
- säkerhet, kvalitet och trygghet!
SWIFT

SÄKERHET SOM 
STANDARD
•  Krocktester med bodel

•  Sittgruppens soffa byggd i kraftig 
stålram för extra hållfasthet

•  Demonterbart bord med hållare i 
garderob för säkerhet under färd

•  Gas- och narkoslarm

•  Airbag förare och passagerare

•  ABS bromsar

•  EBD bromsfördelningssystem

•  ESP Traction + Hill Holder 
antispinn

•  Backmonitor med möjlighet till 
konstant visning

KVALITET, 
SMART PLUS
•  Träfri kaross med stark och 

fuktsäkert polyuretanbaserat 
ramverk

•  Sidoväggar i GRP

•  Bakgavel i helgjuten GRP

•  Hagelsäkert tak i GRP

•  Upp till 70 mm tjockt golv med 
undersida i GRP för skydd mot 
stenskott/fukt

•  Förstärkt bakre chassi för högre 
släpvagnsvikt

•  Spis med 3 gasolplattor, 
1 elplatta samt ugn med 
separat grill

•  Exklusiva madrasser 
”Duvalay Duvalite” 
i fasta bäddar

TRYGGHET ÄVEN 
EFTER KÖPET
•  3 års fabriksgaranti

•  10 års täthetsgaranti mot 
inkommande fukt

•  Rikstäckande MECA auktoriserad 
eftermarknadspartner

3 ÅRS FABRIKSGARANTI
10 ÅRS TÄTHETSGARANTI

PREMIÄR!

Auktoriserad 
eftermarknadspartner:

VÄLKOMMEN!
WWW.SWIFTNORDEN.SE

INFO@SWIFTNORDEN.SE

TOSCANE 640 HB (4 bäddar) TOSCANE 774 EB (4 bäddar)TOSCANE 774 QB (4 bäddar)

TOSCANE 794 QB (4 bäddar) TOSCANE 794 EB (4 bäddar)

Brittiska Swift Group 
grundades 1964 och är 
en av Europas största 
producenter med över 
14 000 producerade 
fritidsfordon varje år.

NEW
NEW
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SUBSCRIBE FOR ONLY  
£95 PER ANNUM

NOW FEATURING  
THATCHAM CATEGORY 6  
APPROVED PRO-ACTIVE 

TRACKER

   

BELYSNING
Ställ in din egna personliga 

belysning.

FJÄRRMANÖVRERA DIN HUSBIL
Koppla upp dig mot din husbil och systemet var än du 

befinner dig.
Kontrollera och manövrera funktionerna ombord när du är 

ifrån husbilen.

STRÖM
Kontrollera batterinivåerna och 

ställ in förbrukare i husbilen för att 
optimera batterierna.

VÄRME
Starta värmen under tiden du är 
ute på tur, njut av värmen när du 

kommer tillbaka.

VATTEN
Håll koll på nivåerna så du fyller på 

i tid.

TA STEGET
TILL MER  

KONTROLL
Gå in på Apple eller 
Android Store och sök på 
”Swift Command”.

Det perfekta systemet för kontroll! 
Swift Command teknologi inkluderar en 
användarvänlig LCD kontrollpanel med en 
mängd olika funktioner.

Till systemet finns även en fri 
nedladdningsbar ”app” som kommunicerar 
med Swift Command enheten. Så oavsett 
var du är, om du har uppkoppling/täckning, 
kan du ha kontroll över systemet via din 
smartphone eller padda.

Allt från att starta värmen till att kontrollera 
tank nivåer eller kontrollera batterierna 
görs smidigt från applikationen. Systemet 
är enkelt att kundanpassa så man får olika 
alarmfunktioner, exempelvis vid frost.

För ännu mer kontroll och trygghet finns 
Swift Command Tracker by Sargent. Det är 
ett system som visar var din husbil befinner 
sig, via den senaste programvaran från 
Thatcham Category 6.

Systemet är kopplat till en ledningscentral 
som är öppen dygnet runt sju dagar 
i veckan, och täcker Europa med 
direktkontakt till respektive länders 
polisenheter. Systemet är klart att använda, 
allt du behöver göra är att teckna en 
prenumeration på systemet genom att 
besöka www.swiftcommand.co.uk eller 
ringa till Sargent på +44 (0)1482 881655.

Developed in conjunction with 


