTYRET

FORLENGELSE AV BENKEPLATEN
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på intelligent 
plassutnyttelse i Optima Ontour. Den smarte 
benkeplateforlengeren gir deg ekstra arbeidsflate.

KJØKKENOVERSKAP MED GOD LAGRINGSPLASS
Store kjøkkenoverskap med smarte grep som låser godt og gir god 
lagringsplass. Det er også en praktisk krydderhylle og en sjalusidør til 
oppbevaring av bestikk, glass og kjøkkenutstyr.

MODERNE KJØKKEN
Lag mat som hjemme: en arbeidshøyde på 91 cm, moderne armaturer og 
en smart inndeling gir god plass til å utfolde seg. Gode benkeflater gir 
bra med arbeidsrom, og de glatte overflatene er lette å holde rene.

PRAKTISK BESTIKKSKUFF
Praktisk inndelt bestikkskuff gjør det enkelt å holde orden i skuffen.

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

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.
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SOVEROM

HOBBYKOMPLETT

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

SENTRALLYSBRYTER VED SENGEN
Alle Hobby bobiler kommer standard med en prak-
tisk lysbryter ved sengen for innvendige belysning.

UTTREKKBAR SENGEBUNN
Modellen med enkeltsenger leveres med 
uttrekkbar sengebunn som raskt kan gjøres om 
enkelt sengene til en stor dobbeltseng ved hjelp av  
ekstraputene. Stigesystemet gjør det enkelt å 
komme opp i sengene.

OPTIMAL VENTILASJON 
Det er standard med en takluke og inntil to  
åpningsbare vinduer som sørger for tilførsel av 
frisk luft.

GOD TAKHØYDE OVER SENGENE
Plassen over sengene har en gjennomsnittlig 
sittehøyde slik at du kan sitte avslappet i sengen.

LETT TILGJENGELIGE OVERSKAP
Praktiske trappetrinn letter tilgangen til 
over skapene hele veien rundt i sengeavdelingen.

BAD

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

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

GODE LAGRINGSMULIGHETER
I skapet under vasken og bak speilskapet er det god plass til 
toalettsaker.

OPTIMAL VENTILASJON
Slipp lyset inn og dampen ut! Alle bad 
er utrustet med DOMETIC SEITZ 
Mini-Heki takluke.

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

TANNGLASS 
På det smakfulle baderommet finner 
man også to praktiske tannglass.

 LETTSTELT GFK GLASSFIBERTAK OG -GULV
Taket i glassfiber gir en bedre støyisolasjon enn vanlige 
aluminiumstak, og gir også bedre beskyttelse mot skader ved 
haglskurer eller lignende. Alle modeller leveres standard med 
glassfiberbelagt undergulv.

XPS-ISOLASJON
Det doble gulvet under sittegruppen hvor spillvann- og 
ferskvannslangene er lagt varmes opp av varmluftslangene og 
avgir derfor også indirekte varme. Hele bodelsgulvet er isolert 
med XPS-isolasjon som beskytter mot frost. 

 HobbyConnect ready 

 Høydepunkter i EDITION-UTSTYRET

Varmlufts-
fordeling

XPS - 
isolasjonGFK (glassfiber)

Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert

Varmluft
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ELEGANT MARKISE
Beskyttelse mot sol og regn; markisene fra THULE 
OMNISTOR er perfekt tilpasset de forskjellige 
bobilstørrelsene fra Hobby.

PARABOL
Den helautomatiske parabolen CAP 650 fra 
Kathrein har en flat dreibar antenne med god 
rekkevidde. Den er kun 21 cm høy og 
aerodynamisk utformet. Parabolen har automatisk 
søkefunksjon, samt er utstyrt med Twin-LNB 
kontakt slik at det kan tilkobles to enheter 
samtidig.

Spillvanntank

Støtsikker
isoleringsboks

Varmluft
Betjening 

sperreventil

Tappekran

TRUMA COMBI 6 VARMLUFTSANLEGG MED  
VARMTVANNSBEREDER
Varmluftslangene fra TRUMA Combi 6 varmeren 
sprer varmluften optimalt i bobilen og sørger for 
behagelig innetemperatur.

ISOLERT OG OPPVARMET SPILLVANNTANK
I alle Hobby bobiler er spillvanntanken montert 
under gulvet i en oppvarmet og støtsikker  
isoleringsboks. Tappekranen for spillvannet  
befinner seg i den oppvarmede delen ved  
spillvanntanken - slik at heller ikke den skal  
utsettes for frost.

