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Velkommen til Globecar
Utforsk verden (av komfort) 

Välkommen till Globecar  
Upptäck världen (av komfort) 

Fullt utstyrt, solid kvalitet og svært attraktiv pris: Det virker som om verden bare 
har ventet på Globecar. For ditt kompakte reisefølge er like populært nå 10 år etter 
at den første modellen rullet ut fra båndet i den tyske byen Allgäu – og la ut på 
Europas veier.

Hva gjør den forskjellig fra andre fritidskjøretøy i sin klasse? Den ekstravaganse, 
som det spesielle design og det fine treinteriøret bringer med seg. Men en Globecar 
forblir alltid hva den er ment å være: hverdagsbil, van, kontor på hjul og selvfølgelig 
komfortabelt feriehjem. Ekstremt godt bygget og til uslåelig pris. 

Oppdag Globecars store verden på ett av våre utsalgssteder i Europa – også i nærhe-
ten av deg. Se oversikt!

Full utrustning gedigen kvalitet och mycket attraktivt pris: Det verkar som om 
världen endast har väntat på Globecar. Eftersom den kompakta reskamraten är 
lika populär idag som på den första dagen för 10 år sedan då den första modellen 
rullade av produktionsbandet i tyska Allgäu – idag möter man Globecar på de 
flesta av Europas vägar.

Vad skiljer då den från andra fritidsfordon i sin klass? En viss extravagans som 
snygg design och ädla träslag ställer krav. Men en Globecar förblir fokuserad på 
vad den är: varje dag bil, skåpbil, kontor på hjul, och naturligtvis ett bekvämt 
fritids fordon. Mycket välbyggd och till oslagbart pris. 

Upptäck den stora Globecar världen hos en av våra återförsäljare i Europa som 
alltid finns nära dig. Titta bara över!

Kvalitet har sin pris  
Vi har flere  
Vår idé om å reise med stil har overbevist mange tusen i Europa. Og vår kvalitet  
”Made in Germany” har overbevist fagjuryen. Her er et utdrag av våre priser.

Kvalitet har sitt pris 
Globecar har vunnit ett antal priser 
Vår idé om att resa snyggt övertygade många tusen människor i Europa.  
O ch vår kvalitet ”Made in Germany” övertygar fackjuryn. Här ett utdrag utav våra 
utmärkelser och priser.

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

3. Platz
Pössl  

roadcruiser revolution
K At e g o r i e :  c A m p i n g B u s s e  m i t  B A d
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”GLOBECAR är teknik, 
som hänför – för resor, 
som hänför.”
Sedan 10 år tillbaka är GLOBECAR ett tydligt bevis på att 
våra ansträngningar för att skapa resekomfort har lönat 
sig. Designen är genomtänkt, komponenterna är noggrant 
utvalda och tillverkningen utförs av människor som vet och 
förstår vilka behov och önskemål resenärer har – allt detta 
garanterar en utmärkt, bekväm och säker resekvalitet.

Globecar: bekväm och säker teknik som hänför,  
för oförglömliga reseupplevelser.

En trevlig resa med din GLOBECAR önskar 

Martin Heinen (försäljningschef)

”GLOBECAR er teknikk 
som begeistrer – til reiser 
som begeistrer.”
I 10 år har GLOBECAR vært et tydelig bevis på at vi har lykkes 
med våre anstrengelser for konsekvent å omsette reisekomfort 
i praksis. Den smarte designen, det omhyggelige utvalget av de 
beste komponentene og produksjonen utført av mennesker som 
av egen erfaring kjenner og forstår reisendes behov og ønsker, 
er en garanti for ypperlig, komfortabel og sikker reisekvalitet.

Globecar: komfortabel og sikker teknikk som begeistrer til 
uforglemmelige reiseopplevelser.

Vi ønsker deg alltid god tur med din GLOBECAR,

Martin Heinen (salgssjef)
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Globecar highlights 

De bästa idéerna från över 10 år

Globecar høydepunkter 

De beste ideene i over et tiår 
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Softlock / Softlock
Softlock lukker skyvedøren automatisk og stille. /  
Softlock stänger skjutdörren automatiskt och tyst.

GFK takvindusramme / GFK takfönsterram
Vi bruker bare nøye tettede rammer av GFK. / Vi använder endast 
noggrant förseglad och tätad  adapterram av GFK. 

Insektgardin plissé / Plissé för insektsskydd  
Frisk luft uten plagsomme mygg / För frisk luft, mot surrande plågoandar.  

Tak som kan settes opp (ekstrautstyr) /  
Lyfttak (tillval) 
Med to ekstra soveplasser / Med två extra sovplatser.  

Elektrisk trinn / Elektriskt fotsteg
Bare trykk på en knapp, og trinnet kjøres ut. /
Tryck bara på en knapp och fotsteget fälls ut.
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Takvindu*
Takfönster*

*Ikke til modell Revolution   *Inte modell Revolution

Bakre oppvarming
Uppvärmt akterparti  

Stor seng
Stor bädd 

Enhånds persienner
Enkel-handgrepps persienner 

30 mm Isolator, 20 mm Styrofoam og 3 mm hardfiber.
30 mm isolator, 20 mm polystyren och 3 mm hård fiber.

