€ 88,-

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

BÃ¼rstner
€ 88,7m
m
1993

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is door ons uitgekozen vanwege het grote vaste bed
achterin. De ervaring van alle huurders is dat dit bed erg fijn slaapt.
Optioneel is een motor aanhanger te huren á ?25 per dag. Deze
nieuwe motoraanhanger is in 2018 aangeschaft en heeft ruimte
om 2 normale/3 lichte motoren veilig te vervoeren.
Daarnaast is de camper is voorzien van de volgende opties om de
vakantie in deze camper probleemloos te laten verlopen:
Twee persoons bed (2.00m x 1.40m)
twee persoons bed voor de kinderen (bank/bed combi in
huiskamer)

Ruime electrische koelkast met vriesvak
Gasfornuis (3 pitten)
kookgerei voor vier personen
Airco (werkt op externe stroom)
Douche/toilet
Boiler voor warm water
Ringverwarming
200W zonnepanelen

Basisinformatie
Merk :

BÃ¼rstner

Type :

T620

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1993

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

88,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Half-integraal

Motor
Merk motor :

Ducato 2.5l,ducato 2.5l

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Airconditioning :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Trekhaak :
Zonnepaneel :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Deze camper is door ons uitgekozen vanwege het grote
vaste bed achterin. De ervaring van alle huurders is dat
dit bed erg fijn slaapt.
Optioneel is een motor aanhanger te huren Ã¡ â‚¬25 per
dag. Deze nieuwe motoraanhanger is in 2018
aangeschaft en heeft ruimte om 2 normale/3 lichte
motoren veilig te vervoeren.
Daarnaast is de camper is voorzien van de volgende
opties om de vakantie in deze camper probleemloos te
laten verlopen:
Twee persoons bed (2.00m x 1.40m)
twee persoons bed voor de kinderen (bank/bed combi
in huiskamer)
Ruime electrische koelkast met vriesvak
Gasfornuis (3 pitten)
kookgerei voor vier personen
Airco (werkt op externe stroom)
Douche/toilet
Boiler voor warm water
Ringverwarming
200W zonnepanelen
300AH huishoudaccu's
230 Volt omzetter (1000W Pure sinus, sloopt dus geen
electronica)
Fietsenrek met ruimte voor twee fietsen
De techniek:
2.5L Diesel met 75PK (Het is geen enorme krachtpatser,
over hoge bergtoppen doet hij veel langer)
Cruise