LETTMETALLFELGER
OPTIMA ONTOUR EDTION leveres standard med 
lettmetallfelger. Et blikkfang som understreker 
bilens design.

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,  
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA 
I tillegg til funksjonene navigasjon, CD/DVD spiller 
og ryggekamera fungerer AV-tuneren også som 
Bluetooth handsfree for telefon, mediaplayer og 
parkerings-APP.

LED 22" FLATSKJERM TV
På en regnfull feriedag sørger en 22" stor LED 
flatskjerm TV for at det allikevel blir en trivelig 
innedag. Kombinert med et parabol-anlegg og en 
TV-holder er TV-kvelden reddet.

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.
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HOBBYCONNECT
Allerede på veien hjem fra stranden kan man sette på klimaanlegg eller varme etter behov! Ved hjelp av 
HobbyConnect kan man med appen MyHobby styre dette direkte fra en smarttelefon eller nettbrett.  
Via appen kan man også styre belysning og lese av vanntankmåler og batteritilstand.

HobbyConnect boksen kan bestilles som fabrikkmontert ekstrautstyr eller ettermonteres. Når man er i 
nærheten av bobilen kan alle funksjoner på betjeningspanelet styres via Bluetooth. Er man lenger unna 
bobilen benyttes et medfølgende SIM kort (abonnement).

Din Hobby bobil kan bli akkurat like individuell som deg.  
Blant vårt utvalg av ekstrautstyr kan du tilpasse bobilen  
etter egne ønsker og behov. 

Vist utstyr kan være modellavhengig. Detaljer angående  
utstyr finnes i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten.

EKSTRAUTSTYR  
ETTER EGET VALG

 HobbyConnect ready



23EKSTRAUTSTYR 

GULVTEPPER
Et løst lettstelt og flosset teppe til bodelen sørger 
for en behagelig følelse i bobilen. Det er 
spesial tilpasset de forskjellige planløsningene.

TFT-BETJENINGSPANEL
Over inngangsdører er det et lett tilgjengelig 
betjeningspanel som styrer alle enheter og 
funksjoner i bobilen. Systemet er standardisert, 
kan oppdateres og er dermed kompatibelt med 
fremtidige generasjoner utstyr. (NB! godkjenning 
fra produsent må sjekkes)

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

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

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

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

 SYKKELSTATIV
Hobby tilbyr sykkelstativ i flere varianter for 2 til 4 
sykler, samt et eget EL-sykkelstativ.

RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt 
inntrykk.
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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

BUILT FOR LIFE
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MERKNADER

Katalog Optima Ontour Edition, sesongen 2020,

aktuell pr. august 2019

De avbildede modeller angir ikke alltid det stan-

dardmessige utstyr. Dekorasjoner og illustrasjo-

ner følger ikke med. Trykk og fototekniske avvik 

kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om avvik 

i struktur og farge grunnet bruk av naturlige ma-

terialer. Rett til tekniske endringer, som beholder 

eller forbedrer produktkvaliteten og ikke påvirker 

bruksformålet forbeholdes. 

Noe utstyr kan være modellavhengig. Mulig ek-

strautstyr finner man i den aktuelle ekstrautstyr-

sprislisten som er gyldig på trykktidspunktet. Det 

tas forbehold om skrivefeil, trykk og fototekniske 

avvik, samt tekniske endringer. Flere bilder finnes 

på vår hjemmeside:  

www.hobby-caravaning.de

TYSKLANDTEGNFORKLARING
Soverom

Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Antall sitteplasser (inkl. fører)

Soveplasser

Kjøleskap (ltr)

Garasje

Senket garasje

VARIANTER
Van

Enkeltsenger

Dobbeltseng

Garasje

Midtstilt dobbeltseng

TEKNISKE DATA
Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

NO

WORLDWIDE

Belgia · Bulgaria · Chile · Danmark · Estland

Finland · Frankrike · Hellas · Irland · Island 

Italia · Japan · Kina · Nederland · New Zealand 

Norge · Polen · Portugal · Romania 

Storbritannia · Sverige · Sveits · Slovenia 

Spania · Sri Lanka · Sør Korea · Thailand 

Tsjekkia ·Tyskland · Ungarn · Østerrike

DIN FORHANDLER


