
Exsis-iExsis-iExsis-iDe nieuwe   
lichtgewicht

HYMER Exsis-i. 
Zo slank kan elegant reizen zijn.

www.exsisi.hymer.com

Ko
nz

ep
t &

 D
es

ig
n 

 w
w

w
.ta

m
ar

a-
ta

ka
cs

.d
e 

  0
7/

20
11

 / 
12

.5
00

 N
L

De camper die raakt, nog beter gemaakt.

HY-11043 Broschüre Exsis-i_DE_Mj12_040811-125_SAMMEL.indd   1 04.08.11   14:51



EXSIS-IEXSIS-I
Compact en slank. Bijzonder wendbaar. Extra licht – voor maximale belading.

EXSIS-IIt’s so easy: HYMER Exsis-i 
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Volledig wintergeschikt. Hoogwaardige opbouw en uitgerust.

EXSIS-IIt’s so easy: HYMER Exsis-i 

—

Bij mobiel reizen hoort  
veel flexibiliteit en veel comfort.  

De nieuwe generatie van de 
HYMER Exsis-i combineert  

dit in een bijzondere elegante vorm.

—

Slanke, compacte buitenmaten 
met een hoogte van slechts 2,77 meter  

en een breedte van 2,22 meter –  
tegelijkertijd een aangename stahoogte  

van 1,98 meter en ruime,  
comfortabele interieur indelingen

—

Perfecte rij-eigenschappen  
met hoge wendbaarheid 

dankzij slanke opbouw,  
AL-KO chassis met lichtgewichtframe,  
optimaal gepositioneerde wielbasis en  
perfect afgestemde gewichtsverdeling

—

Een duidelijk leeggewicht  
van onder de 3,0 Ton 

voor prettig beladen en reizen,  
ook met volledige bezetting (4 personen)

—

Wintervaste voertuigopbouw 
met volgeschuimde PUAL wanden, 

geschuimde GFK bodem en geïsoleerde, 
verwarmde installaties voor leidingen,  

vers- en afval watertank

—

Uitstekende  
prijs-prestatie verhouding 

dankzij omvangrijke, hoogwaardige  
standaarduitrusting en  

eerste klasse vakmanschap

—
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Ontdek het nieuwe lichtgewicht!
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEen verlichtend voor beeld 
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EXSIS-I

04 – 05

EXSIS-IEen verlichtend voor beeld De nieuwe Exsis-i bespaart niet op comfort, maar des te meer op het energieverbruik:  
dankzij zijn binnenverlichting in uitsluitend moderne LED techniek.
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EXSIS-IEXSIS-I
A

BB

D

C

Top comfort voor maximaal 5 personen:  
de lounge zitgroep in de nieuwe Exsis-i.

Bewegingsruimte in woongedeelte:  
de hoogwaardig bekleedde klapstoel.

In woonruimtebekledingdesign en met extra brede 
armleuningen: de draaibare cabine piloten stoelen.

EXSIS-IWonen met stijl 

Van buiten slank, van binnen ruim en comfortabel 
– de nieuwe HYMER Exsis-i maakt het schijnbaar 
onmogelijke mogelijk. De ruime lounge zitgroep 
biedt gemakkelijk plaats voor maximaal 5 personen.  
Daarbij laat de klapbare bekleedde stoel bij de in-
gangsdeur veel bewegingsruimte over. Om de grote,  
verschuifbare tafel staan de draaibare cabine pilo-
ten stoelen en hier tegenover de tweepersoonsbank 
met twee geïntegreerde 3 punts gordels. 

De exclusieve woonambience van de Exsis-i is meer 
dan alleen een vraag van grootte. De hoogwaar-
dige bekleding en uitgezochte, aantrekkelijke stof-
designs dragen hier toe bij, en ook het edele meu-

beldecor Marasca Select, de stijlvolle gordijnkeuze 
en kwaliteitsdetails zoals de dak opbergkasten in 
hoogwaardige houtoptiek. Ook de hordeur bij de 
ingang en het hoogwaardige verduisteringsgordijn 
in de cabine behoren tot de standaarduitrusting van  
het voertuig. Als optie is bovendien een elektrisch 
rolgordijn aan het voorraam verkrijgbaar.

Voor helderheid in het woongedeelte zorgen de 
grote, dubbelschalige panorama dakluik met LED 
verlichting en de geïsoleerde kader vensters. U  
creëert met de centrale warme luchtkachel tege-
lijk een ventilerende, behaaglijke ruimte atmosfeer  
ook in de winter.

