Hobby 495 WFB

En flott vogn fra Europas største produsent av campingvogner. På bruktmarkedet er disse
vognene også blant de mest populære.
Vognen har et stort baderom i bakkant, med eget dusjkabinett og toalett. Her kan du
dusje nesten som om du var hjemme.
En god dobbelseng med fjærmadrass, sikrer liggekomforten. Har du gjester kan
sittegruppen gjøres om til en dobbelseng den også.
Kjøkkenet er romslig med mye skapplass. Et stort kjøleskap med innebygget fryser sikrer
matforsyningene…. Les mer på askjems.no

2020 modell

Personer 4 (4soveplasser)

Egenvekt 1282 kg

Totalvekt 1550 kg

PRIS:

324210 ,-

Tekniske data

Utstyr

Merke:

Hobby

• Norsk standardpakke

Modell:

De Luxe

• Forberedt for Autarkpakke inkl

Soveplasser:

4

• Universalholder for flatskjerm

Årsmodell:

2020

• Endring av totalvekten uten te

Egenvekt:

1282 kg

• Ambientebelysning OnTour/DeLux

Totaltvekt:

1550 kg

• Dobbeltseng langsgående

Lengde:

713 cm

Bredde:

230 cm

Garanti:
Vår referanse:

802 UTST / BIL25973

MERK: Oppgitt egenvekt er hentet fra
vognkort, ikke fysisk veid bil

Totalpris inkl. montert utstyr:

324.210kr

Har ikke denne enheten det du ser etter?
Våre selgere har god kunnskap
om de ulike merkene vi fører, og
vil kunne gi deg viktig
informasjon før du gjør ditt valg.
Om du er førstegangskjøper eller
du har en enhet du ønsker å bytte
inn, vil vi gjerne snakke med deg
og få gi deg et godt tilbud!

I vår store innendørs utstilling kan du
til enhver tid se opptil 150 nye og
brukte bobiler og vogner. Askjems er
en av Skandinavias største aktører
innen vår bransje. Vi har et rikt utvalg
fra de største og mest populære
produsentene på markedet.
Velkommen til en uforpliktene
omvisning!

Erfaring og ekspertise
Vi har mer enn 50 års erfaring, og
våre ansatte vil strekke seg langt for
at du skal oppleve topp service og
trygghet i ditt møte med oss.
Vi har mange ansatte som har
jobbet lenge hos Askjems, og du vil
derfor møte solid ekspertise når du
henvender deg til oss.

Alle våre bobiler og campingvogner,
nye og brukte, blir grundig
gjennomgått av vårt kyndige verk
stedspersonell før vi leverer disse ut
vil deg som kunde.
Vi foretar også service ute på
campingplasser og gjør det vi kan for
at du som kunde hos Askjems skal ha
den gode ferieopplevelsen.

Hverdager 09:00 – 16:00, Torsdag 09:00 - 19:00, Lørdag 10:00 – 14:00
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