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Finns i 4 olika planlösningar.

 
Längd (min/max): 644 / 745 cm 
Bredd (yttermått): 235 cm 
Sängplatser: upp till 5 st 
Bältesplatser: upp till 5 st

Snygga ELLIOT INTEGRAL 
Innovation med stark 
personlighet 

3,
5

5 5

Finns i 15 olika planlösningar.

 
Längd (min/max): 644 / 745 cm 
Bredd (yttermått): 235 cm 
Sängplatser: upp till 8 st 
Bältesplatser: upp till 7 st

Rymliga ELLIOT 
På ford eller fiat-chassi
3,

5

8 7

Magis

Magiska MAGIS 
Drömmen blir verklighet

3,
5

7 7

Finns i 15 olika planlösningar.

 
Längd (min/max): 599 / 743 cm 
Bredd (yttermått): 235 cm 
Sängplatser: upp till 7 st 
Bältesplatser: upp till 7 st

Magis integral

Vackra MAGIS INTEGRAL 
Prestigefull och funktionell

3,
5

6 5

Finns i 6 olika planlösningar.

 
Längd (min/max): 697 / 741 cm 
Bredd (yttermått): 235 cm 
Sängplatser: upp till 6 st 
Bältesplatser: 5 st

Elliot  Elliot  



VÄRLDEN INOM RÄCKHÅLL
Äventyrslust. Frisk luft och öppna landskap. En mänsklig rättighet, en del av 
vår genetiska kod, men också något som blivit allt svårare att hitta i en allt 
mer stressfylld vardag. Därför anstränger vi oss lite extra för att se till att våra 
fritidsfordon ger mer, och tar sig fram i ur och skur. Allt för att du och din familj 
ska kunna hitta äventyret i vardagen.

CI: Detta historiska märke har funnits i över 35 år, är ledande i Italien och 
väletablerat på den europeiska marknaden och har alltid presenterat 
banbrytande lösningar som gjort husbilen tillgänglig för alla.

Kyros

Praktiska KYROS 
Elegant och raffinerad

3,
5

5 4

Finns i 6 olika planlösningar.

 
Längd (minst/max): 541 / 636.5 cm 
Bredd (yttermått): 205 cm 
Sängplatser: upp till 5 st 
Bältesplatser: 4 st

Riviera

Bekväma RIVIERA 
För kräsna camping- 
entusiaster
3,

5

6 5

Finns i 8 olika planlösningar.

 
Längd (min/max): 699 / 743 cm 
Bredd (yttermått): 231 / 235 cm 
Sängplatser: upp till 6 st 
Bältesplatser: 5 st



ElliotElliot

Med ett generöst utbud av modeller täcker Elliot in de flesta behov som finns för din drömsemester.
De upp till åtta sovplatserna passar utmärkt för den större familjen. Med ett modernt chassi från 

Ford eller Fiat får du ett flexibelt halvintegrerat fordon.

? Det sköna livetla bella vita2019



Kök: För att laga middag 
till en stor familj krävs det 

praktisk design som gör jobbet 
enklare. Detta har vi tagit till vara 
på  då vi utformat köket. Smarta 
förvaringslösningar och och goda 
arbetsytor gör det till en fröjd att stå 
vid spisen! 

Sköna sängar: Finns i 
alla tänkbara utföranden 

(enkelsängar, dubbelsäng, höga 
eller låga) Ni väljer bland 15 olika 
planlösningar.

Bodel: Plats för hela 
familijen. Rymlig dinette 

med bekväma sittplatser, gott om 
plats och ergonomiskt utformad 
stoppning. Komplett LED-belysning.

Badrum: Genomgående 
bland det stora utbudet av 

planlösningar är det smarta och 
väldesignade badrummet. Trots den 
kompakta utformingen känns de 
praktiska lättillgängliga.

Elliot HIGHLIGHTS

3,
5
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Dessutom: Standard med Truma Combi 6E, välj mellan gas 
och elpatron (standard) eller diesel (tillval) dessutom finns Alde 
vattenburen värme till utvalda modeller. Upp till sju bältesplatser. 
Dragvikt: 2000 kg. Förberedd för cykelhållare. 



