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www.hyotyajoneuvokeskus.com

Monikäyttöauto 
toiveidesi mukaan!
MATKAILUAUTO- JA JATKO-OHJAAMOVARUSTELUT
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Tehokkaaseen yritystoimintaan ja laadukkaaseen vapaa-aikaan

Monikäyttöauto sinun valintojesi mukaan!

Näyttävyyttä ulkopuolisilla 
lisävarusteilla
• Varustespoilerit
• Kylkiputket
• Valotelineet
• Lisävalot
• Työvalot

Istuinjärjestykset ja matkustamon pituudet

1.
Makuusyvennys
Seinästä taittuva vuode

4.
Makuusyvennys
Seinästä taittuva vuode

3.
Makuusyvennys
Seinästä taittuva vuode

2.
Makuusyvennys
Seinästä taittuva vuode

5.
Makuusyvennys
Seinästä taittuva vuode

6.
Kiinteä kerrossänky

7.
Taittuva kerrossänky

8.
Muu ratkaisu

• Majakkapaneelit
• Varoitusvilkut
• RST-tuotteet  

(peili, maski, ovenkahva)
• Vanteet ja renkaat

KerrossänkyMikroJääkaappi

Yksilöllinen ja toimiva 
matkustamo
• Monipuoliset istuinratkaisut
• Pintamateriaalit valittavissa
• Ääni ja lämpöeristys
• Tunnelmavalaistus
• Lisälämmittimet
• Istuimien yksilöllinen verhoilu

Viihtyisyyttä 
varustevalinnoilla
• Multimedia ja äänentoisto
• Langaton mobiiliverkko WiFi
• TV/lisänäytöt 17–22”
• Invertteri
• Jääkaappi
• Mikro
• Ilmastointi/ilmanvaihto
• Lisäakku

Harkittu ja 
tarkoituksenmukainen 
tavara-/työtila
• Suojavanerointi
• Lämpöeristys
• Hyvä valaistus
• Bott-ajoneuvokalusteet
• Sidontapisteet
• 230V virtapistoke invertterillä
• Urakumimatto
• Lisälämmittimet
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JATKO-OHJAAMO
N2-kuorma-autovarustelu (perusvarustelu)

Valitse istuinjärjestys 
sivulta 3

Jatko-ohjaamo varustelupaketin sisältö

• Matkustamon lämpöeristys (seinät, liukuovi ja katto)
• Kangas- ja huopaverhoilu (seinät, väliseinä,  

liukuovi ja katto)
• Liukuoven verhoilu
• Katon koristepaneeli
• Matkustamon kuramatto
• Roskakori ja vaatekoukut
• Kiinteä väliseinä, jossa tavaralokero ja kaiuttimet
• Pitkäntavaranluukku väliseinässä

• Matkustamon yleisvalaistus LED-kiskot pitkittäin
• Muotoiltu pöytä (alastaittuva, mukitelineet)
• M1-hyväksytty istuin 

- Istuimissa selkänojan säätö 
- Istuimet alumiinikiskossa liikuteltavissa ja  
   irrotettavissa 
- Istuimissa 3-pisteturvavyöt

• Yllätyslahja
• Luovutustarkastus ja katsastuspalvelu

4 istuinta

10 640 €
3 istuinta

9 340 €

Alla olevat lisävarusteet eivät sisälly  
Jatko-ohjaamo perusvarusteluhintaan

• Sivuikkunat + aurinkosuojakalvot  ...................................................................................525 €/kpl
• Tavaratilan vanerointi (seinät, ovet ja lattia) .................................................................845 € 
• Ruutunahkaverhoilu + epäsuora LED-tunnelmavalaistus ............................................472 €

Katso laajempi 
lisävarustehinnasto 

sivuilta 19–21

Valitse verhoilumallit 
sivuilta 14–17
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Kuvat erikoisvarusteluin.
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Green vuodevaihtoehdot

01. Väliseinästä taittuva vuode 02. Makuusyvennyksestä ulosvedettävä vuode

Green varustelupaketin sisältö

• Matkustamon lämpöeristys (seinät, liukuovi ja katto)
• Matkustamon kangas- ja huopaverhoilu
• Liukuoven verhoilu
• Matkustamon kuramatto
• Roskakori ja vaatekoukut
• Kiinteä väliseinä pitkäntavaran luukulla ja kaiuttimilla 