Klaff på siden av sittebenken
Lucka på sidan i sittbänken

Globecar highlights 

De bästa idéerna från över 10 år

Globecar høydepunkter 

De beste ideene i over et tiår 
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Made in Germany / Made in Germany 
Alle kjøretøy blir produsert i Tyskland. / Varje fordon byggs i Tyskland. 
Har vært der ti år for deg / Sedan tio år har vi funnits för dig 
Vi vil også være der i mange tiår til for deg. / Vi kommer också att  
finns många fler årtionden till din tjänst. 
Trendsetter & innovatør / Trendsättare & innovatör  
Nesten alle nyvinninger i bransjen kan føres tilbake til oss. / Nästan alla 
innovationer inom branschen kan föras tillbaka till oss.  
De nyeste produksjonsteknikker  / Den senaste tillverkningstekniken  
Vi bruker de nyeste produksjonsteknikkene. / Vi utnyttjar alltid den 
senaste tillverkningstekniken. 
Beste utstyr / Bäst utrustning  
Vi bruker bare nøye utvalgte materialer til interiøret. / För interiören 
använder vi endast utvalda material.
Premium tilbehør / Premium-tillbehör  
Vi stoler utelukkende kun på de beste leverandørene. / Vi förlitar os 
enbart på de bästa leverantörerna. 
Kjøredynamikken / Dynamiska köregenskaper  
Et stivt karosseri gir sikkerhet og dynamikk som i en personbil. / Ett styft 
karosseri ger säkerhet och dynamik som hos en personbil. 
Størst utvalg av produkter / Bredaste produkt urvalet   
Vi har det største utvalget for deg. / Vi har det största urvalet för dig. 
Verdibevaring / Bra andrahandsvärde  
Beste kvalitet og stor popularitet sikrer gode bruktpriser. / Bästa kvalitet  
och stor popularitet säkerställer bra andrahandsvärde 
Forhandler nettverk i hele Europa / Nätverk av återförsäljare  
i hela Europa 
Uansett hvor du er – vi er der for deg også etter kjøpet. / Oavsett var du 
befinner dig – vi finns till din support även efter köpet.

Det er 1000 gode grunner til å kjøpe en  Globecar  

De beste 10 har vi oppsummert her 

Det finns 1000 goda skäl att köpa en Globecar  

De bästa 10 har vi sammanfattat här

Lagringsplass XXL
Lastutrymme XXL 

To kontrollåpninger til ferskvannstank / 
Två inspektionsöppningar till färskvattentank 

Skillevegg
Väggfack 

To slags skuffer i kjøkkenblokken / 
Dubbla lådsatser i köksdelen

Stor inngang til hevetaket (ekstrautstyr)
Stor ingång till det höjbara taket (tillval)

Nok plass (valgfritt hevetak) 
Gott om plats (höjbart tak som tillval) 
(ca 1.250  / 1.130 x 2.000 mm)
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Oavsett om det är möbler, skåp eller golvmaterial du vill köra: en Globecar är 
inte bara en bekväm reseföljeslagare, därtill också en praktisk lastande Van. 
Som sådan tar den dig till de vackraste hörnen av världen, eller utför transporter 
från möbelaffärer eller byggmarknader. Och den garanterar alltid mångfald.

Enten det er møbler, lekter eller plater: en Globecar er ikke bare en beha-
gelig reisepartner, men også en praktisk varebil. Som sådan, bringer den 
deg til de vakreste hjørner av verden. 

                           Vissa bilar förmedlar en image. 
 Globecar erbjuder mer. 

                           Noen biler formidler et image. 
 Denne kan gjøre mer. 
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Dersom ferien kunne dra på ferie.
Du vil ha en bruksbil? Og en bobil som man kan oppdage verden i? 
Med full kjøre- og reisekomfort? Velkommen til D serien - bygget uten kompromisser,  
bygget for deg. Og basert på Fiat Ducato.

När det är semester och man skall åka på semester, då så.
Vill du ha en bruksbil? Och samtidigt en husbil med vilken du kan upptäcka världen med? 
Med hög kör- och åkkomfort? Välkommen till D-Line - byggd utan kompromisser, byggd  
för dig och baserad på Fiat Ducato.
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Dynamikk med bad
Dynamik med badrum

GLOBESCOUT R
Kvikk campingbil
Smidig campingbuss

ROADSCOUT R
Bestselger med ekstra oppbevaringsplass
Bästsäljare med extra förvaringsutrymme

GLOBESCOUT

Side  Sido

D Line oversikt 
Bestill din reiseovernatting her 

Översikt D Line  
Boka din resa och ditt boende här 

Individualist i elegant design
Individualist med elegant design

GLOBESCOUT LIMITED
Føl deg som hjemme
En hemtrevlig känsla

GLOBESCOUT 600 W
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Sporty og fleksibel 
Sportig och flexibel 

GLOBESTAR 600 L REVOLUTION
Maksimal plass og sovekomfort
Maximalt med plats och sovkomfort

CAMPSCOUT
Ekstra mye lagringsplass 
Extra mycket förvaringsutrymme

CAMPSCOUT REVOLUTION
Føl deg som hjemme
En hemtrevlig känsla

Utstyr
Utrustning

INN- & UTVENDIG / IN- & UTVÄNDIG
Et romslig under med enkeltsenger
Otroligt mycket plats med enkelsängar

GLOBESTAR 600 L
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ROADSCOUT R

Mål / Mått (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 2.580 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt*: 2.690 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1 ekstrautstyr / tillval) 
Bakre seng / Bädd i akter (L x B): ca. 1.960  x 1.320/1.170 mm 
Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l 
Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 /130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 hk; 2,3 l – 130/148 hk; 3,0 l – 177 hk

Kvikk campingbil / Smidig campingbuss 

Kompakt og manøvrerbar - med en liten forskjell men som betyr mye: det romslige 
badet. Dette åpner ikke bare opp for mer plass på badet, men skiller også stue fra 
soverommet. 

Kompakt och lättmanövrerad – med en liten skillnad som betyder mycket: det rymliga 
hygienutrymmet. Detta öppnar inte bara upp mycket mer utrymme i hygienutrymmet, det 
avskiljer samtidigt också boutrymmet från sovrummet. 