Lastkapacitet: Att stuva 
undan allt som ska med 

när den stora familjen ska ut på 
vägarna är ibland en stor utmaning. 
Genom vår passion för att utveckla 
moderna husbilar med intelligenta 
lösningar har vi antagit denna 
utmaning och presenterar stolt våra 
praktiska förvaringsmöjligheter. Här 
får du plats med allt från leksaker till 
fritidsprylarna.

Att enkelt komma åt cykeln via 
det stora lastutrymmet bak 
(modellberoende) lockar till att ta 
den där rogivande motionsrundan 
på morgonen. Praktiskt var ordet!

Elliot HIGHLIGHTS



Elliot 84 M



Elliot IntegralElliot Integral

Vi är stolta över att i år kunna presentera denna fantastiska helintegrerade husbil.  
Tack vare 4 noggrant utvecklade planlösningar får du här ett varierat utbud av semesterfordon i toppklass. 

Passar lika för paret på tur som familjesemestern.

Det eleganta livetla vita elegante2019



Kök: Kökets finns i flera olika 
utföranden beroende på 

vilken planlösning som passar era 
behov. Något som däremot återfinns 
i samtliga kök är den höga kvaliteten 
och alla smarta lösningar. 
Känn dig som en mästerkock även 
på vägarna! 

Sköna sängar: Semester 
handlar inte bara om 

aktivitet, det krävs också en god 
natts sömn för att orka ta in alla 
nya intryck från landskapen utanför. 
Sängarna i Elliot finns i flera olika 
utföranden och du kan räkna med 
att alltid vakna med ett leende på 
morgnarna.

Bodel: Dinetten är utformad 
för att passa respektive 

modell på bästa sätt, både 
vad gäller design och praktiska 
lösningar. Att kunna få plats hela 
familjen under middagar och mysiga 
sommarkvällar ger det där lilla extra 
till en helt fantastisk semester.

Badrum: Även badrummen 
kommer i flera olika 

utföranden beroende på den modell 
som passar er. Att kunna ta en 
dusch i sitt drömfordon är en verklig 
semesterlyx som vi mer gärna vill ge 
er möjligheten att ta del av.

Elliot Intergral

3,
5
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Dessutom: Standard med Truma Combi 6E, välj mellan gas 
och elpatron (standard) eller diesel (tillval) dessutom finns Alde 
vattenburen värme till utvalda modeller. Upp till sju bältesplatser. 
Dragvikt: 2000 kg. Förberedd för cykelhållare. 

HIGHLIGHTS



Lastkapacitet: En av 
de största utmaningarna 

med att designa husbilar är att 
utforma de utrymmen som inte 
syns, förvaring och lastkapacitet. 
Med Elliot kan vi stolt visa upp 
flera smarta lösningar som gör det 
lekande lätt att stuva undan såväl 
leksaker som kläder. Att kunna 
hålla ordning och reda även på 
semestern är för oss en självklarhet.

Det väl tilltagna utrymmet baktill 
som tack vare justerbara sängar 
(modellberoende) ger plats åt mer 
än resväskor och skapar helt nya 
möjligheter på semestern.  
Få enkelt med cykeln på semestern 
och upptäck ännu mer i den vackra 
omgivande miljön.

Elliot Intergral HIGHLIGHTS



Elliot 65 Integral



Magis

Magis är en idealisk husbil för nyfikna semesterfirare. En mycket funktionell modell för behagliga vistelser 
och resor för familjer eller par. Innovativ design och smart bolösning gör Magis till en unik husbil som 

överraskar med sin höga komfort och funktionalitet.

Magis

La vita libera Det fria livet



Kök: L-format eller linjärt 
kök med 3-lågig spis med 

glastäckning. LED-ljus under 
köksbänk. Stora självstängande 
korgar med kanter som utnyttjar 
förvaringsutrymmet maximalt. 
Väggskåp med hyllplan. Rymligt AES 
kylskåp.

Dessutom: Standard med Truma Combi 6E, välj mellan gas 
och elpatron (standard) eller diesel (tillval) dessutom finns Alde 
vattenburen värme till utvalda modeller. Upp till sju bältesplatser. 
Dragvikt: 2000 kg. Förberedd för cykelhållare. 

Bäddar: Sköna sängar. Finns 
i alla tänkbara utföranden 

(enkelsängar, dubbelsäng, 
våningssäng, höga eller låga) Ni 
väljer bland 15 olika planlösningar.