A B C
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
D E

06 – 07

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

exclusiefexclusiefexclusiefexclusiefexclusiefexclusief

In lengte en breedte verschuifbaar: 
de ware grote toont zich in detail

Licht en ruim: het open interieur van de nieuwe Exsis-i  
met grote ramen en door het gehele voertuig, spaarzame LED verlichting.

In woonruimtebekledingdesign en met extra brede 
armleuningen: de draaibare cabine piloten stoelen.

Wonen met stijl De ware grootte toont zich tot in detail

Een keuze Een keuze Een keuze 
uit 8 uit 8 uit 8 

stofdesignsstofdesignsstofdesigns!!!

D E
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
A D

B

EXSIS-ISlapen met comfort 

Na het laten zakken ligt het goed vast en is het bereikbaar:  
het 1,50 meter brede cabinebed met groot ligvlak en zeer veel hoofdruimte.

Hier staat vriendelijkheid voor de rug op het pro-
gramma: Alle vier de slaapplaatsen in de nieuwe 
Exsis-i beschikken standaard over anatomische ver-
sterkte 7 zone koudschuim-matrassen met lucht-
doorlatende speciale matrasbedekking.

Het 1,40 meter brede queensbed achter in de Exsis-i  
698 biedt niet alleen maximale bewegingsvrijheid. 
De 80 centimeter brede eenpersoonsbedden in de 
Exsis-i 578 en 674 laten zich naast het verbrede ge-
deelte bij de achterwand zelfs helemaal tot 1 ligvlak 
creëeren door het standaard bijgeleverde verbin-
dingskussen. Verder kunnen twee andere personen 
gemakkelijk in het cabine bed slapen. Het 1,50 meter 

brede ligvlak laat zich ver naar beneden zakken op 
aan beide zijden vaste steunpunten – dit kan hand-
matig of tegen meerprijs elektrisch. Perfect voor een 
gemakkelijke instap en veel hoofdruimte!

Ook rondom de slaapplaatsen is voor het hoogste 
comfort gezorgd. Dankzij talrijke opbergvakken en 
aan beide zijden verlichting zijn brillen, boeken en 
drankjes op elk moment bij alle bedden binnen hand-
bereik. Frisse lucht voor een ontspannende slaap komt 
in het voertuig via uitzetramen aan beide kanten  
en het dakluik achter. Verduistering- en muggenrollo 
zijn in het dakluik geïntegreerd, zodat in het slaap- 
gedeelte de hoofdruimte volledig behouden blijft.

Voor vrije keuze van de slaaprichting:  
aan beide zijden van het bed zit verlichting.

A B
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
DC

08 – 09

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

inclusiefinclusiefinclusiefinclusiefinclusiefinclusief

Slapen met comfort Extra ligkwaliteit en rijkelijk plaats aan boord

Vlak voor meer hoofdruimte achter:  
het dakluik met geïntegreerde rollos. 

Ruim en comfortabel: de eenpersoonsbedden achter met vaste treden, hoogwaardige 
viscose Bambus overtrekken en verbindingskussen om het slaapoppervlak te vergroten.

7 Zone7 Zone7 Zone
koudschuim-koudschuim-koudschuim-

matrassenmatrassenmatrassen

C D
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EXSIS-I
A B

C

Op gemakkelijke werkhoogte:  
standaard 105 liter koelkast.

Bij behoefte uitbreidbaar:  
het hoogwaardige werkvlak.

Inrichten zoals thuis: de 90 centimeter 
brede, vrij in te delen schuifladen.

EXSIS-IGenieten met veel sp eelruimte 

Ook in de keuken overtuigt de Exsis-i door zicht-
bare winst aan comfort dankzij zijn optimale 
ruimte-indeling. Naast het 3 pits kooktoestel 
met daarnaast een grote wasbak biedt de keuken  
optioneel ook ruimte voor een Jumbo koelkast 
(150 Liter) met apart vriesvak of voor een TEC 
Tower met koel/vries combinatie en bakoven. 
De glazen afdekking over het kooktoestel en de 
wasbak is in het midden gescheiden en dient als 
flexibel extra werkvlak. Het keuken werkoppervlak 

laat zich, bovendien indien nodig, in een handbe-
weging uitbreiden. Beleef het zelf: Hier wordt het 
klaarmaken en opdienen een genot!

