€ 36.950,-

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

Mercedes Benz Westfalia Marco Polo
€ 36.950,Bedrijf:
4.99 m
Adres:
m
2007

Tel :
Website:

BUTLER CAMPERS V.O.F.
LISSENVELD 14
4941 VL RAAMSDONKSVEER
0162512051
www.butlercampers.nl

Omschrijving
Mercedes-Benz Viano Westfalia Marco Polo 2.2 CDI 150PK van
2007 met 162.000KM in nette staat, Airco, Cruise control, Licht
metalen wielen, 4 zit en slaapplaatsen, Compressor koelkast, Vaste
tanks, 2e accu, Bovenbed, Trekhaak, Elektrisch slaaphefdak,
Casette luifel, Elektrische schuifdeur&nbsp;etc etc. Wordt
afgeleverd incl. nieuwe apk, beurt, camper check en garantie.
Geen
afleveringskosten.Openingstijden:Maandag:
13:00-17:00Dinsdag
t/m
vrijdag:
9:00-17:00Zaterdag:
10:00-14:30Zon- en feestdagen: geslotenTijdelijk zijn wij i.v.m. de
coronamaatregelen tijdens bovenstaande openingstijden alleen op
afspraak geopend!Onze advertenties zijn met de grootste zorg

opgesteld. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat een
advertentie niet volledig is of een fout bevat. Vertrouw daarom
niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de
zaken die uw beslissing kunnen beïnvloeden.Let op! Deze camper
kan inmiddels verkocht zijn. kijk op www.butlercampers.nl voor de
actuele status! Meld u op onze website aan voor de mailinglijst
voor toekomstig camperaanbod.&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Mercedes Benz Westfalia Marco Polo

Type :

Automaat

Postcode Standplaats :

4941VL

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Lengte (m) :

4.99

Prijs :

36.950,-

BTW :

Marge

Specificaties
Breedte (m) :

1.9

Hoogte (m) :

1.99

Aantal bedden :

2

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Merk motor :

Mercedes

Motor type :

2.2 Cdi

Vermogen in kW :

110

Vermogen in PK :

150

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Motorairco :
Kilometerstand :

162000

Interieur
Kookplaat - aantal pitten :

2

Verwarming :

Vloeistofverwarming

Koelkast :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Raamblindering :

Exterieur
Luifel :
Hefdak :
GeÃ¯soleerd glas :
Elektrische ramen :
Bestuurdersdeur :
Soort luifel :
Trekhaak :

Indeling
Hefbed :
Standaard zit :
Draaibare cabinestoelen :
Middendinette :
Middenkeuken :

Veiligheid
ABS :
Airbags :
Startonderbreker :

Cassette Luifel

garantie / onderhoud / geschiedenis
APK :
Overige garantie :

Volledige Omschrijving
Mercedes-Benz Viano Westfalia Marco Polo 2.2 CDI
150PK van 2007 met 162.000KM in nette staat, Airco,
Cruise control, Licht metalen wielen, 4 zit en
slaapplaatsen, Compressor koelkast, Vaste tanks, 2e
accu, Bovenbed, Trekhaak, Elektrisch slaaphefdak,
Casette luifel, Elektrische schuifdeurÂ etc etc. Wordt
afgeleverd incl. nieuwe apk, beurt, camper check en
garantie. Geen afleveringskosten.Openingstijden:
Maandag: 13:00-17:00
Dinsdag t/m vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag: 10:00-14:30
Zon- en feestdagen: geslotenTijdelijk zijn wij i.v.m. de
coronamaatregelen tijdens bovenstaande
openingstijden alleen op afspraak geopend!
Onze advertenties zijn met de grootste zorg opgesteld.
Toch kan het onverhoopt voorkomen dat een
advertentie niet volledig is of een fout bevat. Vertrouw
daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer
bij aankoop de zaken die uw beslissing kunnen
beÃ¯nvloeden.Let op! Deze camper kan inmiddels
verkocht zijn. kijk op www.butlercampers.nl voor de
actuele status! Meld u op onze website aan voor de
mailinglijst voor toekomstig