(pitkäntavaranluukku ylösliukuva)
• Vuodepaikat kahdelle
• Kylmäsäilytystila 26 L
• Matkustamon yleisvalaistus LED-kiskot pitkittäin

Alla olevat lisävarusteet eivät sisälly  
Green perusvarusteluhintaan

• Sivuikkunat + aurinkosuojakalvot  ...................................................................................525 €/kpl
• Tavaratilan vanerointi (seinät, ovet ja lattia) .................................................................845 € 
• Tavaratilan valaistus TEHO-LED -kiskot 2 kpl pitkittäin, katkaisija tavaratilassa ....415 € 
• Ruutunahkaverhoilu + epäsuora LED-tunnelmavalaistus ............................................475 € 
• Sisätilanlämmitin 1400 W  ................................................................................................180 €
• Patjat vuoteisiin + päälliset ommeltuina ........................................................................450 €

• Muotoiltu pöytä (alastaittuva, mukitelineet)
• Maasähköpistoke, keittolevy ja sähkötoiminen 

lämmitin 1400 W
• M1-hyväksytty istuin 

- Istuimissa selkänojan säätö 
- Istuimet alumiinikiskossa liikuteltavissa ja  
irrotettavissa

• Yllätyslahja
• Luovutustarkastus ja katsastuspalvelu

4 istuinta

12 740 €
3 istuinta

11 290 €

GREEN
M1 retkeilyautovarustelu (perusvarustelu)

Valitse istuinjärjestys 
sivulta 3

Katso laajempi 
lisävarustehinnasto 

sivuilta 19–21

Valitse verhoilumallit 
sivuilta 14–17
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Red varustelupaketin sisältö
• Matkustamon lämpöeristys (seinät, liukuovi ja katto)
• Kangas- ja huopaverhoilu (seinät, väliseinä, liukuovi 

ja katto)
• Liukuoven verhoilu
• Matkustamon pinnoitettu lattiaelementti  

+ irroitettava kuramatto
• Roskakori ja vaatekoukut
• Kiinteä väliseinä, jossa tavaralokero, kaiuttimet  

ja pitkäntavaranluukku
• Mikro ja mikrohylly
• Matkustamon yleisvalaistus LED-kiskot pitkittäin 

painokatkaisijalla

Alla olevat lisävarusteet eivät sisälly 
Red perusvarusteluhintaan
• Sivuikkunat + aurinkosuojakalvot  ...................................................................................525 €/kpl
• Tavaratilan vanerointi (seinät, ovet ja lattia) .................................................................845 € 
• Tavaratilan valaistus TEHO-LED -kiskot 2 kpl pitkittäin, katkaisija tavaratilassa ....415 € 
• Sisätilanlämmitin 1400 W  ................................................................................................180 €
• Patjat vuoteisiin + päälliset ommeltuina ........................................................................450 €

• Tunnelmavalaistus LED-ruutunahkakatto 
• Jääkaappi + pöytä säilytyslokerolla ja 12 V USB
• Invertteri + 230 V pistorasia tavaratilassa
• M1-hyväksytty istuin 

- Istuimissa selkänojan säätö 
- Istuimet alumiinikiskossa liikuteltavissa ja  
irrotettavissa

• Kynnyskotelo muotoiltu alumiini
• Yllätyslahja
• Luovutustarkastus ja katsastuspalvelu

Red vuodevaihtoehdot

4 istuinta

15 395 €
3 istuinta

13 945 €

RED
M1 retkeilyautovarustelu (laajempi varustelu)

01. Väliseinästä taittuva vuode 02. Makuusyvennyksestä ulosvedettävä vuode

Kuvat erikoisvarusteluin.