Bodel: L-formad dinette med 
justerbart bord. Bordsyta 

med laminat i flera lager och hög 
stöttålighet. Dinette med dekorativa 
kuddar. Ypperlig komfort tack vare 
skålade stolar och ergonomiskt 
utformad stoppning.

Badrum: Badrum i 
träutförande. Alla med 

dusch och separering av utrymmen 
garanterar avskildhet tack vare dörr 
mellan badrum och bodel. Separat 
dusch (modellberoende). Kompakt- 
eller standardtoalett.

3,
5

7 7

Magis HIGHLIGHTS



Magis HIGHLIGHTS

Allt inkluderat: Manuell 
luftkonditionering. 

Krockkudde förar/passagerarsida. 
Farthållare. Radioförberedd med 
högtalare och antenn, lackerad 
stötfångare, backkamera, solpanel, 
insektsdörr, entrédörr med fönster. 
Svängbara säten med stolsöverdrag. 
Panoramatakfönster på modeller 
med uppfällbar säng. Flex Space 
med ställbar sängnivå för modeller 

med garage eller centralt placerad 
säng. Mopedgarage. Upp till 7 
bältesplatser och sovplatser. Extern 
LED-belysning. Säng med ribbotten. 
Seitz fönster. Konvertering av 
enkelsängar till dubbelsäng. 

Vinterpaket: För bättre 
komfort vid vintercamping, 

(Standard i Sverige) och inkluderar 
uppvärmd och isolerad avloppstank, 
uppvärmda utvändiga dräneringsrör, 
isolerat insteg, isolerade hjulhus, 
ökad uppvärmning till 6000W 
och manöverenheten CP Plus. 
Elektrisk golvvärme. Standard 
med Truma Combi 6E, välj mellan 
gas och elpatron (standard) eller 
diesel (tillval) dessutom finns Alde 
vattenburen värme som tillval till 
utvalda modeller. 



Magis 66 XT



Magis integralMagis integral

La vita completa Det kompletta livet

Magis Integral tar allt vi älskar med Magis och förpackar det i en helintegrerad husbil med hög flexibilitet. Modern teknik möter familjevänlig 
design där stor vikt har lagts vid hög komfort och praktiska förvaringslösningar. Det eleganta formspråket fulländar helhetsintrycket i en 

smart, säker och framför allt komplett husbil som ger dig allt du behöver för en lyckad och behaglig semester.



Magis integral

Dessutom: Entrédörr med fönster. Möjlighet till HI-FI system 
i bodelen. Standard med Truma Combi 6E, välj mellan gas och 
elpatron (standard) eller diesel (tillval) dessutom finns Alde 
vattenburen värme som tillval till utvalda modeller. Upp till 5 
bältesplatser. Dragvikt: 2000 kg. Förberedd för cykelhållare. 

Kök: L-format eller linjärt 
kök. Köksfläkt. Rep- och 

slagtålig bänkskiva, lätt att rengöra, 
antibakteriell. Utdragbara, roterande 
lådor och korgar med kromade 
metallsidor. Justerbara lådinsatser, 
borttagbara. Övertäckbar 
diskho. 3 lådor varav en med 
bestickhållare. Centrallås för lådor 
och korgar. Exklusiv LED-belyst 
bricka av plexiglas. Fullt utdragbara 
och självstängande lådor med 
metallsidor. Förberedd för TV upp 
till 20”. Stuvutrymme i golv. 
 
 

Bäddar: Sköna sängar. Finns 
i alla tänkbara utföranden 

(enkelsängar, dubbelsäng, höga 
eller låga). Alla Magis integral är 
utrustade med bekväm taksäng 
över förarhytten. Ni väljer bland 6 
olika planlösningar.

Bodel: L-formad dinette med 
justerbart bord. Bordsyta 

med laminat i flera lager och hög 
stöttålighet. Dinette med dekorativa 
kuddar. Ypperlig komfort tack vare 
skålade stolar och ergonomiskt 
utformad stoppning.

Badrum: Badrum i 
träutförande. Alla med 

dusch och separering av utrymmen 
garanterar avskildhet tack vare dörr 
mellan badrum och bodel. Separat 
dusch (modellberoende). Kompakt- 
eller standardtoalett.

3,
5
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HIGHLIGHTS
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Belysning: Komplett 
LED-belysing. Större 

självständighet och lägre 
energiåtgång. Stämningsbelysning 
i ramar och LED-slingor i modeller 
med centralt placerad säng eller 
enkelsängar. Invändig och utvändig 
LED-belysning.