Basic utførelse – bomiljø Venice / Basic utförande – inredning Venice
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Ekstra soverom 
Stor, komfortabel dobbeltseng  

God sittegruppe 
Halvdinette til fire personer 

Romslig kjøkken 
Masse plass i skapet 

Praktisk romslig bad 
Mer plass på badet 

Extra sovrum 
Stor, bekväm dubbelbädd 
Generös sittgrupp 
Halvdinette för fyra personer  
Rymligt kök 
Mycket förvaringsutrymme i skåpen 
Praktiskt hygienutrymme 
Mer plats i hygienutrymmet

1 1

2 2

3 3

4 4

1 2

3 4
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Med 6,0 m lengde triumferer GLOBESCOUT når det gjelder å forene det beste.  
Med GLOBESCOUT kommer du ikke til å mangle noe i hverdagen og på reise. 

Med 6,0 m längd triumferar GLOBESCOUT när det gäller att förena den bästa av alla
 världar. Med GLOBESCOUT kommer du inte att sakna något i vardagslivet fast du är  
  på resa.

GLOBESCOUT

Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt*: 2.775 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1) 
Bakre seng / Bädd i akter (L x B): ca. 1.960 x 1.400/1.300 mm 
Gasskasse / Gasolkoffert : 2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l 
Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 /130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 hk; 2,3 l – 130/148 hk; 3,0 l – 177 hk

Bestselger med ekstra lagringsplass / Storsäljare med extra stort stuvutrymme

Elegance-utførelse – bomiljø Activity / Elegance utförande - inredning Activity
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Sov komfortabelt 
Stor dobbeltseng bak  

Ekstra stor sittegruppe 
Reis fire personer   

Romslig kjøkken 
Plass til alle redskaper 

Stort dusjrom 
Komfort, nesten som 
hjemme

1

2

3

4

Sova komfortabelt 
Stor dubbelbädd i akter   
Extra stor sittgrupp
Resa fyra personer  
Rymligt kök 
Plats för köksutrustning 
Stort duschutrymme 
Komfort nästan som hemma

1

2

3

4

1 2

3 4
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Den populære GLOBESCOUT – med romslig bad! Med  bruk av 
en foldedør, som etter behov skiller dusjen fra soverom og stue. 

Den populära GLOBESCOUT – med rymligt hygienutrymme som skapas med hjälp av ett 
rullförhänge som separerar duschen mellan sovrum och boutrymme.

GLOBESCOUT R

Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt *: 2.775 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser : 2 (+1) 
Bakre seng / Bädd i akter (L x B): ca. 1.960 x 1.570/1.450 mm 
Gasskasse / Gasolkoffert : 2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank : 100 l  
Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 /130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 hk; 2,3 l – 130/148 hk; 3,0 l – 177 hk

Bestselger med bad / Bästsäljare med badrum 

Basic utførelse – bomiljø Venice / Basic utförande – inredning Venice
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1

2

3

4

King size-seng 
Veldig koselig og ekstra stor 

Ekstra stor sittegruppe 
Reis fire personer 

Romslig kjøkken 
Plass til alle redskaper 

Praktisk og romslig bad 
Mer plass på badet

King Size bädd 
Mycket mysig och extra stor bädd 
Extra stor sittgrupp 
Ingen fart begränsning för fyra 
personer   
Rymligt kök 
Utrymme för alla redskap 
Praktiskt rymligt hygienutrymme
Mer plats i hygienutrymmet

1

2

3

4

1 2

3 4
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Den ideelle bilen for individualister. For GLOBESCOUT LIMITED er designet for de som 
liker det eksepsjonelle: Fra design og dekor til et smart separat dusjrom. 

Den perfekta bilen för individualister. För GLOBESCOUT LIMITED är avsedd för dem 
 som gillar det exceptionella: Från design och mönster till det smart utformade 
   duschutrymmet. 

GLOBESCOUT LIMITED

Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt *: 2.780 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser : 2 (+1) · Bakre seng / Bädd i akter (L x B): ca. 1.960 x 
1.400/1.300 mm · Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg 
Ferskvanntank / Färskvattentank : 100 l · Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l 
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 /148 hk; 3,0 l – 177 hk
Standardlakk / Standardlackering: hvit / vit · Standard-bomiljø / Standard-inredning: Activity

Individualist i et elegant design / Individualist med elegant design 
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Soverommet 
Med dobbeltseng bak 

Elegant sittegruppe
I en ekstravagant utforming   

Designkjøkken
Smakfull og praktisk 

Praktisk og romslig bad 
Mer plass på badet

1

2

3

4

Sovrum
Med dubbelbädd i aktern
Elegant sittgrupp 
I en extravagant utformning  
Designkök 
Smakfullt och praktiskt 
Praktiskt rymligt hygienutrymme 
Mer plats i hygienutrymmet

1

2

3

4

1 2

3 4
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Føl deg som hjemme underveis – med den nye GLOBESTAR 600 W. 
Kompakthet praktisk oppbevarings- og arbeidsplass i kjøkkenavdelingen og det roms-
lige, sentralt plasserte badet. Soverom med stor dobbeltseng og oppbevaringsplass 
under og over senga. Alt dette på en lettkjørt billengde på 5,99 m.

Känn dig som hemma på resan – med nya GLOBESTAR 600 W.  
Kompakthet praktiska förvarings- och arbetsytor i köksdelen och ett rymligt badrum. 
Sovutrymme med stor dubbelsäng och förvaringsutrymmen under och ovanför sängen. 
Allt detta på en smidig fordonslängd på 5,99 meter.

