€ 160,-

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

Dethleffs
€ 160,7m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Dabentie camperverhuur
Pannenweg 256
6031 RK NEDERWEERT
06 50 536 374
https://camperverhuurdabentie.nl/

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs

Postcode Standplaats :

6031RK

Conditie :

Nieuw

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

160,-

Modeljaar :

2022

Specificaties
Breedte (m) :

2.35

Hoogte (m) :

3.2

Stahoogte (m) :

2

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

700

Aantal bedden :

2

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Halfintegraal

Beleving :

Familievakantie, Groepsvakantie, Verre Reizen â€“ Tussenstops, Kamperen Voor

Motor
Merk motor :

Fiat

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Interieur
Vriezer :
Koelkast :
Douche :
Raamhor :
Boiler :
Navigatie :
Audio installatie :
Raamblindering :
TV :
Schotel :
Airconditioning :
Winterisolatie :

Vriesvak
Hordeur :

Exterieur
Luifel :
Hagelvast dak :
Dakluik :
Fietsendrager :
Buitenlamp :
GeÃ¯soleerd glas :
Zonwerend glas :
Garage :
Elektrische opstap :
Elektrische ramen :
Bestuurdersdeur :
Verwarmde buitenspiegels :

Indeling
Enkele bedden :
Treinzit :
Draaibare cabinestoelen :
Middendinette :

Volledige Omschrijving
Beleef een zorgeloze vakantie in deze luxe camperDenk
je bij een luxe camper huren vooral aan een uiterst
complete camper die van alle gemakken is voorzien? Bij
camperverhuur Dabentie gaan we nog een stapje
verder, daar zijn namelijk ook nog eens alle huur
campers km vrij.Neem nou eens een kijkje in deze
Dethleffs Just automaat â€œDabentie Editionâ€• en
ontdek de ruimte en het reisgemak van deze
half-integraal.Ontspannen op reisDeze luxe huur
camper is een veelzijdige camper om mee te reizen!
Naast dat dit een Automaat camper is, heeft de
Dethleffs Just â€œDabentie Editionâ€• een modern en
comfortabel interieur om in te leven met veel licht
dankzij het grote ramen. Bekijk alleen al eens de
indeling, afgestemd op de heden daagse behoefte en
gevoel.Waarom kiezen voor deze luxe Dethleffs Just
Automaat VIP â€œDabentie Editionâ€•?Deze Dethleffs
heeft een lengte van 6.99 m, een grote garage en
beschikt over veel bergruimte. Door zijn bescheiden
lengte makkelijk en eenvoudig te besturen.Deze luxe
camper is geschikt gemaakt worden voor 4 personen
d.m.v. een groot elektrisch hefbed boven de
zitgroep.Achterin vind je 2 comfortabele lengte bedden,
die eenvoudig om te veranderen zijn in 1 groot bed.De
variobadkamer biedt alles wat je onderweg nodig
hebt.Deze luxe camper wordt in April 2022 pas
geleverd.Ontdek alle bijzonderheden van deze luxe