Allt inkluderat: Manuell 
luftkonditionering. 

Krockkudde förar/passagerarsida. 
Farthållare. Radioförberedd med 
högtalare och antenn. Lackerad 
stötfångare, backkamera, solpanel, 
insektsdörr, entrédörr med fönster. 
Svängbara säten med stolsöverdrag. 
Panoramatakfönster på modeller 
med uppfällbar säng. Flex Space 
med ställbar sängnivå för modeller 

med garage eller centralt placerad 
säng. Mopedgarage. Extern LED-
belysning. Säng med ribbotten. Seitz 
fönster. Konvertering av enkelsängar 
till dubbelsäng. Stuvutrymme i golv. 

Vinterpaket: För bättre 
komfort vid vintercamping, 

(Standard i Sverige) och inkluderar 
uppvärmd och isolerad avloppstank, 
uppvärmda utvändiga dräneringsrör, 
isolerat insteg, isolerade hjulhus, 
ökad uppvärmning till 6000W 
och manöverenheten CP Plus. 
Elektrisk golvvärme. Standard 
med Truma Combi 6E, välj mellan 
gas och elpatron (standard) eller 
diesel (tillval) dessutom finns Alde 
vattenburen värme som tillval till 
utvalda modeller. 

Magis integral HIGHLIGHTS



Magis 85 integral



RivieraRiviera

Riviera är skapad efter konceptet maximalt med plats för alla utrymmesbehov. Utsökt design och senaste 
teknik ger högsta komfort, säkerhet och pålitlighet. Detta är det perfekta valet för de som redan har erfarenhet 

av att semestra med husbil.

Det bekväma livetLa vita facile



Riviera HIGHLIGHTS

Dessutom: Entrédörr med fönster, två låspunkter och centrallås. 
Möjlighet till HI-FI system i bodelen. Standard med Truma Combi 
6E, välj mellan gas och elpatron (standard) eller diesel (tillval). Upp 
till 5 bältesplatser. Dragvikt: 2000 kg. Förberedd för cykelhållare. 

Kök: L-format eller linjärt 
kök. Köksfläkt. Rep- och 

slagtålig bänkskiva, lätt att rengöra, 
antibakteriell. Utdragbara, roterande 
lådor och korgar med kromade 
metallsidor. Justerbara lådinsatser, 
borttagbara. Övertäckbar 
diskho. 3 lådor varav en med 
bestickhållare. Centrallås för lådor 
och korgar. Exklusiv LED-belyst 
bricka av plexiglas. Fullt utdragbara 
och självstängande lådor med 
metallsidor. Förberedd för TV upp 
till 20”. Stuvutrymme i golv. 
 
 

Bäddar: Sköna sängar. Finns 
i alla tänkbara utföranden 

(enkelsängar, dubbelsäng, höga 
eller låga) Ni väljer bland 8 olika 
planlösningar.

Bodel: L-formad dinette 
justerbart, vikbart bord 

(670x440 mm nedfällt, 880x670 mm 
uppfällt).  Bordsyta med laminat 
i flera lager och hög stöttålighet. 
Dinette med dekorativa kuddar. 
Ypperlig komfort tack vare skålade 
stolar och ergonomiskt utformad 
stoppning.

Badrum: Badrum i 
träutförande. Alla med dusch 

och  separering av utrymmen 
garanterar avskildhet tack vare dörr 
mellan badrum och bodel. Separat 
dusch (modellberoende). Kompakt- 
eller standardtoalett.

3,
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Riviera HIGHLIGHTS

Belysning: Komplett 
LED-belysning ger lägre 

energiåtgång. Stämningsbelysning 
i ramar och LED-slingor i modeller 
med centralt placerad säng eller 
enkelsängar. Invändig och utvändig 
LED-belysning.

Allt inkluderat: Manuell 
luftkonditionering. 

Krockkudde förar/passagerarsida. 
Farthållare. Radioförberedd med 
högtalare och antenn. Backkamera. 
Solpanel. Insektsdörr. Entrédörr 
med fönster. Svängbara säten med 
stolsöverdrag. Panoramatakfönster 
på modeller med uppfällbar säng. 
Flex Space med ställbar sängnivå för 
modeller med garage eller centralt 

placerad säng. Mopedgarage. Extern 
LED-belysning. Säng med ribbotten. 
Seitz fönster. Konvertering av 
enkelsängar till dubbelsäng. 
Lackerad stötfångare. Dusch på 
utsidan av husbilen med reglerbar 
vattentemperatur. Stuvutrymme i 
golv. 