GLOBESTAR 600 W
Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt *: 2.780 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser : 4 
Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1ekstrautstyr / tillval) · Bakre seng / Bädd i akter (L x B): 
1.960 x 1.570 /1.370 mm · Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg 
Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 /130/150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 hk; 2,3 l – 130 /148 hk; 3,0 l – 177 hk
Standard-bomiljø / Standard-inredning: Venice

Summen av våre erfaringer: føl deg som hjemme / Summan av all vår erfarenhet: en hemtrevlig känsla 

Basic utførelse – bomiljø Venice / Basic utförande – inredning Venice
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Kingsize-seng 
Koselig og ekstra stor med  
1960 x 1570 / 1370 mm

Ekstra stor sittegruppe 
Fri fart for fire personer 

XL-kjøleskap 
Absorberkjøleskap med 138 l volum

Praktisk bad 
Mer plass på badet og samtidig  
romdeler

1

2

3

4

Kingsizesäng 
Mysig och etra stor med  
1960 x 1570 / 1370 mm 
Extra stor sittgrupp 
Utrymme till fyra personer
XL-kylskåp 
Absorberkylskåp med 138 l volym
Praktiskt, stort badrum
Mer plats i badrummet och samtidigt 
en rumsavdelare

1

2

3

4

1 2

3 4
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En Globecar är ett fordon för alla situationer. Den populära husbil kan bli till 
ett affärshotell med konferensrum om du behöver det. Lättmanövrerad och 
kompakt så man enkelt hittar en parkeringsplats i City – och den kan också 
fungera som en privat gatu café!

En Globecar er et kjøretøy for alle situasjoner. Den populære bobil kan bli til et 
forretningshotell med konferanserom om du trenger det. Smidig og kompakt, så man 
lett finner en parkeringsplass i byen – og kan dessuten også fungere som en privat 
fortauskafe!

Det är okej att vara på kontoret  
hela helgen ifall detta är här. 

Det er greit å være på kontoret 
hele helgen. Hvis dette er her. 
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GLOBESTAR 600 L inneholder alt som utgjør en komfortabel Globecar: hyggelig spisekrok, 
bekvem matlaging i kjøkkenavdelingen og forfriskende hygiene i det sentralt plasserte 
badet. Og enda mer: to enkeltsenger bak i bilen. 

GLOBESTAR 600 L innehåller allt som en bekväm Globecar står för: mysiga stunder 
i halvdinetten, bekväm matlagning i köksdelen eller en uppfriskande dusch i det 
centralt placerade badrummet. Och dessutom: två enkelsängar i bakpartiet. 

GLOBESTAR 600 L

Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt *: 2.920 kg · Reg. sitteplasser / Reg. sittplatser: 4 Soveplasser /Sovplatser: 2 
(+1 ekstrautstyr / +1 som tillval) · Enkeltseng venstre /høyre / Enkelsäng vänster/höger): 
1.950 / 1.930 x 829 mm · Med midtfylling / med stoppning mellan: 1800 / 1930 x 1963 · 
L-sittekrok ca. / L-formad sittgrupp ca  1.900 x 1.070 / 900 mm · Gasskasse / Gasolkoffert : 
2 x 11 kg Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l · Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 / 130 / 150 hk; 3,0 l – 177 hk 
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 hk; 2,3 l 130 – 148 hk; 3,0 l – 177 hk

Et romslig under med enkeltsenger / Otroligt mycket plats med enkelsängarför

Elegance-utførelse – bomiljø Activity / Elegance utförande - inredning Activity
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3 4
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Atskillbart soverom 
Stort og behageligt 

Kjempekoselig
Romslig spiskrok, som kan forvandles  
til en soveplass (ekstrautstyr)

Ekstra stor kjøkkenavdeling  
med mye oppbevaringsplass

Sentralt plassert bad
Baderom og samtidig romdeler

1

2

3

4

Sovutrymme som kan delas av 
Stort och bekvämt
Mysfaktor 
Rymlig halvdinett, som kan omvandlas  
till sovplats (tillval)
Extra stor köksdel 
Funktionell med mycket förvaringsutrymme
Centralt placerat badrum 
Plats som hemma

1

2

3

4



28

Den populære og velprøvde elektriske hevesenga i en 5,99 m lang Globecar? – Gjett om! 
I den nye GLOBESTAR 600 L Revolution! Mer oppbevaringsplass til alt finnes under den 
høydejusterbare senga bak. Dessuten kan man få plass til enda en dobbeltseng.

Den populära och beprövade elektriskt nedsänkbara sängen i en 5,99 meter lång 
Globecar? – Javisst! GLOBESTAR 600 L Revolution! Mer förvaringsutrymme för allt
  finns under den höj- och sänkbara sängen i bakpartiet. Dessutom kan ytterligare en
   dubbelsäng fås som tillval. 

GLOBESTAR 600 L Revolution 

Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.850 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 2.130 mm 
Vekt / Vikt *: 2.905 kg · Reg. sitteplasser / Reg. sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1) · Seng bak  / Bakre säng (L x B): ca. 1.935 x 1.930 / 1.735 mm; 
ekstra (ekstrautstyr) seng bak ca. / extra bakre säng (tillval) ca: 1.965 x 1.100 mm 
Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l 
Spillvannstank  / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 hk; 3,0 l – 177 hk 
Chassis Fiat: 2,3 l 130 / 148 hk; 3,0 l – 177 hk

Sporty og fleksibel / Sportig och flexibel

Basic utførelse – bomiljø Venice  / Basic utförande – inredning Venice
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Praktisk i bak  
Elektr. høydejusterbar seng  
og oppbevaringsrom bak

Reis og sitt behagelig  
Romslig spisekrok for fire 

Lag mat som hjemme 
Ergonomisk kjøkken med mye 
oppbevaringsplass 

Praktisk og romsligt bad  
Fungerer også som romdeler

1

2

3

4

E Praktisk i bak  
Elektr. höjdjusterbar säng  
och lastutrymme bak
Res och sitt bekvämt  
Rymlig halvdinett för fyra
Laga mat som hemma 
Ergonomisk kök med mycket 
förvaringsutrymme 
Praktiskt, rymligt badrum 
Fungerar också som rumsdelare

1

2

3

4
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Hvis du ikke ønsker å inngå kompromisser, er Campscout et riktig valg for deg. Den 
tilbyr på sine 6,36 m en sittegruppe til fire personer, et stort kjøkken og et bad med spa 
elementer. 