Valitse istuinjärjestys 
sivulta 3

Katso laajempi 
lisävarustehinnasto 

sivuilta 19–21

Valitse verhoilumallit 
sivuilta 14–17
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RACE
Motorsport-varustelu

Race varustelupaketin sisältö
Matkustamon varusteet
• Matkustamon lämpöeristys (seinät, liukuovi ja katto)
• Kangas- ja huopaverhoilu (seinät, väliseinä, liukuovi 

ja katto)
• Liukuoven verhoilu (sisältää ikkunanpielien verhoilun)
• Matkustamon pinnoitettu lattiaelementti + irroitettava 

kuramatto
• Roskakori ja vaatekoukut
• Kiinteä väliseinä, jossa tavaralokero, kaiuttimet ja 

pitkäntavaranluukku
• Mikro + mikrohylly säilytyslokeroilla ja 230V pisto-

rasialla
• Makuusyvennyksestä ulosvedettävä vuode
• Matkustamon yleisvalaistus LED-kiskot pitkittäin 

painokatkaisijalla, tunnelmavalaistus
• LED-ruutunahkakatto himmentimellä ja liukuovi-

kytkimellä, jääkaappi + pöytä säilytyslokerolla ja 
12V USB

• Invertteri SINIAALTO 1500W + 230V sähköpisto-
rasia tavaratilassa

Alla olevat lisävarusteet eivät sisälly 
Race perusvarusteluhintaan
• Sivuikkunat + aurinkosuojakalvot  ...................................................................................525 €/kpl
• Ilmalämmitin 2 kW, sis. ulkoisen lämpötila-anturin ......................................................1 990 €
• Patjat vuoteisiin + päälliset ommeltuina ........................................................................450 €

• M1 hyväksytyt istuimet 3:lle, 3 kpl yksittäisistuimia, 
istuimissa selkänojan säätö, istuimet alumiini-
kiskossa liikuteltavissa ja irroitettavissa

• Kynnyskotelo, muotoiltu alumiini

Tavaratilan varusteet
• Tavaratilan vanerointi: seinät, ovet, lattia ja katto
• Tavaratilan lämpö- ja äänieristys: seinät, ovet ja 

katto
• Tavaratilan hyllyt 2 kpl
• Spraypullotelineet 2 kpl
• Seinäkoukut 4 kpl
• Sidontakiskot väliseinässä, lattiassa ja sivuseinillä
• Tavaratilassa varustetanko
• Tavaratilan valaistus TEHO-LED 2 kpl liike-

tunnistimella
• Urakumimatto tavaratilan lattiaan
• Kattoventtiilli (tavaratilassa)
• Luovutustarkastus ja katsastuspalvelu

4 istuinta

20 720 €
3 istuinta

19 270 €

Race vuodevaihtoehdot

01. Makuusyvennyksestä ulosvedettävä vuode

Valitse istuinjärjestys 
sivulta 3

Katso laajempi 
lisävarustehinnasto 

sivuilta 19–21

Valitse verhoilumallit 
sivuilta 14–17
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COMFY
Kerrosvuode-varustelu

Comfy varustelupaketin sisältö

• Matkustamon lämpöeristys (seinät, liukuovi ja 
katto)

• Kangas- ja huopaverhoilu (seinät, väliseinä, liukuovi 
ja katto)

• Liukuoven verhoilu (sisältää ikkunanpielien verhoilun)
• Matkustamon pinnoitettu lattiaelementti + irrotettava 

kuramatto
• Roskakori ja vaatekoukut
• Kiinteä väliseinä muotoiltuna kerrossängyn mukai-

sesti, väliseinässä tavaralokero ja kaiuttimet
• Jääkaappi, mikro integroituna väliseinähyllylle ja 

230V pistorasia hyllyllä
• Kerrossänkyvuode kahdelle: pituus noin 200cm 

B-pilarista
• Patjat vuoteisiin + päälliset ommeltuina

Alla olevat lisävarusteet eivät sisälly 
Comfy perusvarusteluhintaan
• Sivuikkunat + aurinkosuojakalvot  ...................................................................................525 €/kpl
• Tavaratilan vanerointi (seinät, ovet ja lattia) .................................................................845 € 
• Tavaratilan valaistus TEHO-LED -kiskot 2 kpl pitkittäin, katkaisija tavaratilassa ....415 €
• Ruutunahkaverhoilu + epäsuora LED-tunnelmavalaistus ............................................475 € 
• Sisätilanlämmitin 1400 W  .................................................................................................180 €
• Patjat vuoteisiin + päälliset ommeltuina ........................................................................450 €

