€ 58.950,-

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

Adria
€ 58.950,7.48 m
m
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Autohuis Ridderkerk
Zadelmakerstraat 2
2984 CC Ridderkerk
0612-463353
info@autohuisridderkerk.nl

Basisinformatie
Merk :

Adria

Type :

Matrix Plus M 670 Sbc Tussenwand Met Wastafel

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Lengte (m) :

7.48

Prijs :

58.950,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.30

Hoogte (m) :

2.81

Max. Toelaatbaar Gewicht (kg) :

2985

Aantal slaapplaatsen :

5

Soort Camper :

Halfintegraal

Motor
Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Kilometerstand :

Interieur
Verwarming :
Douche :
Boiler :
Audio installatie :

47112

Exterieur
Materiaal wanden :
Luifel :

Veiligheid
Alarm :
Airbags :
Startonderbreker :

Garantie / Onderhoud / Geschiedenis
Bovag garantie :
Onderhoudsboekje :

Wit

Volledige Omschrijving
Modeljaar: 2020
Vermogen: 96 kW (131 PK)
Chassis: Fiat
Kenteken: H096VN
= Aanvullende opties en accessoires =
Exterieur
- Centrale deurvergrendeling
- Parkeersensor
- Vaste badkamer
- Vaste slaapplaats
Infotainment
- Multimedia systeem
- Multimedia systeem
- Radio-cassette
Interieur
- 12Volt aansluiting
- 12Volt aansluiting
- Combicassettes
- Kachel
Veiligheid
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Alarm klasse 1(startblokkering)
Overige
- Met garage
- Toilet

Bedien / Controle Unit met diverse functies
Tafel die je kunt verschuiven ( dus veel ruimt om je te bewegen i
handomdraai)
Truma combiketel

= Bijzonderheden =

Parkeersensoren achter
Oven
Zeer complete Adria 670 Matrix met de unieke SBC indeling.
Cruise control
Airco
Centrale Vergrendeling op afstandsbediening
Groot skyroof panoramadak
Indeling met een Queensbed achter, tussenwand met wastafel in het midden en hefbed voor.
Trip-Boardcomputer
Luxe Comfort Pilotenstoelen: draaibaar / in hoogte verstelbaar /
Luxere Plus uitvoering!
Remis pliche gordijnen
De bekleding van de cabinestoelen is gelijk aan de bekleding van
Zeer lage kilometerstand
Elektrisch hefbed
Het stuur is in hoogte verstelbaar
Hordeur bij de entreedeur van de camper
Elektrisch bedienbare ruiten
Extra's
Diverse dakluiken voor daglicht / frisse lucht
Elektrisch bedienbare / verwarmde spiegels
Alle ruiten / dakluiken zijn voorzien van horren en verduistering
Dodehoekspiegel links en rechts
Zonnepaneel op het dak. U bent dus volledig self-supporting!
Zeer veel kastjes / opbergruimte
ABS

Volledige Omschrijving
hete lucht ringverwarming / warm water boiler
Extra accu voor leefgedeelte
Hetelucht ringverwarming

Superluxe L-Keuken die van alle gemakken is voorzien
zoals bijvoorbeeld: 3 pits gasfornuis
Spoelbak met koud- en warmwaterkraan
Oven
Koelkast met separaat vriesvak
De koelkast werkt zowel op 12 volt als op 220volt als op
gas (handmatig dan wel automatisch in te stellen)
De keuken is voorzien van vele opberg kastjes en lades
Royale badkamer met onder andere een Wandmeubel
met spiegeldeurtjes
Wastafel met Koud- en warmwaterkraan (Onder de
wastafel bevindt zich nog een kastje waar je grotere
spullen kunt opbergen)
Draaibaar Thettford cassette toilet.
De Dinette is eenvoudig dmv een kleine aanpassing te
transformeren in een extra bed. ( origineel af fabriek
tafel met een inklapbare poot waardoor u deze
eenvoudig kunt laten zakken).
Exterieur:
Ruime garage waar u van binnen en/of buiten eenvoudig
bij kunt
Breedspoorachteras (veel mooier, veel comfortabeler,
veiliger)
Lage instap, hierdoor kunt u gemakkelijk in en uit
stappen zonder extra opstap te gebruiken.
Zeer ruime Schoon- en vuilwatertanks
Buitenlamp bij camperentreedeur
merken: Hymer, Mobilvetta, Chausson, Trigano, Roller
Brede entreedeur
Team, Adria, Burstner, Mc Louis, Dethleffs, Elnagh,
Hobby, Knaus, Carthago, Bavaria, Benimar, Challenger,
= Bedrijfsinformatie =
Hobby, LMC, Laika, Pilote, Rimor, Sunlight Getoonde
Ons bedrijf is al 10 jaar lid van de BOVAG. Geef uw geld
goed uit en neem geen risico's. Al onze campers worden
door ons zelf ingekocht bij de vorige eigenaar.
Km-standen zijn aantoonbaar juist, zonder aantoonbare
historie kopen wij niet in!! Wij verkopen o.a. de volgende