Alles, wat u daarvoor nodig heeft, vindt in de  
royale keukenkasten zijn plek. Voorraden voor de 
reis bergt u gemakkelijke in de diepe dakkasten 
boven de wasbak op. Bestek, potten en pannen 
en andere levensmiddelen passen in de vele grote 
schuifladen in de keuken onderkasten. De schuif-

laden zijn flexibel in te delen zodat alles optimaal 
opgeruimd kan worden.

Voor een perfecte lichtverhouding in de keuken 
zorgen de LED spots boven het aanrecht en het 
grote keukenraam, dat middels een rollo verduis-
terd kan worden.

A B C
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EXSIS-IEXSIS-ID

10 – 11

exclusiefexclusiefexclusiefexclusiefexclusiefexclusief

Comfortabel werken: het brede keukengedeelte van de Exsis-i 
met extra veel opbergvakken, grootte bewegingsradius en snel toegang tot alle apparaten.

EXSIS-IGenieten met veel sp eelruimte Vrije ontplooiïng in de keuken

Optioneel Optioneel Optioneel 
ook met ook met ook met 

TEC TowerTEC TowerTEC Tower

D
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EXSIS-I
A

AA

B

EXSIS-IOpfrissen met ideeën 

Groot in comfort, compact in opbouw – het dui-
delijkst komt deze leidraad gedachte naar voren in 
de creatieve badkamervormgeving van de nieuwe 
Exsis-i. Afhankelijk van de indeling treft u één van 
de twee zorgvuldig doordachte varianten aan.

In de Exsis-i 578 en 674 verandert de vario pre-
mium badkamer door zijn draaibare douchewand 
binnen enkele seconden in een spatwaterdichte, 
ruime douchecabine. Zo laat de beschikbare ruimte 
zich op elegante wijze op 2 manieren gebruiken.  
Nog meer bewegingsvrijheid biedt de afscheidbare 
douche in de grote comfort badkamer van de Exsis-i 
698. De extra diepe wastafel en de kast in meubel-
docer daaronder creëeren een uitgesproken huislijke 
ontspannende ambience.

In alle badkamers is de douchebak met twee af- 
voeren uitgerust. Het grote melkglas dakluik met 
geïntegreerde verduisteringsrollo en muggengaas 
zorgt voor snelle vochtigheidafvoer en maakt een 
aangename stahoogte mogelijk. Comfortabel en 
bijzonder onderhoudsvriendelijk is ook het hoog-
waardige banktoilet van de Exsis-i. Uw opklapbare 
opbergvakken in de vario premium badkamer bieden 
een perfecte vervanging voor de vele opbergplekken  
bij de wastafel. Hier vindt alles zijn plek.

In een wandomdraai van open wasruimte tot ruimte hoge douche:  
de vario premium badkamer in Exsis-i 578 en 674.

Van buiten compact, van binnen ruim:  
de exclusieve comfort badkamer van de Exsis-i 698.

A B
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IC

12 – 13

praktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktischpraktisch

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

EXSIS-IOpfrissen met ideeën Doordachte badruimte oplossingen voor een behaaglijk gevoel en ontspanning

Praktisch en comfortabel:  
het brede, onderhoudsvriendelijke banktoilet met daarbij een opbergvak.

Douchebak Douchebak Douchebak 
met met met 

2 afvoeren2 afvoeren2 afvoeren

C
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EXSIS-IEXSIS-IWarm houden met s ysteem 

HYMER PUAL wandopbouw – uniek in zijn soort. Warmte isolerende installaties. Geschuimde GFK bodem.

Perfecter warmtebescherming van onderen: 
de geschuimde GFK bodem met veiligheidsbakken

Vers watertank

GFK bakken met 
PU isoleerschuim (volgeschuimd)

Warme luchtstroom om de bakken te verwarmen  

Installaties in woonruimte  
(geïsoleerd en verwarmd)

Tot een ontspannende vakantie behoren ook, altijd 
aangename temperaturen aan boord. Onafhankelijk 
van weer, klimaat of jaargetijde lost de Exsis-i dit 
probleem elegant op. 

Door de volgeschuimde HYMER PUAL wandopbouw,  
de eveneens geschuimde GFK bodem en de hoog-
waardige ramen bieden de voertuigen een volledige 
warmte isolering in de zomer en ook in de winter. 

Deze vooruitstrevende opbouwtechniek maakt de 
Exsis-i tot een toonaangevend, voor het hele jaar 
geschikt voertuig, in zijn klasse.