• Matkustamon yleisvalaistus LED-kiskot pitkittäin 
painokatkaisijalla

• Tunnelmavalaistus LED-ruutunahkakatto himmenti-
mellä ja liukuovikytkimellä

• Jääkaappi + pöytä säilytyslokerolla ja 12V USB
• Invertteri 1500W + 230V pistorasia tavaratilassa 

(muokattu siniaalto)
• M1-hyväksytyt istuimet 2:lle (2 kpl istuimia), istui-

missa selkänojan säätö, istuimet alumiinikiskossa 
liikuteltavissa ja irroitettavissa

• Kynnyskotelo muotoiltu alumiini
• Taittuva pöytätaso apukuskin istuimen taakse
• Tavaratilan vanerointi (seinät, ovet ja lattia)
• Yllätyslahja
• Luovutustarkastus ja katsastuspalvelu

Comfy vuodevaihtoehdot

01. Kerrosvuode kahdelle (kiinteä) 02. Kerrosvuode kahdelle, taittuva + 700€

3 istuinta

18 045 €
2 istuinta

16 595 €

Valitse istuinjärjestys 
sivulta 3

Katso laajempi 
lisävarustehinnasto 

sivuilta 19–21

Valitse verhoilumallit 
sivuilta 14–17
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Tyylikäs
Katto: Vaalean harmaa
Seinät: Grafiitin harmaa

H-Design on oma verhoilumerkkimme ja tuotteet valmistetaan laadukkaasti omissa toimitiloissamme.  
Verhoilemme ajoneuvon matkustustilan ajattoman tyylikkäästi valitsemasi tunnelmavaihtoehdon mukaan. 
Verhoiluratkaisut on suunniteltu käyttöä varten ja kestävät ryhdikkäästi kovaakin käyttöä. 

Tunnelma
Katto: Grafiitin harmaa
Seinät: Grafiitin harmaa

Lämmin
Katto: Vaalean ruskea
Seinät: Vaalean ruskea
Sisältyy perusvarusteluun

Valoisa
Katto: Vaalean harmaa
Seinät: Grafiitin harmaa
Sisältyy perusvarusteluun

Katto- ja seinäverhoilu
Verhoilumallit varustetasoihin

Vaalea ruutunahka

Keskikaton sävyllä viimeistellään sisustuksen ilme. Keskikaton sivuilta tuleva epäsuora himmentävä 
LED-valaistus antaa tunnelman ja häikäisemättömän valaistuksen. Hinta sis. Red, Race ja Comfy 
-varustepaketteihin.

Musta ruutunahka

Vaalea sileä viilu Ambiente LED -valaistus

Tunnelmakatto
Mallit tunnelmalliseen kattoon

 450 €  450 €

245 € 495 €

0 € 0 €

0 € 0 €
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Verhoilu- ja istuinmallit
Verhoilumallit varustetasoihin

H-Design-verhoilut toteutetaan laadukkaasti omissa toimitiloissamme. Istuinverhoilut toteutetaan 
alkuperäistyyliseksi, puolinahka- tai kokonahkaverhoiluna, tai omien toiveidesi mukaan. Verhoiluratkaisut on 
suunniteltu käyttöä varten ja kestävät ryhdikkäästi kovaakin käyttöä.

A400

Alkuperäisverhoilut

Erikoisverhoilut

H-Design Black-White H-Design Sport H-Design Diamond

A800 Veris

TR ebony Caluma viiru Caluma musta

CR harmaaMusta nahka

Kaikki istuimet ovat liikutel-
tavissa ja istuimet voidaan 
helposti irrottaa kokonaan. 
H-Design-istuinperhe sisältää 
3 erilaista istuinta. Kaikissa 
istuimissa on vakiona kolmipis-
tevyöt ja selkänojan kallistus. 
Lisävarusteina ISOFIX, istuin-
lämmitys, kääntyvä jalusta tai 
käsinojat.