Vinterpaket: För bättre 
komfort vid vintercamping, 

(Standard i Sverige) och inkluderar 
uppvärmd och isolerad avloppstank, 
uppvärmda utvändiga dräneringsrör, 
isolerat insteg, isolerade hjulhus, 
ökad uppvärmning till 6000W och 
manöverenheten CP Plus. Elektrisk 
golvvärme. Standard med Truma 
Combi 6E, välj mellan gas och 
elpatron (standard) eller diesel 
(tillval)



Riviera 84 XT



KyrosKyros

För familjer eller par som ständigt är på resande fot erbjuder Kyros total bekvämlighet och komfort 
på semestern. Den unika designen, formerna, färgerna, och möblemanget är utformade för maximal 

funktionalitet, användbarhet och komfort.

Det snabba livetLa rapida vita



Kök: 2-lågig spis och 
integrerad diskho med 

glastäckning. Arbetsytan kan 
förlängas tack vare den praktiska 
sidoförlängningen (Experience). 
Generös takhöjd och stora 
utdragbara lådor ger gott om plats 
och gör att allt är nära till hands. 
Maximalt ergonomiskt utrymme 
tack vare det högt placerade 
kylskåpet. 

Smarta utrymmen: Det 
finns många lösningar som 

garanterar maximal lastkapacitet 
och optimal användning av 
tillgängliga ytor. Rymliga skåp stora 
nog för klädhängare och smarta 
stuvutrymmen under sängarna ger 
ökad flexibilitet när du packar.

Bodel: Praktiskhet, 
beboelighet och 

funktionalitet. Dinette med 
svängbara stolar och bekväma 
sittplatser med gott om plats 
och ergonomiskt utformad 
stoppning. Bord med förlängning 
(modellberoende), användbart 
både ute och inne. Komplett LED-
belysning.

Badrum: Kompakt men 
kapabel toalett med utmärkt 

komfort. Gott om utrymme 
tack vare smarta lösningar. Den 
integrerade duschen som är 
platsbesparande när den inte 
används. Modeller med central 
dusch och skjutdörrar. 

Kyros HIGHLIGHTS
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Lastkapacitet: Sju modeller 
med tre garagevarianter, 

alla extremt mångsidiga och 
funktionella. Nyckelord flexibilitet: 
samtliga garage är utrustade för 
att kunna transportera stora objekt 
(som till exempel en cykel), tack 
vare sängar som antingen kan 
flyttas undan eller fällas upp. I såväl 
garage- som sängversion erbjuder 
bilarna ett bakre område väl 

utrustat med förvaringsutrymmen 
även under sängarna för maximala 
lastmöjligheter. Plats för två 
gasflaskor. På Prestigemodellerna 
fälls sängbotten in i sig själv och 
ger således oförhindrad tillgång till 
väggenheterna.

Kyros HIGHLIGHTS



Kyros 6



Extreme Protection System konstruktionstekniken utvecklas ständigt och genom kontinuerlig forskning 
har CI tagit fram EVO TECHNOLOGY, en ny teknik som tillämpas på väggar (31 mm), golv (54 mm) och tak 
(31 mm) och garanterar bästa skyddet för din husbil. EXPS ger dig bättre värme- och ljudisolering, bättre 
skydd från väder och vind, större strukturell styrka, extra starkt underredsskydd mot väder och vind 
samt oslagbar stöttålighet.

CI LÄMNAR SEX ÅRS GARANTI MED 
EXTREME PROTECTION SYSTEM!

Hagelresistent glasfiberbeläggning 

Extruderad PVC av hög densitet 

Extra slitstarkt plastlaminat och PVC-tak 

Styrofoam® 

Skydd i extruderad PVC runtom 

Innergolv i slitstark PVC 

Skyddande glasberlager



Skydd i extruderad PVC runtom 

Innergolv i slitstark PVC 

Skyddande glasberlager

TEKNIK OCH KVALITET

Permanent ventilerade väggskåp 

Uppvärmd sovalkov 

Jämn värmefördelning i alla modeller 
med enkelsängar bak.