Om du inte vill göra några kompromisser på plats är Campscout helt rätt. Den erbjuder 
på sina 6,36 m en sittgrupp till fyra personer ett stort kök och ett mini bad-spa. 

CAMPSCOUT

Mål / Mått (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm 
Vekt / Vikt *: 2.920 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1) · Bakre seng / Bädd i akter (L x B): ca. 2.000/1.900 x 800 mm; 
sentrum-fylt / med centrumfyllning 2.000/1.900 x 1.900 mm 
Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l 
Spillvannstank  / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 hk; 3,0 l – 177 hk 
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 hk; 3,0 l – 177 hk

Maksimal plass og sovekomfort / Maximal plats och sovkomfort

Eleganse utførelse – bomiljø Activity / Elegance utförande – inredning Activity



1 2
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Soverommet 
Det største soverommet i sin 
klasse  

Koselig sittegruppe 
Rikelig med plass til fire 
personer   

Ekstra stort kjøkken 
Rikelig med lagringsplass 

Romslig bad 
Baderom og romdeler

1

2

3

4

Sovrum 
Det största sovrummet i sin 
klass 
Mysig sittgrupp 
Gott om plats för fyra personer 
Extra rymlig köksavdelning
Med gott om förvaringsutrymmen 
Central rymligt hygienutrymme 
Hygienutrymme och rumsavdelare

1

2

3

4
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Sengene bak skal ikke fjernes for å få mer lagringsplass – her rekker det med et trykk 
på en knapp og sengen kjører opp mot taket.

Bäddarna i aktern behöver inte tas bort för mer lastutrymme – här räcker det med en 
knapptryckning och bädden fälls upp mot innertaket.

CAMPSCOUT REVOLUTION
Oppbevaringskjempe med elektrisk høydejusterbar seng / Enormt mycket lastutrymme tack vare elektriskt höj- och sänkbar säng

Mål / Mått (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.830 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 2.130 mm 
Vekt / Vikt*: 2.960 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1) · Bakre seng / Bädd i akter (L x B): ca. 2.000/1.900 x 1.900 mm  
Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l 
Spillvannstank / Spillvattentank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 hk; 3,0 l – 177 hk 
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 hk; 3,0 l – 177 hk

Eleganse utførelse – bomiljø Activity / Elegance utförande – inredning Activity
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Soverommet 
Elektrisk høydejustering av sengen
Ekstra seng  
For to personer 
Koselig sittegruppe 
Sitteplass til 4 personer   
Ekstra stort kjøkken 
Rikelig med lagringsplass
Romslig bad 
Baderom og romdeler

1

2

3

4

5

Sovrum 
Elektrisk höjd justering av bädden.
Extrasäng
För två personer  
Mysig sittgrupp 
Sittplatser för 4 personer  
Extra rymlig köksavdelning
Gott om förvaringsutrymmen 
Centralt rymligt hygienutrymme 
Hygienutrymme och rumsavdelare

1

2

3

4

5

Oppbevaringskjempe med elektrisk høydejusterbar seng / Enormt mycket lastutrymme tack vare elektriskt höj- och sänkbar säng

1 2

3 4
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INTERIØR /  
INTERIÖR 
Alt hva du kan ønske deg 
Allt vad du kan önska dig  

Frihet begynner med utvalget. D-Line tilbyr ikke bare en rekke planløs-
ninger, men er også mulig å utstyre innvendig etter dine egne ønsker.  
For at du skal føle deg hjemme – hvor som helst i verden. 

Frihet börjar med urvalet. D-Line erbjuder inte bara en mängd olika 
planlösningar utan också möjlighet att utrusta invändigt efter just 
dina önskamål. Allt för att du skall känna dig som hemma – överallt i 
världen. 

BOMILJØ  / INREDNING SILVER
EKSTRAUTSTYR  / TILLVAL
Vårt moderne og samtidig tidløse og meget  
slitesterke bomiljø for D-Line modellene.  
Vår moderna och samtidigt tidlösa och enormt  
slittåliga för D-Line-modellerna.

BOMILJØ  / INREDNING ACTIVITY
STANDARD  / STANDARD
Det friske bomiljøet Activity avrunder det 
moderne utseende til din Globecar.  
Den fräscha inredningen Activity gör det 
moderna utseendet på din Globecar komplett.

BOMILJØ  / INREDNING SQUARE 
EKSTRAUTSTYR  / TILLVAL 
Varme beige toner blander seg med  
laminater og møbleluker iElegance linje. 
Värma beige toner smälter i med laminaten  
och möbelluckor i  Elegance linjen.

BOMILJØ  / INREDNING LIMONTA
Ungt, friskt og freidig. Limonta harmonerer 
perfekt med Elegance-utrustningen. 
Modern, fräsch och häftig. Limonta passar 
perfekt med Elegance-utrustningen. 

