€ 31,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Hymer
€ 31,5m
m
1993

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0852737452
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
De charmante, stijlvolle en comfortabele Eriba is van alle
gemakken voorzien om een heerlijke vakantie tegemoet te gaan.
Kleding, beddengoed, boodschappen en een goed boek. Meer heb
je niet nodig. Aanhaken en op pad.
De caravan is volledig ingericht en heeft voorin een eethoek die
gemakkelijk kan worden omgebouwd tot een ruim 2 pers. bed (
1.90x1.90).
De keuken heeft een volledige inventaris, wasbak met stromend
water, koelkast en een 2 pits toestel.
De caravan is goed te verduisteren met de speciale verduisterende
rolgordijnen, dus kunt u ook eens lekker uitslapen. Verder is er een

toiletruimte met wastafel en opbergruimte. Tegen een meerprijs
heeft u de optie een chemisch toilet bij huren.
Met de ecomover staat de Eriba snel en zonder fysiek inspanning
op de camping of in de natuur op zijn plek. De caravan heeft een
Tempo 100 sticker en daarmee mag u in Duitsland 100 km p/uur
rijden
mits
trekkende
voertuig
beschikt
over
antiblokkeerremsysteem (ABS) en ledig gewicht zwaarder dan...

Basisinformatie
Merk :

Hymer

Type :

Eriba Triton M

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1993

Lengte (m) :

5.00

Prijs :

31,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Caravan mover :
Voortent :

Indeling
Middendinette :
Middenkeuken :

Veiligheid
Stabilisator :

2

Volledige Omschrijving
De charmante, stijlvolle en comfortabele Eriba is van
alle gemakken voorzien om een heerlijke vakantie
tegemoet te gaan. Kleding, beddengoed, boodschappen
en een goed boek. Meer heb je niet nodig. Aanhaken en
op pad.
De caravan is volledig ingericht en heeft voorin een
eethoek die gemakkelijk kan worden omgebouwd tot
een ruim 2 pers. bed ( 1.90x1.90).
De keuken heeft een volledige inventaris, wasbak met
stromend water, koelkast en een 2 pits toestel.
De caravan is goed te verduisteren met de speciale
verduisterende rolgordijnen, dus kunt u ook eens lekker
uitslapen. Verder is er een toiletruimte met wastafel en
opbergruimte. Tegen een meerprijs heeft u de optie een
chemisch toilet bij huren.
Met de ecomover staat de Eriba snel en zonder fysiek
inspanning op de camping of in de natuur op zijn plek.
De caravan heeft een Tempo 100 sticker en daarmee
mag u in Duitsland 100 km p/uur rijden mits trekkende
voertuig beschikt over antiblokkeerremsysteem (ABS)
en ledig gewicht zwaarder

