€ 176,-

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

BÃ¼rstner
€ 176,8m
m
2010

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: Onze Buerstner Elegance is
een ruime, luxe comfortabele, gezins camper met haal en breng
service
Onze super luxe Buerstner Elegance is zelfvoorzienend en een
ruime comfortabele gezins camper en van alle gemakken voorzien.
De camper heeft een levelsysteem met een druk op de knop stevig
op de ondergrond en waterpas. Voorzien van een aparte douche
en toilet bij het achterste bed. Deze ruimte is geheel afsluitbaar
van de rest van de camper. En op de camping is in de achterste
slaapkamer een vaste airco geïnstalleerd, een genot bij warm weer.
Een boiler voorziet altijd van warm water. Er is een constante 12
volt aansluiting voor het opladen van mobiele telefoon en i-pad.

Veel licht door o.a. het dakluik. Er is veel sfeerverlichting. Het
zitgedeelte is allemaal van leer. De camper is voorzien van een
omnistore luifel. Koken en stoken gaat op LPG met 2 ingebouwde
tanks. Van binnen veel kastruimte en super geïsoleerd met een
dubbele bodem. Achterop een fietsenrek voor 2 ingebouwde chip
verhoogd naar 165 PK geeft een rustig rijgedrag. Onze camper is
geheel zelfvoorzienend met een zonne...

Basisinformatie
Merk :

BÃ¼rstner

Type :

Elegance 735 I

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2010

Lengte (m) :

8.00

Prijs :

176,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Integraal

Motor
Merk motor :

Ducato 3,2 Tdj,ducato 3,2 Tdj

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Schotel :
Airconditioning :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Zonnepaneel :

Indeling
Treinzit :
Middendinette :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Onze super luxe Buerstner Elegance is zelfvoorzienend
en een ruime comfortabele gezins camper en van alle
gemakken voorzien. De camper heeft een levelsysteem
met een druk op de knop stevig op de ondergrond en
waterpas. Voorzien van een aparte douche en toilet bij
het achterste bed. Deze ruimte is geheel afsluitbaar van
de rest van de camper. En op de camping is in de
achterste slaapkamer een vaste airco geÃ¯nstalleerd,
een genot bij warm weer. Een boiler voorziet altijd van
warm water. Er is een constante 12 volt aansluiting voor
het opladen van mobiele telefoon en i-pad. Veel licht
door o.a. het dakluik. Er is veel sfeerverlichting. Het
zitgedeelte is allemaal van leer. De camper is voorzien
van een omnistore luifel. Koken en stoken gaat op LPG
met 2 ingebouwde tanks. Van binnen veel kastruimte en
super geÃ¯soleerd met een dubbele bodem. Achterop
een fietsenrek voor 2 ingebouwde chip verhoogd naar
165 PK geeft een rustig rijgedrag. Onze camper is
geheel zelfvoorzienend met een