Istuinmallit

550 € 
istuin

750 € 
istuin

790 € 
istuin

Haluatko räätälöidyn istuinverhoilun?  Toteutamme istuimen toiveidesi mukaisesti.Pyydä tarjous! 
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Lisävarusteet
Hinnat sisältävät alv. 24% sekä asennuksen

SIVUIKKUNAT, KATTOIKKUNAT JA AURINKOSUOJAKALVOT
• Sivuikkunat (liukuovi / vasen sivu) .............................................................................415 €/kpl
• Eristelasit .................................................................................................................... 625 €/kpl
• Kattoikkuna ......................................................................................................................... 850 €
• Aurinkosuojakalvo sivuikkunaan ..................................................................................... 110 €

TUNNELMAA
• Ruutunahkaverhoilu + epäsuora LED-tunnelmavalaistus ............................................ 475 €
• LED-moniväri (RGBW)-valaistus ...................................................................................... 240 €

(LED valaistukseen himmentimellä monivärimaailma)

• Matkustamoon koristemattosarja (reunaompeleella) .................................................. 340 €
• Ambiente LED-valaistus  ..................................................................................................  495 €

(epäsuora valaistus sivuseinillä, kynnyskotelossa ja väliseinän boksin alaosassa)

• Verho ohjaamon ja matkustamon väliin ......................................................................... 240 €
• Verhot matkustamon sivuikkunoihin ............................................................................... 350 €

ISTUINVARUSTEET
• Nahkaverhoilu ohjaamon istuimiin 1+2.........................................................................1 580 € 
• Nahkaverhoilu ohjaamon istuimiin 1+1.........................................................................1 380 €
• Nahkaverhoilu istuimeen (yksittäis-istuin) ................................................................alk. 650 €
• Nahkaverhoilu istuimeen (tupla-istuin) ............................................................................ 890 €
• Istuinlämmitys matkustamon istuimeen ........................................................................ 320 €
• Isofix istuimeen .................................................................................................................. 220 €

JÄÄKAAPIT JA MIKROT
• Jääkaappi + kalustepöytä säilytyslokerolla ja 12 V USB .........................................  1 730 € 
• Kalustepöytä ovella, säilytyslokerolla ja 12 V USB....................................................... 590 €
• Mikro + mikrohylly .........................................................................................................  1 040 €
• Jääkaappi integroituna väliseinään .............................................................................  1 950 €

LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO MATKUSTAMOON / TAVARATILAAN
• Sisätilanlämmitin ..............................................................................................................  190 €
• Ilmalämmitin 2 kW, sis. ulkoisen lämpötila anturin ..................................................  1 990 €
• Ilmalämmitin 4 kW, sis. ulkoisen lämpötila anturin ..................................................  2 250 €
• Ilmalämmittimeen puhalluksen haaroitussarja tavaratilaan ...................................... 150 €
• Vesikennolämmitin ............................................................................................................  990 €
• Kattoventtiili (käsin avattava ja suljettava) .......................................................................  290 €
• Sähkötoiminen kattotuuletin (poistaa ilmaa auton sisältä) .............................................  720 €

Autoverovapaa matkailuauto
Ajoneuvoluokka: M1
Ajoneuvoryhmä: Matkailuauto
Yleiset nimikkeet: Matkailuauto, retkeilyauto  
ja retkiauto

Omamassa vähintään 2500 kg

Keitto mahdollisuus

Majoitustilan lämmitin

Makuu paikkoja

Majoitustilan sisä korkeus 185 cm alueella, 
jonka leveys 40 cm ja pituus 130 cm  
ajoneuvon pituussuunnassa.

Istuimia ja pöytä

Säilytystiloja

Kylmäsäilytystila (kiinteä)

Vaatimukset

Autoverovapaa matkailuauto
Ajoneuvoluokka M1

min. 130 cm min. 40 cm
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INVERTTERIT, LATURIT, 230 V PISTORASIA JA KYTKENTÄSARJA
• 1000 W muokattu sini ........................................................................................................ 520 €
• 1500 W muokattu sini ........................................................................................................ 695 €
• 2500 W muokattu sini ........................................................................................................ 890 €
• 350 W puhdas sini .............................................................................................................. 550 €
• 1000 W puhdas sini ............................................................................................................ 940 €
• 1500 W puhdas sini ........................................................................................................  1 195 €
• 2500 W puhdas sini ........................................................................................................  1 935 €
• Invertterin kauko-ohjain asennettuna ............................................................................  175 €
• Invertteri-laturi 880VA Victron Energy MultiPlus + kytkentäsarja Calix ...............  1 750 €
• Invertteri-laturi 1600VA Victron Energy MultiPlus + kytkentäsarja Calix .............  2 110 €
• Invertteri-laturi 3000VA Victron Energy MultiPlus + kytkentäsarja Calix ..............2 995 €
• 230 V pistorasia tavaratilaan (invertteri matkustamon puolella) .................................... 230 €
• 12 V pistoke (USB tai tupakansytytin)................................................................................. 125 €
• Kytkentäsarja ja maasähköpistoke ohjaamoon (sis. tolppasarjan) ................................ 345 €
• Akkulaturisarja (sis. tolppasarjan) ....................................................................................  725 €
• Aurinkopaneelisarja 180 Wp, maksimilataus 20A (1625 x 676 x 60mm) .....................1 150 €