ELEGANSE (EKSTRAUTSTYR) / ELEGANCE (TILLVAL)
Tredekor Lorraine Walnut med standardbomiljø Activity 
Trädekor Lorraine Walnut med standardinredning Activity

STANDARDUTSTYR /STANDARDUTRUSTNING
Tredekor Topaz Apfel med standardbomiljø Venice 
Trädekor Topaz Apfel med standardinredning Venice

BOMILJØ  / INREDNING VENICE  
(STANDARD)  / (STANDARD) 
Tidløs og enkel design utmerker  
bomiljøet Venice.  
Tidlös och stilren design kännetecknar  
vår inredning Venice.
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UTVENDIG / EXTERIÖR
Her har du en oversikt over lakkeringsmulighetene
(Metallic-farger mot merpris)

Här har du en översikt över lackeringsmöjligheterna 
(Metallic-färgar mot merpris)

Hvit 210 (Fiat)  / Vit 210 (Fiat) 

Grigio A metallic / Grigio A metallic Sort metallic Citroën / Svart metallic Citroën

Imperial blå / Imperial blå

Profondo rød metallic / Profondo röd metallic

Jerngrå metallic / Järngrå metalic

Tizian rød / Tizian röd   Blu lago metallic / Blu lago metallic

Sort Citroën / Svart Citroën

Stort fargeutvalg 
Stort färgurval 

Golden White metallic / Golden White metallic Sort metallic Fiat / Svart metallic Fiat Hvit 549 (Citroën) /  Vit 549 (Citroën)



Den som føler seg hjemme overalt i verden,   
har her funnet sitt hjem
Oppdag verden – men det skal være komfortabelt? Med en bobil som er uslåelig 
når det gjelder plass og kvalitet – og til fornuftig pris? 
Velkommen til H Line, med sitt høye tak – bygget for alle de som har veien  
som målet. Bygd for (veldig) stor frihet til å reise.

Den som känner sig hemma runt om i världen,  
har här funnit sitt hem
Upptäck världen – men behagligt och bekvämt? Det kan du göra med en husbil   
som i termer av utrymmen och kvalitet är oslagbart – och det till absolut rimligt pris? 
Välkommen till H Line, med det höga taket – byggd för alla, där vägen är målet.  
Byggd för (mycket) stor frihet att resa.





44 46 48 50 52

5.41 m
4.99 m

5.99 m
6.36 m

VARIO 499 VARIO 545 CONCORDE COMPACT GLOBESCOUT VARIO SUMMIT 640

3838

Genial for to 
Genial för två 

Ideell for fire 
Perfekt för fyra 

Stor luksus 
Stor lyx 

Maksimal plass 
Maximalt utrymme 

Perfeksjon og eleganse
Perfektion och elegans

H Line oversikt 
God plass på de vakreste  
stedene i verden 

H Line översikt 
Gott om plats på de  
vackraste platserna i världen 

Side  Sido
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VARIO 499

Den minste Globecar – ganske stor! I første omgang varter den knappt 5,0 m lange 
Vario opp med det som gjør livet behagelig: Sitteplasser for opptil fire personer, 
komfortabelt kjøkken og et sjenerøst dusjrom bak. Når man skal sove senkes den høye 
seng ned fra taket - bare himmelsk! 
Den minsta Globecar – är riktigt stor! På bottenvåningen erbjuder den knapp 5,0 m 
långa Vario främst på vad som gör livet behagligt: Sittplatser för upp till fyra personer, 
bekvämt kök och ett generöst hygienutrymme i aktern. När man skall sova fälls den 
höga bädden ned från taket – helt enkelt himmelskt! 

Genial for to / Genial för två 

Mål / Mått (L x B x H): 4.965 x 2.050 x 3.030 mm/ 3.115 ekstrautstyr / tillval    
Ståhøyde / Ståhöjd: 2.450 mm · Vekt / Vikt: 2.765 kg  
Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 · Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1)
Bakre seng / Bädd i akter (L x B): høy seng / hög bädd 2.050 x 1.700 mm;  
Dinette ca. 1.750 x 800 mm · Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg 
Ferskvanntank / Färskvattentank: 75 l · Spillvannstank / Spillvattentanl: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 /148 hk; 3,0 l – 177 hk

Alt. bomiljø Nizza / Alt. inredning Nizza
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Senkeseng 
I løpet av dagen gir det godt 
med plass

Koselig sittegruppe
For sosiale sammenkomster 

Komfortabelt kjøkken  
Med 3-brenners komfyr   

Romslig bad bak  
Romslig bad 

1

2

3

4

Nedfällbar hög bädd 
Under dagen ger den gott om 
plats 
Mysig sittgrupp 
För sociala sammankomster 
Bekvämt kök 
Gasolspis med 3-brännare  
Rymligt hygienutrymme i akter 
Rymligt hygienutrymme

1

2

3

4

1 2

3 4
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Vario kan gjøre noe som ingen andre kan: tilby maksimal innkvartering på et minimum 
av plass. Og bak har den køyesenger. 

Vario kan göra något som ingen annan kan: erbjuda maximalt boende på ett minimum 
av utrymme. Eftersom den har våningsbäddar i bak. 

VARIO 545
Ideell for fire / Perfekt för fyra 

Mål / Mått (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 3.120 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 2.450 mm 
Vekt / Vikt: 2.925 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 
Soveplasser / Sovplatser: 4 · Liggeplass / Bäddyta (L x B): høy seng / hög bädd  
ca. 2.050 x 1.700 mm; Køyeseng (øverst) / Våningsbädd (övre) ca. 1.960 x 740 mm;  
Køyeseng (nederst) / Våningsbädd (nedre) ca. 1.670 x 670 mm · Gasskasse / Gasolkoffert: 
2 x 11 kg · Ferskvanntank / Färskvattentank: 75 l · Spillvannstank / Spillvattentanl: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 hk; 3,0 l – 177 hk

Alt. bomiljø Solero / Alt. inredning Solero
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Seng bak og senkeseng
I alt fire soveplasser

Koselig sittegruppe
For sosiale sammenkomster  

Komfortabelt kjøkken
Med 3-brenners komfyr 

Sentralt romslig bad 
Baderom og romdeler

1

2

3

4

Bakre bädd och fällbar  
hög bädd 
Totalt fyra bäddar 
Bekväma sittplatser 
För sociala sammankomster  
Bekvämt kök 
Gasolspis med 3-brännare 
Central rymligt hygienutrymme 
Hygienutrymme och rumsavdelare

1

2

3

4

1 2

3 4
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En ekte (luksus) klassiker. Her finner du gjennomtenkt design,  
funksjonelle løsninger og optimal plassutnyttelse – alt nøye planlagt. 

