
Här presenterar vi ett urval av de populäraste 
tillbehören. Montering ingår i samtliga priser.

Tillbehörskatalog
Populära tillbehör för din husbil



Husbilsprodukter 
för campinglivet

Trygghetsgaranti 12 mån
Trygghetspaket: Förtur på verkstad inom 72 h, 
ordinarie tid ca 3 - 4 veckor. 
Pris: från 42 kr/mån eller 5 990 kr

Trygghetsgaranti 24 mån
Trygghetspaket: Förtur på verkstad inom 72 h, 
ordinarie tid ca 3 - 4 veckor.  
Pris: från 70 kr/mån eller 9 990 kr

Monterat och klart
Fördelen med att beställa tillbehör direkt vid köp av din husbil är att du får 
dem monterade och klara till leverans. Montering ingår i samtliga priser. 
Här presenterar vi ett urval av de populäraste tillbehören. Fråga din säljare 
om du har önskemål på ytterligare tillbehör som du inte finner i katalogen. 
Du kan även beställa hela KAMA Fritids och Reimos produktutbud hos Svea 
Husbilar. Vi monterar produkterna eller lägger dem i husbilen vid leverans.

Trygghetsgaranti
Garantin hjälper dig att snabbt få undsättning vid överraskningar, som kan 
komma vid de mest olägliga tillfällena, med tid på verkstad för eventuell 
felsökning och åtgärd. Ingen självrisk och du får hjälp på närmaste verkstad 
vart du än befinner dig i Europa. Stor komponentomfattning.
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Backkamera med lös skärm 7”
Stand-alone-enhet som är mycket användarvänlig. 
Ger dig en bra överblick och bild av hur det ser ut 
bakom fordonet 
Pris: från 35 kr/mån eller 4 995 kr

Montering ingår i priset

Macrom M-DL7000D 2-DIN stereo

• Skärmstorlek: 6,8”
• Backkamera ingår
• Apple CarPlay och Android Auto

Denna modell erbjuder CarPlay, Android Auto, 
DAB+ och Bluetooth. Utvecklad för alla som vill 
ha en perfekt integrering av din smartphone med 
infotainmentsystemet. Möjlighet att köpa till 
offlinekartor via SD-kort eller USB-minne.
Pris: från 70 kr/mån eller 9 995 kr

Macrom M-AN900 1-DIN stereo

• Skärmstorlek: 9”
• Backkamera ingår
• Inbyggd Android OS 10

Denna bilstereo har DAB+ och Bluetooth. Fullvärdig 
Android OS 10 finns installerad som gör det möjligt 
att ladda ner flera appar såsom Google Maps, 
Spotify, Netflix och mycket mer direkt i enheten. 
Detta innebär att du inte behöver spegla mobilen.
Pris: från 77 kr/mån eller 10 995 kr
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Montering ingår i priset

Extra bodelsbatteri
Komplettera ditt bodelsbatteri med ett till så slipper 
du oroa dig för strömförlust vid ex. fricamping. 
Batteri 100 Ah
Pris: från 28 kr/mån eller 3 995 kr

Solceller 120W 
Laddar batterierna när du inte har tillgång till 
extern el. Perfekt vid fricamping. Komplettera med 
extra bodelsbatteri så klarar du dig länge utan 
tillgång till 230V. 
Pris: från 70 kr/mån eller 9 995 kr
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Takfläkt 40 x 40 Turbo Vent Premium vit  
Suger ut eller blåser in luft. Många monterar 
denna ovanför köket och får då ett extra utsug 
vid matlagning. Svalkar även skönt under 
sommarkvällarna.
Pris: från 80 kr/mån eller 11 495 kr 

Takluckor
En ny taklucka förhöjer helhetsintrycket på husbilen. 

Dometic, 40 x 40 med bygel
Pris: från 42 kr/mån eller 5 995 kr

Dometic, 50 x 70  med vev
Pris: från 140 kr/mån eller 19 995 kr

Dometic, 50 x 70 med bygel
Pris: från 108 kr/mån eller 15 495 kr

Montering ingår i priset

AC till bodel
En AC i bodelen svalkar skönt vid varma dagar 
och uppskattas även av djur. Temperaturen  
justeras enkelt via fjärrkontroll.

Telair Clima E-Van 7400H 7 m
Pris: från 245 kr/mån eller 34 995 kr

Telair Dual Clima 8400H 8 m
Pris: från 259 kr/mån eller 36 995 kr
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Stödben
Stödben stabiliserar och tar bort ”gunget” som kan 
uppkomma när man rör sig i fordonet. Vevas ned.
Pris: från 77 kr/mån eller 10 995 kr 

Montering ingår i priset

Utvändig dusch
En utvändig dusch är perfekt för avspolning av 
sandiga fötter eller tassar efter en dag på stranden.
Pris: från 56 kr/mån eller 7 995 kr
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Gasfilter
Gasfilter som skyddar gasregulator och ventiler  
från smutsig gas och oljeindränkning som täpper  
till brännare och ventiler.
Pris: från 17 kr/mån eller 2 495 kr

DuoControl CS inkl crashsensor och extra gasolslang 
Gör det möjligt att koppla in dubbla gasflaskor. 
Kör värmare eller kylskåp på ett säkert sätt även 
under färd. Indikerar och skiftar automatiskt till 
nästa flaska när första är tom.
Horisontell  
Pris: från 56 kr/mån eller 7 995 kr

Vertikal
Pris: från 56 kr/mån eller 7 995 kr

Utvändigt gasoluttag
Gasoluttag med snabbkoppling för utvändig 
gasolanslutning. Perfekt till gasolgrillen. 
Låsförsedd lucka.
Pris: från 49 kr/mån eller 6 995 kr

Montering ingår i priset
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Cykelhållare
Med en cykelhållare på din husbil får du enkelt  
och säkert med dig cyklar på resan.

