€ 89,-

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

Volkswagen
€ 89,5m
m
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Genieten van de natuur en van de vrijheid? Dit geluk ligt niet ver
weg! Met deze Volkswagen California waant u zich in dit geluk.
Met deze camper maakt u de mooiste roadtrips met wel 4
personen door Europa. De bus camper is van alle gemakken
voorzien en is binnen enkele minuten compleet gereed op een
camperplaats/camping. In vele steden is het ook toegestaan om te
parkeren, ideaal voor de doorreis.
Interieur:
- Electrahydraulisch bedienbaar hefdak
- 4 Slaapplaatsen, lattenbodem in bovenbed
- Keukenblok met 2 gaspitten, spoelbak, koelkast.

- Draaibare voorstoelen, zit/slaapbank en verschuifbare tafel
- Standkachel
- Verduisteringrollos voor ramen
- Verswatertank en afvalwatertank
- Afsluitbaar waardevak
Exterieur:

Basisinformatie
Merk :

Volkswagen

Type :

California

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Lengte (m) :

5.00

Prijs :

89,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Merk motor :

2.0tdi,2.0tdi

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Airconditioning :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Trekhaak :

Indeling
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Genieten van de natuur en van de vrijheid? Dit geluk ligt
niet ver weg! Met deze Volkswagen California waant u
zich in dit geluk. Met deze camper maakt u de mooiste
roadtrips met wel 4 personen door Europa. De bus
camper is van alle gemakken voorzien en is binnen
enkele minuten compleet gereed op een
camperplaats/camping. In vele steden is het ook
toegestaan om te parkeren, ideaal voor de doorreis.
Interieur:
- Electrahydraulisch bedienbaar hefdak
- 4 Slaapplaatsen, lattenbodem in bovenbed
- Keukenblok met 2 gaspitten, spoelbak, koelkast.
- Draaibare voorstoelen, zit/slaapbank en verschuifbare
tafel
- Standkachel
- Verduisteringrollos voor ramen
- Verswatertank en afvalwatertank
- Afsluitbaar waardevak
Exterieur:
- Buitentafel opgeborgen in schuifdeur
- Buitenstoelen opgeborgen in achterklep
- Luifel
- Getint glas
- Fietsendrager
Inventaris:
- Huisraad: serviesgoed, bestek, pannen, kookgerei,
wasteil, waslijn met knijpers etc.
- Noodzakelijke accessoires: gasfles, stroomkabel

