
CAR
HYMER CAR 322

HYMER CAR 322 GTline

®

Car_2012.indd   1 19.07.2011   14:59:18



CAR 322CAR 3222

Car_2012.indd   2 19.07.2011   14:59:38



3

Car_2012.indd   3 19.07.2011   14:59:48



4

De dak opbergkasten
zijn ook bij een 
opgeklapt bed makkelijk
toegankelijk.

HYMER CAR 322 ...

Stabiel sjorogen beves-
tigen bijvoorbeeld 
max. 2 fietsen en dienen 
tot transportbeveiliging 
van diverse vrijetijds-
benodigheden.
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Veelzijdige bruikbare
ruimte in loopgedeelte
tussen de beide bed/
bankkasten met stabiele
veiligheidsnet om 
bagage, fietsen of andere 
sportbenodigdheden 
veilig en comfortabel te 
transporteren.

… Ongelooflijk veelzijdig

In de bed/bankkast 
bieden 3 aparte, van 
boven toegankelijke 
bergruimtes een 
uittrekbare schoenen-
kast  evenals een 
bergvak aan de zijkant 
plaats voor van alles 
en nog wat.
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Innovatieve zitgroep

Comfortabel, chique en aangenaam
is de zitgroep met variabel te delen 
tafel.
 
Iedere centimeter is volledig benut:
door een schuif- en klapbare
opening in de vloer wordt de daar-
onder aanwezige opbergruimte
makkelijk gevuld.

Boven de bestuurder- en bijrijder-
stoel bevindt zich een royaal 
opbergvak, over de gehele breedte 
van het voertuig.
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Optimale ruimte

Veel plaats ondanks compacte 
maten. Drie tot vier personen vinden 
aangename zitplaatsen rond de 
tafel. Een extra aanwezig aflegvlak 
biedt een optimaal gebruik van 
de bijrijderstoel.

Royale, brede doorgang achterin 
het Voertuig. Sportieve, elegante 
meubels in houtdecor Merano Birn-
baum met zilverkleurige applicaties 
aan de zijkanten van het tafel- 
en keukenblad evenals aan de dak 
opbergkasten ronden het harmo-
nische totaalbeeld af.

Door een roldeur, die bij het openen
geen plaats inneemt, komt men 
in de badkamer. Een ergonomisch 
Thetford toilet optimaliseert de 
zithoogte. De hoogwaardige, in 
chroomlook, gebruikte was-/douc-
hearmatuur is uitgevoerd als een 
ééngreepsmengkraan en voorzien 
van een keramische sluiting.
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De hoogste functionaliteit in de keuken!

Comfort keuken met alles wat het
Hartje begeert: Nirosta spoelbak en
twee-pits kooktoestel, vier schuif-
lades met stabiele schuifrails en
een deur onder alsmede dak kast-
kleppen bieden extra ruimte voor 
keukenbenodigdheden.

Een optioneel verkrijgbare 97 liter
koelkast wordt in het onderste deel 
van de hoge zijkast geïntegreerd.

Hiernaast: de verlichte kledingkast.

Links aan de keuken een variabel
aflegblad – ideaal als aanrecht te
gebruiken.
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Car GTline met all-in pakket

| Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 PK

| Airbag voor bijrijder (Fiat)

| Airco met pollenfilter, motoraangedreven

| Cruise Control (Fiat)

| Elektrisch, verstel- en verwarmbare buitenspiegels

| 

| Dieseltank 120 liter

| Cabinestoelen in leder GT design bekleed, 

 in hoogte verstel-/kantel- en draaibaar 

 met 2 armleuningen

| Koelkast 97 L (i.p.v. 70 L)

| Radiovoorbereiding (bekabeling, antenne, 

 luidsprekers in cabine en opbouw)

| LED dagrijlicht

| Alu velgen

| Stuur en versnellingspook in leder bekleed
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Sportief en design – de allrounder

| BUITENKLEUR Fer Grau Metallic

| Designbestickering GTline 

| Achter- en voorspoiler in voertuigkleur gespoten

| Chromen beugel onder voorspoiler

| Leder bekledingsstof Kiesel in speciaal GT-design

| Extra stopcontacten incl. kabels: 230 V en 12 V 

 bij zitgroep en 230 V rechts achter 

| Hef-kantel dakluik (slaapgedeelte) 70 x 50 cm 

| Verduisteringsrollo rondom in cabine 

| Dubbel DIN navigatiesysteem

| Omnistep, elektrische opstap 

| 19” TFT incl. TFT houder en bekabeling alsmede 

 een DVD speler
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Street-Line-pakket

CAR 322
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Street-Line-pakket
| Airbag, bijrijder (Fiat)

| Airco, cabine

| Cruise Control (Fiat)

| Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

| Radio voorbereiding

| Cabinestoelen in woonruimte stof overtrokken,

   in hoogte verstel-, kantel- en draaibaar, 

 met 2 armleuningen

| Koelkast 97 L 

Car_2012.indd   17 19.07.2011   15:01:15



CAR18

Husum

Salerno

Leder Kiesel

Dessins

Car GTline                        Car               
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De afgebeelde kleuren kunnen door druktechnische redenen afwijken van de originele kleur.

Exterieurkleuren

Standaard Pastel (O) Metallic (O)

Banquise White 

Line Blue 

Tiziano Red (O) Profondo Red (O) Alumino Grey (O)

Lago Blue (O) Fer Grey (O)

Black (O)Grey metallic (O)

Imperial Blue (O)

Golden White (O)

Dessins

Car GTline                        Car               
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Opmerking: 

Deze brochure geeft de stand van deze series op het moment van druk weer. Voor een deel zijn speciale 
uitrustingen afgebeeld. 
Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. 
Wij behouden ons het recht voor, tijdens het modeljaar wijzigingen in de inrichting of verbeteringen 
aan het product uit te voeren. 
Vraag vóór afsluiting van het contract bij één van onze geautoriseerde HYMER-dealers naar de actuele 
stand van het product en de serie. 
De voertuigen zijn voor een deel met speciale inrichting afgebeeld, die in de actuele prijslijst vermeld staat 
en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang 
van HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk, prestaties en vermogen, maten 
en gewichten van de voertuigen – afwijkingen in het kader van de productietoleranties (+/– 5 % max.) 
zijn mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter perse gaan van deze brochure bekend. 
Zij komen overeen met de Europese homologatiebepalingen en kunnen tot op het moment van koop resp. 
levering van het voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-dealer zal u gaarne over eventuele wijzigingen 
en over de standaard leveringsomvang informeren. 
Copyright by HYMER AG / ERIBA-HYMER Nederland B.V. 

De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011 (richtlijn 2002/72/EG). 

AUTEURSRECHTEN 2011/2012 ERIBA-HYMER NEDERLAND B.V.

Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij ERIBA-HYMER Nederland B.V. en wordt uitdruk-
kelijk voorbehouden. ERIBA-HYMER Nederland B.V. maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicatie en 
overnames, zowel voor tekst als voor alle logo’s uit deze uitgave voor reclamedoeleinde of promotionele 
acties.

Registered Trade mark, ERIBA, HYMER, ERIBA-HYMER, HYMERMOBIL, alsmede de logo’s al dan niet gecom-
bineerd, zijn gedeponeerde handelsmerken.
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