Rak vägg, två cyklar  
Pris: från 70 kr/mån eller från 9 995 kr

Böjd vägg, två cyklar  
Pris: från 70 kr/mån eller från 9 995 kr

Montering ingår i priset
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LED-slinga 6 m under markis
Lyser upp och skapar en mysig atmosfär. 
Tänds och släcks med fjärrkontroll.
Pris: från 52 kr/mån eller 7 495 kr

Extraljusramp
LED ljusramp är ett bra komplement till bilens 
vanliga helljus. Perfekt för den som är i behov av  
ett kraftfullt och pålitligt ljus ute på vägarna. 

Hydra 21”  
Pris: från 59 kr/mån eller 8 495 kr

Hydra 30” 
Pris: från 63 kr/mån eller 8 995 kr

Backljus
Rektangulära backljus två st, 30W. 
Ger ett kraftfullt backljus med en bred och jämn 
ljusbild. Det pulverlackerade aluminiumhuset gör 
att lamporna klarar tuffa och utsatta miljöer.
Pris: från 56:-/mån eller 7 995 kr

Montering ingår i priset
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Sommardäck x 4
Slitstarka sommardäck anpassade för komfort och 
säkerhet. Inklusive omläggning, balansering och 
montering. 
Pris: från 98 kr/mån eller från 13 995 kr

Dubbdäck x 4
Säkra vinterdäck anpassade för nordiska 
förhållanden. Inklusive omläggning, balansering  
och montering.
Pris: från 98 kr/mån eller från 13 995 kr

Friktionsdäck x 4
Säkra vinterdäck anpassade för nordiska 
förhållanden. Inklusive omläggning, balansering 
och montering.
Pris: från 98 kr/mån eller från 13 995 kr

Montering ingår i priset



Kompletta vinterhjul dubb x 4
Säkra vinterhjul anpassade för nordiska 
förhållanden. 
Pris: från 133 kr/mån eller från 18 995 kr

Kompletta vinterhjul friktion x 4
Säkra vinterhjul anpassade för nordiska 
förhållanden. 
Pris: från 133 kr/mån eller från 18 995 kr

Montering ingår i priset

Kompletta sommarhjul x 4
Slitstarka sommarhjul anpassade för komfort 
och säkerhet. 
Pris: från 133 kr/mån eller från 18 995 kr

Utbud av däck och fälg
Samtliga däck och fälgar finns i både 15” och 16” 
samt plåt- eller aluminium fälg.
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Svea Husbilar är specialiserade på begagnade husbilar och husvagnar och 
Sveriges största begagnathandlare av husbilar. Vår ambition är att ge dig 
Europas bästa köpupplevelse varvid vi arbetar med en mängd åtgärder och 
rutiner för att leva upp till detta.

Därför ska du köpa ditt fritidsfordon hos 
Svea Husbilar

FUNKTIONSTESTADE FORDON
En husbil eller husvagn är ett komplext fordon som i de flesta fall för hand är 
uppbyggd av tusentals lättviktskomponenter. Dessa fordon är fantastiska, men för att 
undvika otrevliga överraskningar skall du alltid se till att köpa ett testat och åtgärdat 
fordon. För din trygghet har Svea Husbilar ett omfattande funktionstest. Detta test 
fokuserar på främst 4 viktiga områden. Samtliga fordon som vi säljer testas och vid 
behov åtgärdas inför leverans:

      1.   FUNKTION - Vi testar alla viktiga funktioner i fordonet.
      2.   SÄKERHET - Vi säkerställer att fordonet är trafiksäkert.
      3.   GASOL - Vi trycktestar hela gasolsystemet med 150mb.
      4.   FUKT - Vi fukttestar hela fordonet.

GARANTIER
Alla fordon som säljs via Svea Husbilar ställs alltid inför leverans först över på 
oss innan ägarbytet sker till dig som köpare. På så sätt innefattas du alltid av den 
lagförda trafiksäkerhetsgarantin. Baserat på fordonens komplexitet och omfattning 
rekommenderar vi alltid att du även tecknar en trygghetsgaranti när du köper ett 
fritidsfordon utöver din vanliga försäkring.

FINANSIERING
Vi erbjuder förmånliga finansieringsupplägg via vår partner Wasa Kredit.

MONTERING AV TILLBEHÖR
Våra verkstäder kan inför leverans installera önskade tillbehör. 