CI arbetar i enlighet med ett integrerat 
ledningssystem för kvalitet, miljö och säkerhet 

av certifieringsorganet TÜV.

CI:s otroligt kvalitativa byggtekniker gör husbilarna både starka, lätta och kanske framför 
allt välventilerade. Tack vare den smarta konstruktionen behöver du heller inte oroa dig för 
uppvärmingen, sommar som vinter är CI:s husbilar både stabila, luftiga och vältempererade.

ExPS Evo har utvecklas ytterligare! Genom studier 
av sambandet mellan möbler och väggar presenterar 
CI ett nytt monteringssystem. Noise Reduction 
Technology, vilket ger ökad komfort när du reser 
tack vare bättre byggkvalitet.



VÄRMESYSTEM*
Aldes värmesystem är nog det tillförlitligaste som finns att köpa. Värme och varmvatten i många år, utan bekymmer. Hur är detta möjligt?

DEN SKÖNA, TYSTA VÄRMEN
Inget kan konkurrera med vattenburen värme. Tyst, jämn och omslutande.  Vattenburen värme som bara finns där, utan att märkas – kvalitetsvärme.  
Vattenburen värme ger inte bara skön och ljudlös värme. Den ger också en dammfri och hälsosam luft med naturlig luftfuktighet.

Förmodligen har det att göra med vårt ursprung. 
Skandinavien är kallt, med ett hårt klimat. Därför 
måste vi vara säkra på att vi har en pålitlig produkt, 

som kan fungera felfritt under alla årstider. Sedan 
år 1966, då den första pannan såg sitt ljus, 

har vi gjort tester varje dag, för att säkra 
kvalité och effektivitet som varar.

* Alde värmesystem finns som tillval för utvalda CI modeller.



FÖR VINTERBRUK

För bättre komfort: Vid 
vintercamping är er CI utrustad med 
Winter Pack (standard för Riviera 
och Magis, finns som tillägg för 
Elliot och Kyros) i vilket det ingår 
uppvärmd och isolerad avloppstank, 
uppvärmda utvändiga dräneringsrör, 
isolerat insteg, isolerade hjulhus, 
ökad uppvärmning till 6000W och 
manöverenheten CP Plus. Elektrisk 
golvvärme.

Packning och förvaring: I stort 
sett alla modeller i serien med 
centralt placerad säng, enkelsäng 
samt en fixerad säng bak har även 
ett garage optimerat att kunna 
förvara en moped eller motorcykel. 
Flexibelt lastutrymme tack vare 
sängsystemet FLEX SPACE med 
ställbar sängnivå garage eller 

centralt placerad säng. Styrs 
elektriskt (Riviera) eller manuellt 
(Magis). Dessutom: enkel åtkomst 
till batteriet och säkringsdosan, 
förberedd för cykelhållare och 2000 
kg dragvikt.

Winter Pack



KLÄDSEL
Det finns många vackra alternativ när det gäller klädsel till din husbil. Du kan känna dig säker i vetskapen om att 
vad du än väljer, så får du en mycket välsydd klädsel, tillverkad i tåliga, högkvalitativa material.

 Standard      Tillval RIVIERA Brandy

RIVIERA Loman

RIVIERA Agata

ELLIOT

ELLIOT

MAGIS Canova

MAGIS Class

MAGIS Ducale

KYROS Elise

KYROS Martyn

KYROS Claire



Magis 98 XT



VIKTIG INFORMATION

All information och alla bilder i detta dokument ska enbart betraktas som vägledande 
och de utgör inte avtalsmässiga specifikationer. Bergholm Fritid AB förbehåller sig rätten 
att, när som helst och utan något officiellt meddelande, göra nödvändiga tekniska och 
konfigurationsmässiga ändringar på sina fordon, och att ändra utrustningen som fordonet 
är försett med. All information rörande specifikationer och utrustning för varje husbil 
måste begäras hos återförsäljaren innan köpet, den, som enda referenspunkt, bekräftar 
eller korrigerar uppgifterna som har publicerats här. Den uppdaterar konkret kunden om 
egenskaperna och utrustningarna för det fordon som han/hon är intresserad av och för 
vilken förhandlingar pågår. Bergholm tar inget ansvar för ändringar, inklusive tillägg och/ 
eller ombyggnader som har gjorts efter tryckningen av detta dokument och/eller vid 
fordonets leverans. 



Elliot
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