En riktig (lyx) klassiker. Modern design och beprövad konstruktion, funktionella 
lösningar och optimal användning av utrymmen – i detalj genomarbetad.

CONCORD COMPACT
Luksus for to / Lyx för två 

Mål / Mått (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 3.030 (3.115 ekstrautstyr / tillval) mm  
Ståhøyde / Ståhöjd: 2.450 mm · Vekt / Vikt: 2.810 kg · Reg. antall sitteplasser / Reg. antal 
sittplatser: 4  · Soveplasser / Sovplatser: 3 · Seng / Bäddyta (L x B): ca. 2.050 x 1.700 mm  
Dobbel dinette / Dubbel dinette: ca. 1.960 x 850/780 mm (ekstrautstyr /tillval: ca. 1.960 x 1.300 mm) 
Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg Ferskvanntank / Färskvattentank: 75 l 
Spillvannstank / Spillvattentank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 hk; 3,0 l – 177 hk
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Klappbar høy seng
Meget god plass om dagen, 
en himmelseng om natten

Luksuriøs dobbel sittegruppe
Sitt godt eller bruk den som 
seng  

Luksus-kjøkken
Med mye oppbevaringsplass

Baderom bak
Romslig baderom

1

2

3

4

Fällbar hög bädd 
Under dagen fri höjd, om  
natten en himmelsbädd 
Lyxig dubbel sittgrupp 
För att enbart sitta – eller  
som en bädd  
Lyxigt kök 
Med gott om förvaringsutrymmen 
Hygienutrymme i akter
Rymligt hygienutrymme

1

2

3

4

1 2

3 4
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Vario er uslåelig når det gjelder plass: Hele to dobbeltsenger gir plass til at fire 
personer kan finne et avslappende sted å sove. Det sentrale romslige badet skiller det 
bakre soveområdet fra bodelen. 

Vario är oslagbar i utrymmen: Hela två dubbelbäddar ger vilsam plats åt fyra att sova.  
  Det centrala rymliga hygienutrymmet avskiljer den bakre sov avdelningen från 
    boutrymmet. 

GLOBESCOUT VARIO
Maksimal plass  / Maximalt utrymme  

Mål / Mått (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 3.115 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 2.450 mm;  
med takseng / med takbädd (ekstrautstyr / tillval): 2.230 mm · Vekt / Vikt: 2.920 kg 
Reg. antall sitteplasser / Reg. antal sittplatser: 4 · Soveplasser / Sovplatser: 2 (+2 ekstraut-
styr / tillval) · Seng / Bäddyta (L x B): ca. 1.950 x 1.400/1.200 mm; Takseng / Takbädd  
(ekstrautstyr / tillval) ca. 2.050 x 1.350 mm · Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg  
Ferskvanntank / Färskvattentank: 100 l · Spillvannstank / Spillvattentank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 hk; 3,0 l – 177 hk
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To fullverdige soverom 
Stor dobbeltseng og senkeseng 

Koselig sittegruppe
For opp til fire personer 

Komfortabelt kjøkken 
Med 3-brenners komfyr 

Romslig bad 
Baderom og romdeler

1

2

3

4

Två fullvärdiga sovrum 
Stor dubbelbädd och fällbar  
hög bädd
Mysig sittgrupp 
För upp till fyra personer 
Bekvämt kök 
Gasolspis med 3-brännare  
Centralt rymligt hygien utrymme 
Hygienutrymme och rumsavdelare

1

2

3

4



SUMMIT 640
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Den nye SUMMIT 640: Romslig spisekrok til fire, den største kjøkkenavdelingen i en 
Globecar for kulinariske nytelser. Clouet på badet: enten vaskerom eller våtrom.  
Bare til å svinge bort. To generøst konstruerte enkeltsenger sørger for styrkende søvn. 

Nya SUMMIT 640: Rymlig halvdinett för fyra, den största köksdelen som finns i en  
Globecar, för kulinarisk njutning. Höjdpunkten i badrummet: antingen tvättrum eller
  duschkabin. Det är bara att vända på det. Två generöst tilltagna enkelsängar garanterar 
   god sömn. 

Perfeksjon og eleganse  / Perfektion och elegans  

Mål / Mått (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Ståhøyde / Ståhöjd: 1.905 mm · 
Vekt / Vikt: 2.940 kg · Reg. sitteplasser / Reg. sittplatser: 4 · Soveplasser / Sovplatser: 2 (+1 
valgfri / tillval) · Seng / Säng (L x B): ca. 1.950 x 1.400 / 1.200 mm; enkeltseng venstre /høyre / 
Enkelsäng vänster / höger: ca 2.000 / 1.900 x 800 mm;  med midtfylling totalt /  
med stoppning mellan totalt: 2.000 / 1.900 x 1.900 mm · Gasskasse / Gasolkoffert: 2 x 11 kg 
Ferskvanntank  / Färskvattentank: 100 l · Spillvannstank  / Spillvattentank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 /150 hk; 3,0 l – 177 hk 
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 /148 hk; 3,0 l – 177 hk



SUMMIT 640
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Sove som en konge 
To enkeltsenger bak

Nyte mobil reiseluksus sammen
Fire kan reise sikkert og  
komfortabelt 

Kulinarisk og praktisk design 
Stort kjøkken med 90 l kjøleskap 

Ekstra stort bad 
Mye plass for velvære underveis

1

2

3

4

Sov kungligt 
2 enkelsänger bak
Njut av den mobila reselyxen 
Fyra personer resat säkert  
tillsamman 
Smakfull och praktisk design 
Stort kök med 90 l kylskåp  
Extra stort badrum 
Mycket utrymme för välbefin- 
nande på resan

1

2

3

4
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INTERIØR /
INTERIÖR

BOMILJØER /
INREDNING 

Etter dine preferanser 
Jämför dina preferenser 

Å føle seg hjemme rundt om i verden – våre individuelle bomiljøer gjør 
det mulig! For blant de tre forskjellige utstyrsvariantene finnes også din 
favoritt.  
 