LEVERANSGENOMGÅNG
Vi är måna om att du får bästa möjliga start med ditt nya fritidsfordon. Därför 
genomför vi alltid en noggrann leveransgenomgång av fordonet på leveransdagen.
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Svea Husbilar har en väl utvecklad process för att säkerställa att du 
som köpare får en husbil i bästa möjliga skick. Alla fordon testas i ett 
omfattande funktionstest samt fukttest och gasoltest. Inför leverans 

görs om nödvändigt reparationer för en problemfri start på ditt 
husbilsägande.

Köpresan hos Svea Husbilar

1.
VISNING

2. 
FINANSIERING

3.
KONTRAKT-
SKRIVNING

4.
HANDPEN-

NING

7.
SLUTLIKVID

8.
VERKSTAD

6. 
SLUTTEST

5. 
GRATTIS!

LÅST AFFÄR

9.
FÖRSÄKRING

10.
EV. INBYTE

11.
TEST AV 

EV. INBYTE

12.
GODKÄNT 
EV. INBYTE

16. 
HEMFÄRD

15.
LEVERANS

14.
REKOND

13.
ADMINIS-
TRATION

OBS! Detta är ett exempel. Avvikelser i köpresan kan förekomma.
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1. VÄRDERING
Först av allt är du välkommen att ringa till oss för en värde-
ring av just ditt fordon. Vi utgår från nuvarande marknads-
priser samt prishistorik från vår egna prisdatabas där det 
finns över 90.000 pris-referenser till hjälp för att värderar ditt 
fordon. Utöver vår marknadsanalys är du även alltid varmt 
välkommen att komma med ett eget prisförslag.

Så förmedlar Svea Husbilar ditt fritidsfordon

2. INLÄMNING
Därefter bokar du in en tid för inlämning eller boka 
hämtning av ditt fritidsfordon. Vid inlämningen skriver vi 
in ditt fordon hos oss och upprättar ett förmedlingsavtal. 
Om nödvändigt bokas arbeten såsom städning, service och 
annat in vilket kan öka chansen till att ditt fordon säljs så 
snabbt och smidigt som möjligt.

3. FÖRBEREDELSE & ANNONSERING
Efter att inlämningen är klar tas den in för att tvättas och stä-
das. Fordonet flyttas sedan till vår studio för att fotograferas 
och vi skapar även en detaljerad informationsspecifikation. 
Nu är fordonet klart för annonsering på bl.a Blocket, Byt Bil, 
vår hemsida och Facebook.

4. FÖRSÄLJNING AV FORDONET
Nu startar kommunikationen med dom köpande kunderna 
via telefonsamtal, mail och visningar. Här genomförs även 
provkörningar, prisförhandlingar, finansieringsupplägg, kon-
traktskrivning m.m. Vi erbjuder också montering av tillbehör 
i våra verkstäder.

Svea Husbilar är helt specialiserade på förmedling och kan erbjuda dig en enkel 
och trygg försäljning av din husbil eller husvagn. Hela verksamheten är byggd för 
att skapa en framgångsrik struktur och organisation så försäljningen av ditt fri-
tidsfordon sker på ett effektivt och tryggt sätt. Detta har lett till att Svea Husbilar 
i dag är Sveriges största husbilsförmedlare med en årlig försäljning på över 700 
fritidsfordon. Här berättar vi hur hela förmedlingsprocessen går till.
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6. ÄGARBYTE & BETALNING
Nu är ditt fordon sålt. Den administrativa avdelning tar 
hand om alla former av betalningar, kontraktsgranskning,
ägarbyte osv. Om du har lån på din husbil så löser vi även 
det inför leveransen till köparen. Betalningen för din husbil 
hanteras, för din trygghet, på ett klientmedelskonto fram till 
att det betalas ut till dig.

7. LEVERANS
Fordonet tvättas och städas inför leveransen. 
Vid leveransen gör vi, tillsammans med köparen, en nog-
grann genomgång av hela fordonet och visar all utrustning 
och dess funktioner. Det här är viktigt för att den nya ägaren 
ska få en bra start med sin nya husbil eller husvagn.

8. UTBETALNING
Avslutningsvis stämmer vår ekonomiavdelning av sluträk-
ningen och betalar så snabbt som möjligt ut pengarna till 
dig som säljare. Efter försäljningen tar Svea Husbilar
över hela ansvaret för garantiåtagandet gentemot köparen 
och du som uppdragsgivare kan luta dig tillbaka och vara 
nöjd med en lyckad försäljning av ditt fritidsfordon.

5. FUNKTIONSTEST & ÅTGÄRDER
Under tiden för försäljningen eller när vi hittat en köpare till 
ditt fordon, funktionstestas det för att säkerställa fordonet 
till den nya ägaren. Vi utför även alltid gasoltest och fukttest. 
Skulle eventuella funktionsbrister eller säkerhetsrisker upp-
täckas, skickas en detaljerad verkstadsoffert med både bilder 
och beskrivning på nödvändiga arbeten.

Se vår video om förmedling 
och följ oss på Sociala medier 

@sveahusbilar 



@sveahusbilar
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