De centrale warme luchtkachel verzorgt niet alleen 
de gehele binnenruimte met behaaglijke warmte. 
Ook alle installaties liggen vorstvrij in het verwarmde 
woongedeelte. De tanks voor vers en afvalwater zijn 
in een grote geïsoleerde GFK bak onder het woon-

gedeelte gemonteerd en worden hier voorzien van 
warme lucht, zo ook de bagage in de garage en de 
andere opbergruimtes. Aan de hand van talrijke 
tests onder reële temperatuur-voorwaarden wordt 
de warmte verdeling in het voertuig tot in de punt-
jes geoptimeerd. Zo geniet u in uw Exsis-i van een 
gelijkmatig omgevingsklimaat en voorkomt u on-
nodig energieverlies.

Afval watertank

AL-KO Lichtbouwframe
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I

14 – 15

EXSIS-IWarm houden met s ysteem 

Optimale warmte prestatie
door de centraal in het voertuig gelegen 

Truma verwarming (6 kW)

Behaaglijk klimaat in het woongedeelte
dankzij een verwarmd podium onder de 

zitgroep en warme lucht uitstromingen in 
de cabine als mede in het dashboard

Handige geoptimeerde warmte verdeling
in het gehele voertuig – tot aan de  

verwarmde serviceluiken

Beschermde installatie aanleg
in het verwarmde woongedeelte –  
voor alle leidingen en installaties

Vorstbeschermde watertanks
in geschuimde en 

verwarmde GFK bakken

Beste warmte verdeling. Kader vensters dubbelschalig. Geïsoleerde serviceluiken en deuren.

Uitleg opbouw- en verwarmingstechniek

Perfecte warmtebescherming: de volgeschuimde HYMER PUAL wandopbouw met volledig, elastische verlijming

Perfecte warmte isolatie
door de volgeschuimde HYMER PUAL wand-
opbouw en de geschuimde GFK bodem

Geen koude bruggen
dankzij een doorlopende HYMER PUAL isolatie  
aan alle serviceluiken en deuren

Consequente glasisolatie
door warmte isolerende S7 vensters  
met poedergecoate aluminium omlijsting

Geen bevriezing van deuren of serviceluiken
dankzij volledige uitrusting  
met hoogwaardige condenswaterafdichtingen

• Dashboard
•	  Bestuurder- en bijrijderstoel (voetruimte)
•	 Lounge	zitgroep	en	podium
•	 Bij	de	ingangsdeur

•	 Keuken
•	 Badkamer	/	WC
•	 Bedden	achter
•	 	Vers	en	afvalwatertank	in	GFK	bakken

Beste warmte verdeling in het voertuig

Modernste opbouwtechniek  
en hoogwaardige vakmanschap 
maken de Exsis-i tot een  
rondom veilige begeleider  
voor elk jaargetijde.

★★★★

★★★★★
★★★★★★★★★★★

isolatieisolatieisolatieisolatieisolatieisolatie

verwarmdverwarmdverwarmdverwarmdverwarmdverwarmd

EXSIS-IEXSIS-IPUAL-Wand
3,5 cm

PUAL-Wand
3,5 cm

EXSIS-IEXSIS-I80 cm stenen muurEXSIS-I
Gemoffeld aluminium

EXSIS-IDe HYMER PUAL technologie is  
vergelijkbaar met de isolatie van  

een 80 cm dikke stenen muur

PU schuim
Kunststof hoekprofiel

Binnenbekleding met „ademendeffect“:  
Het hoogwaardige multiplex hout  
kan vocht opslaan en afgeven –  
voor een gezond klimaat  
net zoals thuis!

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Meng polymeerlijm

Geschuimde GFK bodem

Geen condensvorming!

Perfect ruimteklimaat!
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-ICA

B

B
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Praktisch: het serviceluik  
buiten, onder de lounge zitgroep.

Altijd het beste zicht: de elektrisch  
verstel- en verwarmbare buitenspiegels.

EXSIS-IAlles d’rop en d’ran  

Rondom beschermd:  
de ingangsdeur met hordeur en elektrische opstap.

Slank in zijn vorm, maar overvloedig  
in zijn uitrusting: De nieuwe  

HYMER Exsis-i biedt u standaard  
een veelvoud aan pluspunten.  

Voor meer comfort en zekerheid  
op alle belangrijke punten.