LISÄAKUT JA TARVIKKEET
• Lisäakku 60 Ah + akkuteline + releohjaus ...................................................................... 625 €
• Lisäakku 100 Ah + akkuteline + releohjaus .................................................................... 695 €
• Lisäakku AGM 60 Ah + akkuteline + releohjaus ............................................................. 770 €
• Lisäakku AGM 100 Ah + akkuteline + releohjaus ........................................................... 875 €
• Lisäakku Optima 75 A + akkuteline + releohjaus. ...........................................................890 €

TAVARATILAN VARUSTEITA
• Tavaratilan vanerointi seinät ja lattia .............................................................................. 845 €
• Tavaratilan katon eristys ja katon vanerointi ................................................................. 535 €
• Tavaratilan lämpöeristys seinät ja ovet .......................................................................... 520 €
• Tavaratilan valaistus TEHO-LED -kiskot 2 kpl pitkittäin, katkaisija tavaratilassa ........... 415 €
• Työ ja peruutusvalot 2 kpl LED, On/Off/Pakki, katkaisija ohjaamossa ...................... 480 €
• Sidontakiskot tavaratilan seiniin vasen ja oikea sivu sekä väliseinä ......................... 270 € 

LISÄVARUSTEIDEN OHJAUSPANEELIT
• Kosketusnäyttö 2,8” ohjain lisävarusteille (CAN väylä) ...............................................1 295 € 
• Kosketusnäyttö 5,0” ohjain lisävarusteille (CAN väylä) ...............................................1 450 € 
• Ilmalämmittimen ohjaus kosketusnäytöstä Webasto modul ....................................... 200 € 

ÄÄNI, KUVA JA ÄÄNIERISTYS
• Audiopaketti Gladen PRO ...............................................................................................2 955 €

(Sis. Etukaiuttimet 6,5” erillissarja, takakaiuttimet 6,5” erillissarja, 1 kpl 4-kanavainen vahvistin 
4x70W, 1 kpl monovahvistin 1120W, 1 kpl subwoofer 10” + sub-tasosäädin ja mitoitettu kotelo)

• Audiopaketti Easy .............................................................................................................1 395 €
(Sis. Takakaiuttimet 6,5” 2-tie, 1 kpl 2-kanavainen vahvistin 2x60W, 1 kpl 8” aktiivisubwoofer)

• Äänieristys Premium .......................................................................................................1 050 €
(Sis. ohjaamoon lattian, ovet ja kynnyskotelot, matkustamon lattian ja tavaratilaan pyöräkotelot)

• Kattonäyttö 19,5” Full HD Android, WiFi .......................................................................1 395 €
Bluetooth 5.0, HDR10 + / 8K-video + kuulokkeet 4 kpl

• Pöytänäyttö 24” Android Smart TV, 12 V/230 V, WiFi .................................................. 950 €

PERUUTUSKAMERAT JA NÄYTÖT (valitse kamera ja siihen näyttö)

• Alkuperäisen jarruvalon tilalle asennettava pieni varsikamera + jarruvalo ............. 514 €
• Varsikamera (katolle asennettava) ..................................................................................... 650 €
• Moottoriläppäkamera ........................................................................................................ 990 €
• Pikkukamera ....................................................................................................................... 580 €
• Näyttö 5” .............................................................................................................................. 470 €
• Peilinäyttö 7” (asennetaan peruutuspeiliin)........................................................................ 390 €

LISÄVALOT (valitse valo ja asennus) 

