€ 46.995,-

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

HymerCar
€ 46.995,m
m
2011

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bruggink Caravans & Campers
WINDMOLEN 28
7609 NN ALMELO
0546-829193
www.brugginkcaravans.nl

Basisinformatie
Merk :

Hymercar

Type :

322 Automaat - Almelo

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2011

Prijs :

46.995,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.05

Hoogte (m) :

2.56

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

780

Gewicht (kg) :

2720

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Kilometerstand :

Interieur
Kookplaat - aantal pitten :
Verwarming :
Koelkast :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Boiler :
Navigatie :

64743

Exterieur
Materiaal wanden :
Luifel :
Dakluik :
Fietsendrager :
Elektrische ramen :

Veiligheid
Startonderbreker :

garantie / onderhoud / geschiedenis
Nationale Auto Pas :

Overige

Volledige Omschrijving
Vermogen: 118 kW (160 PK)
Chassis: Fiat ducato 3,0 multi-jet
Kenteken: 58-NVL-5
Stahoogte: 190 cm
Afmetingen bed 1: 193x148
= Aanvullende opties en accessoires =
- Afvalwatertank (vast)
- Airbag(s)
- Audioinstallatie
- Bagageruimte
- Buitenlamp
- Cabine airco
- Camera
- Cassettetoilet
- Centr. deurvergr. afstandsb.
- Combicassettes
- Dakluik groot
- Dakluik heki
- Decoder
- Dwarsbed
- Huishoudaccu
- Indirecte verlichting
- Kleine zit
- Lattenbodem
- Leeslampjes
- Matras traagschuim
- Midden-opstelling
- Middenkeuken
- Schoonwatertank (vast)
- Schotel
- Stoel(en) draaibaar
- Televisiebeugel
- Toilet/Wasruimte
- Verduistering cabine
- Vriesvak
= Bijzonderheden =

De kampeerwagen heeft een goede dieselmotor met een autom
ondermeer de beschikking over cruise control, een navigatiesyst
elektrisch bedienbare spiegels en stuurbekrachtiging.

De camper is uitgerust met een kleine zit. Dit zitje kan ook tot sl
Het ontbreekt de avontuurlijke kampeerder aan niets in deze complete buscamper, die is gebouwd in 2011. De camper telt 3
bevindt zich de middenkeuken, uitgerust met een spoelbak, kraa
slaapplaatsen en mag worden bestuurd met een B-rijbewijs. Het fietsenrek maakt het mogelijk om er tussentijds op uw
de vorm van een boiler aanwezig. De koelkast met vriesvak bied
vakantie ook makkelijk met de fiets op uit te trekken. Uw bagage kunt u ook van de buitenzijde snel bereiken via het
serviceluik.

Volledige Omschrijving
heel uw voorraad.
Deze camper beschikt over een badkamer. Hierin
bevindt zich een wastafel en ingebouwd cassettetoilet.
Naast het slaapgedeelte bevindt zich ook de
douchegelegenheid.
Voor een goede verdeling van de verwarmde lucht is de
camper bovendien voorzien van een circulatiesysteem.
U kunt in deze camper gewoon tv kijken of heerlijk naar
uw favoriete muziek luisteren via de ingebouwde
audio-installatie. U kunt met de satellietontvanger en
vaste schotelantenne van deze camper ook op vakantie
naar uw favoriete programma's kijken. Het ontbreekt
zelfs de veeleisende kampeerder aan niets; de vaste
afvalwatertank, de indirecte verlichting, de leeslampjes,
de televisiebeugel en de buitenlamp zijn een kleine
greep uit de vele details die deze camper zeer de moeite
waard maken.
Neemt u contact op voor het maken van een afspraak
of bezoek onze showroom. Wij staan u graag te woord.
Deze camper is vanaf oktober leverbaar.
u uitgebreid en goed van advies te kunnen dienen
Prachtige buscamper van alle gemakken voorzien.
vragen wij u vriendelijk om een afspraak te maken
Met de 3 liter motor automaat is het een genot om te
rijden.
Indeling: dwarsbed, middenkeuken, middentoilet, zitje
en draaistoelen
- cruisecontrol
- elektrisch opstapje
- automaat
- multimediapakket
- elektropakket
* radia/cd speler
- sportlinepakket
* navigatie
- streetlinepakket
* camera
- verduistering cabine
- 3, 0 multi-jet motor
Ledig gewicht = kentekengewicht zonder opties en
- automatische schotel
accessoires!
- fietsendrager op chassis
- isolatiedeken
U bent uiteraard van harte welkom in
- uitdraailuifel
&eacute;&eacute;n van onze prachtige showrooms. Om