—

Voertuigtechniek / Chassis
Fiat Dieselaandrijving 95,5 kW / 130 PK  

met 6 versnellingen • Euro 5 norm  
• Edele Carrara witte lakkering met  

designbestickering • Elektrisch verstel- en 
verwarmbare buitenspiegels met  

dode hoek spiegel • Spatlappen aan de  
voor- en achteras • Dagrijlicht

—

Opbouw / Ramen / Deuren 
Volgeschuimde PUAL wandopbouw •  

GFK bodem • Ingangsdeur met elektrische 
opstap • Hordeur bij de ingangsdeur  
• Voortentlamp met regengootje •  

Hoogwaardige kader vensters

—

Verwarming / Boordtechniek 
Centrale 6-kW warme luchtkachel  

• Verwarmd podium bij de zitgroep •  
Cabine- en dashboard verwarming 

• 4 x 230-V stopcontacten (2 x keuken,  
1 x badkamer, 1 x zitgroep) • Accu AGM 90 Ah  

• Volledige LED binnenverlichting

—

Opbergruimte
Opbergruimte onder de lounge zitgroep  

met serviceluik • Grote garage met  
aan beide zijden, gasdrukgeveerde deuren 
(Exsis-i 578, 674) • Bedkasten / kleding-

kasten achter • Hoge kledingkast  
(Exsis-i 674) • Hoge beladingscapaciteit  

dankzij laag lediggewicht

BA C
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★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★

Gasdrukgeveerd:  
de grote deuren aan beiden kanten van de volimineuse garage

EXSIS-IAlles d’rop en d’ran  De standaarduitrusting van de Exsis-i laat niets te wensen open

Lichtschepper bij dag en nacht:  
het grootte dakluik met geïntegreerde LED verlichting.

Hoge Hoge Hoge 
bijlading bij bijlading bij bijlading bij 

3,5 Ton3,5 Ton3,5 Ton

Woongedeelte
Lounge zitgroep met comfort- 
kussens en twee geïntegreerde  

3 punts gordels • Grote in lengte  
en breedte richting verschuifbare tafel  

• Lichtdicht verduisteringsgordijn  
in de cabine • Panorama dakluik  
(80 x 50 cm) dubbelschalig en  

met LED verlichting •  
Radio- en tv voorbereiding met  

luidsprekers, DVD- en  
geluidsbekabeling en radio antenne

—

Slaapgedeelte
Cabinebed met 1,50 meter breed  

ligoppervlak en vaste steunpunten •  
Aan beide zijden van het cabinebed  

verlichting voor een vrije keuze m.b.t. uw 
slaaprichting • Eenpersoonsbedden met  

verbindingskussen om het slaapoppervlak  
te vergroten (Exsis-i 578, 674) •  

7 Zone koud schuimmatrassen met  
hoogwaardige ventilerende bedekking  
• Helder glas dakluik (40 x 40 cm) met  

geïntegreerde muggengaasrollo en  
verduistering • Uitzetbare ramen rechts  

en links achter met muggengaasrollo  
en verduistering

—

Keuken
3 pits kook – spoel combinatie met glazen 

afdekking • Keukenraam met geïntegreerde 
rondom rollo • Grootte, flexibel indeelbare 

schuifladen (90 cm breed)

—

Badkamer / WC / Douche  
Hoogwaardig banktoilet •  

Melkglas dakluik met geïntegreerde  
muggengaasrollo en verduistering  

• Veel opbergruimte voor uw toiletspullen

D E
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Bekledingdesign 
„Husum”

Bekledingdesign 
„Santa Cruz” *

Leder-/ Stofcombinatie 
„Bolton” *

Bekledingdesign 
„Palermo”

Bekledingdesign 
„Belfast” *

Leder-/ Stofcombinatie  
„Trinidad” *

Bekledingdesign 
„Salerno”

Leder-/ Stofcombinatie
„Riga” *

EXSIS-IZo individueel als u  

Persoonlijke uitrustingsvrijheid wordt bij de nieuwe 
Exsis-i bijzonder groot geschreven. Of u nu kiest 
voor de compacte indeling Exsis-i 578, voor de 
uitgebreide Exsis-i 674 of voor het ruimte model 
Exsis-i 698. Het toonbeeld en de comfortuitrusting 
van uw voertuig bepaalt u zelf.