Bare velg bomiljø og din H-Line blir ditt ”Sweet Home” på hjul. 
Din Globecar forhandler gir deg gode råd – bare spør etter kombina-
sjonsmulighetene og ekstrautstyr. 

Vær oppmerksom på at noe utstyr og lakkeringer er ekstrautstyr mot en 
ekstra kostnad. 

Att känna sig hemma i världen – våra individuella bodelsmiljöer gör det 
möjligt! Bland tre olika utrustningsvarianter finner du också din favorit. 

Välj bara bodelsmiljö och då kommer din H-Line att bli ditt ”Sweet 
Home” på hjul. Din Globecar återförsäljare ger dig gärna råd – bara fråga 
efter kombinations- och utrustningsmöjligheterna.  

Observera att vissa tillval samt lackeringar är extrautrusning mot 
merpris.

Bomiljø Nizza
Standardbomiljø til modellene i H-Line.  

Inredning Nizza
Standard till modellerna i H-Line. 

Bomiljø Mindoro 
Alternativt bomiljø til H-Line. 

Inredning Mindoro 
Alternativ inredning till H-Line. 

Bomiljø Solero 
Et annet alternativt bomiljø.

Inredning Solero 
Ytterligare alternativ inredning.
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UTVENDIG / EXTERIÖR 
Stort fargeutvalg
Stort färgurval Her finner du en oversikt over de mulige lakkeringene. 

(Metallic-farger mot merpris)
Här finns en överblick över möjliga lackeringar. 
(Metallic-färgar mot merpris)

Lago Azurro metallic / Lago Azurro metallic

Aluminium grå metallic / Aluminium grå metallic Golden white metallic / Golden white metallic

Hvit 210 (Fiat) / Vit 210 (Fiat) Imperial blå / Imperial blå

Profondo rød metallic / Profondo röd metallic

Tizian rød / Tizian röd   

Jerngrå metallic / Järngrå metallic

Hvit 549 (Citroën) / Vit 549 (Citroën)
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Tekniske endringer og feil forbeholdes. Vær oppmerksom på at bilder i denne katalog delvis inneholder alternative design og tilleggsutstyr som er mot en ekstra kostnad. Alle lengder er angitt i millimeter med mindre annet er angitt. Informasjon om teknikk, vannforsyning og priser, vennligst se separate tekniske data og prisliste. Fargevariasjoner er typografisk mulig. Status 08/2015   ·   Agentur: Caravan Nord ApS · Knud H   
* "Kjøreklar vekt" i henhold til EF-direktivene 97/27 EF og EN 1645-2 inkluderer egenvekten av kjøretøyet - inkludert fører (75 kg) og fylt drivstofftank samt følgende grunnleggende utstyr: Vanntank med redusert volum (20 kg) , fylt gasflaske (11 kg) og kabeltrommel (4 kg). Den teknisk tillatte totalvekt må ikke overskrides med personlig utstyr,passasjerer eller evt. ekstrautstyr. Montage av ekstrautstyr vil redusere lasteevnen 
og det tillatte antall personer kan bli redusert.Informasjonen om levering, utseende, ytelse, mål og vekt for bilerne er de på trykketidspunktet kendte i henhold til de europeiske godkjennelsesbestemmelser. Frem til tidspunktet for kjøp eller levering, kan dette endre seg. Avvik innenfor fabrikktoleransegrenser (+/- 5% max.) er mulig og tillatt.

Tekniska ändringar och fel i text förbehålles. Observera att bilderna i denna katalog kan innehålla utföranden som är extrautrustade. Alla tillval utöver standard är mot en extra kostnad enligt separat prislista. Alla längder är angivna i millimeter om inte annat anges. Information om teknik, vattenförsörjning och priser, se separat teknisk data och prislista. Färgavvikelser är typografiskt möjliga. Status 08/2015  ·  Generalagent:  
*”Massa i körklart skick” enligt EF-direktiv 97/27 EF och EN 1645-2 innefattar fordonets tomma vikt  - inkl. förar (75 kg) och fylld bränsletank samt följande grundutrusning: vattentank med reducerad volym (20 kg), fylld gasflaska (11 kg) samt en kabelvinda (4 kg). Den tekniskt tillåtna totalmassan får inte överskridas av personlig utrustning, passagerare eller ev. specialutrustning. Montering av specialtillbehor kan innebära 
att tillåten lastvikt och eventuellt även antal tillåtna passagerare minskas. Information beträffande leverans, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen är de angivelser, som var kända vid tidpunkten för tryckning samt de europeiska godkänningsbe. Fram till tidpunkten för köpet eller leveransen, kan detta ändras. Avvikelser inom ramen för fabrikstoleranser (+/- 5% max.) är möjligt och tillåtet.
Agentur: Caravan Nord ApS  · Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle · www.globecar.no / www.globecar.se

Vare sig före eller efter köpet – vi är där för dig i 18 länder! 
Enten før eller etter kjøpet – vi er der for deg  i 18 land!  