• Lazer Triple-R 750 Standard Ref 27,5...................................................................... 360 €/kpl
• Lazer Linear 12 STD LED-lisäkaukovalo (leveys 370 mm) ...................................... 385 €/kpl
• Lazer Linear 18 STD LED-lisäkaukovalo (leveys 520 mm) ...................................... 555 €/kpl
• Seeker SAE 210 Ref 17,5 ............................................................................................230 €/kpl
• X-vision Genesis 600 ref. 30 ......................................................................................295 €/kpl
• X-vision Genesis 1100 ref. 40 ....................................................................................490 €/kpl
• RST-valopannat .............................................................................................................30 €/kpl
• Lisävalojen asennus (ei sisällä CAN moduulia) ..........................................................290 €/kpl
• Lisävalojen asennus (sisältää CAN moduulin) ............................................................490 €/kpl 

KYLKIPUTKET, VALOTELINEET JA ASTINLAUDAT
• Kylkiputket 60mm ...................................................................................................... 990 €/kpl
• Kylkiputket 60mm LED-äärivaloilla ......................................................................  1 670 €/kpl
• Valoteline Eurobar 70mm ......................................................................................... 990 €/kpl
• Astinlauta Rhino Tow Step  .......................................................................................  495 €/kpl
• Astinlauta Rhino Tow Step + Connect (peruutusanturit astinlaudassa) .................  865 €/kpl
• Takaspoileri LED ääri ja peruutus/työvaloilla (korinvärinen) .............................  1 990 €/kpl
• RST-valoteline tuulilasin yläpuolelle (”häränsarvi”) ............................................  1 050 €/kpl
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Yksilöllinen H-Design 
varustelu
Toteutamme räätälöidyn varustelun toiveidesi 
mukaisesti. Varustelusuunnitelmasta teemme 
yksilölliset 3D-kuvat.

A. Ajoneuvotiedot
1. Automerkki

2. Automalli

3. Rekisteritunnus/alustanumero

4. Käyttövoima (polttoaine/sähkö)

5. Vetotapa (etu/taka/neliveto)

6. Koripituus (L)

7. Korikorkeus (H)

8. Akseliväli

9. Liukuovet oikea/vasen

10. Sähköliukuovi

11. Sivuikkunat oikea/vasen

12. Auton väri

B. Varustelun perustiedot
13. Jatko-ohjaamo KA/retkeilyauto M1

14. Vaaditun vapaatilan sijainti  
 (M1 retkeilyauto 130 x 40 x 185 cm)

15. Lisäakku (Tehdas/HAK)

16. Lisälämmitin, sijainti

17. Mikro/keittolevy

18. Jääkaappi (pieni/iso)

19. Katkaisimet, sijainti

20. Vuoderatkaisu 
 • Väliseinästä alastaittuva vuoderatkaisu 
 • Makuusyvennys 
 • Kerrossänky kiinteä 
 • Kerrossänky taittuva 
 • Muu vuoderatkaisu

Myyjän tarkistuslista

Yksilöllinen  

3D-suunnitelma  

varustelusta  

alk. 880 €
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OTA YHTEYTTÄ
myynti@hyotyajoneuvokeskus.com

puh. 010 5052 576
www.hyotyajoneuvokeskus.com

VARUSTELUT AMMATTITAIDOLLA

Hyötyajoneuvokeskus on Lahdessa ja Vantaalla toimiva 
hyötyajoneuvojen varusteluun keskittynyt yritys.

Varustelemme kaikki ajoneuvot ammattitaidolla sekä 
maahantuomme alan parhaat ajoneuvokalusteet, lavakatteet  

ja lisävarusteet.

PALVELUMME
Matkailuautot ja jatko-ohjaamot   |   Huoltoautovarustelut   |   Pick-Up -varustelut

Hälytysajoneuvovarustelut   |   Erikoisvarustelut   |   Vaneroinnit   |   Lisävarusteiden asennukset

Ikkunoiden tummennukset   |   Lisälämmittimet ja ilmanvaihto

Eläinlääkärivarustelut   |   Ammattiajoneuvovarustelut

MEILLE TÄRKEITÄ ARVOJA OVAT

YHDESSÄ 
ONNISTUMINEN

JATKUVA
KEHITYS REHELLISYYS

ASIAKKAAN
ILAHDUTTAMINEN