De elegante buitenzijde van gladde aluminium plaat 
straalt in edele Carrara witte lakkering. Voor bin-
nen staan vijf attractieve bekledingdesigns en drie 
textielledere stofcombinaties tot uw beschikking, 
waarmee u, uw woon- en slaapgedeelte een geheel 

persoonlijk tint kunt geven. En natuurlijk kunt u ook 
uw HYMER Exsis-i nog verder verpersoonlijken met 
diverse opties.

Ervaar het grootse comfort, die dit slanke voer-
tuig vier personen kan bieden! In de gemakkelijke 
lounge zitgroep, in het brede cabinebed en in de 
verschillende bedden achter vindt u in hoge mate 
bewegingsvrijheid en behaaglijkheid – geheel naar 
de smaak van verwachtingsvolle reizigers. Test nu 
zelf, en ontdek de nieuwe lichtgewicht van HYMER.

De compacte, wendbare begleider: Exsis-i 578 met  
vier gemakkelijke zit- en slaapplaatsen – en 6,75 meter totale lengte.

* Meerprijs optie
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EXSIS-I

720

222

Exsis-i 698 3.500 kg – 4.250 kg

675

222

Exsis-i 578 3.500 kg – 4.250 kg

720

222
Exsis-i 674 3.500 kg – 4.250 kg

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I

720

222

Exsis-i 698 3.500 kg – 4.250 kg

675

222

Exsis-i 578 3.500 kg – 4.250 kg

720

222
Exsis-i 674 3.500 kg – 4.250 kg

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I

18 – 19

EXSIS-IZo individueel als u  Indelingen, designs en extras

Geef uw Exsis-i het  
individuele comfort,  

die u zich wenst!  
Uw HYMER-dealer  

informeert u graag ov de  
beschikbare opties.  
Hier een overzicht  

van de belangrijkste opties:

—

Voertuigtechniek / Chassis

Bi-Xenon koplampen  
• Mistlampen • Bochtenlicht •  
Achteruitrij camera • Fietsenrek 

• Trekhaak

—

Opbouw / Ramen / Deuren
 

Flexibele TV houder • Elektrische  
verduistering voor • Bestuurdersdeur  

met elektrisch raam  
en instapverlichting •  

Elektrische opstap bij bestuurdersdeur  
• GFK dak

—

Kachel / Boordtechniek
 

Warme lucht thermovloer •  
Tweede accu met extra oplader

—

Keuken
 

Jumbo koelkast (150 Liter) •  
TEC-Tower met koel-vries combinatie, 

bakoven en grill

—

en nog veel meer

De uitgebreide eenpersoonsbedden variant: Exsis-i 674 met  
extra in bekleedde klapstoel voor en een grote kledingkast achter.

De grootste ruimte ervaring: Exsis-i 698 met gemakkelijk  
toegankelijk queensbed en extra grote comfort badkamer.
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Met de Exsis-i de wereld ontdekken.

Er is een Duits reismagazine met meer dan 30  
vakantieadressen en thema routes door heel 
Duitsland.
 Gratis bij uw HYMER dealer af te halen.

Bent u al een keer met een Hymermobil op va-
kantie geweest? Dan hopen wij, dat wij uw foto‘s 
en video‘s op onze Facebook site mogen zien. 
Kijk eens op onze site!

Opmerking: Deze brochure geeft de stand van deze 
series op het moment van druk weer. Voor een deel 
zijn speciale uitrustingen afgebeeld. Ondanks con-
trole van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. 
Wij behouden ons het recht voor, tijdens het model-
jaar 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 in-
richting afgebeeld, die in de actuele prijslijst vermeld  
staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De afge-
beelde decoratie maakt geen deel uit van de leve-
ringsomvang van HYMER. De gegevens met be-
trekking tot leveringsomvang, uiterlijk, prestaties 
en vermogen, maten en gewichten van de voer-
tuigen – afwijkingen in het kader van de produc-
tietoleranties (+/– 5 % max.) zijn mogelijk en toe-
gestaan – 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 stan-
daard leveringsomvang informeren. De waterverzor-
ging 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 uitdrukkelijk 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, HYMER-
MOBIL, alsmede de logo’s al dan niet gecombineerd, 
zijn gedeponeerde handelsmerken.
Copyright by HYMER AG / ERIBA-HYMER Nederland B.V. 

ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Buitendijks 63
3356 LX  PAPENDRECHT
Telefoon 088-caravan (2272826)
Fax. 078-6416670
www.exsisi.hymer.com
www.facebook.com/hymerAG
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