€ 26.235,-

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

Eriba
€ 26.235,6.07 m
m
2022

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Jong Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0031 252 517717
www.dejongrecreatie.nl

Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =- Bekledingsstof leanoJ80150j textiel pakket- Meubeldecor ...
= Aanvullende opties en accessoires =- Bekledingsstof leanoJ80150j textiel pakket- Meubeldecor chiavenna nussbaumTechnisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg- V30260j
uitzetbaar raam achter, incl. verduisterings hor- V30300j hordeurV2035111 reservewiel met stalen velgen- V3007011 panorama
dakraam in hefbed- V4047010 spoelbakafdekking met snijplankV5026010 gasdrukregelaar voor twee gasflessen- V5068511
warme luchtverdeling met elektrische blower- V5071010
elektriche warm waterboiler met 5 l waterinhoud- V30522130
luifel wit 350 x 250 cm met adapter= Bijzonderheden =Eind

Augustus in onze showroom verwacht deze Eriba Feeling 425.
Interesse in een nieuwe Eriba Feeling neem contact op met onze
verkoopadviseurs en / of kijk op onze site www.dejongrecreatie.nl
voor beschikbaarheid. Getoonde gegevens en afbeeldingen
kunnen enigszins afwijken. Prijzen voertuig op basis prijslijst Eriba
2022/1. Optieprijzen worden nog aangepast conform prijslijst
Eriba 2022/1. (Verwachte verhoging circa 3 %) LET OP: Onze
advertenties worden vanaf onze website doorgeplaatst naar
meerdere sites. Onze eigen site www.dejongrecreatie.nl is altijd
actueel. Andere sites helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op
www.dejongrecreatie.nl.

Basisinformatie
Merk :

Eriba

Type :

Feeling 425

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

6.07

Prijs :

26.235,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.17

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1436

Laadvermogen (kg) :

490

Gewicht (kg) :

946

Aantal slaapplaatsen :

3

Exterieur
Materiaal wanden :

Leano

Volledige Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =
- Bekledingsstof leano
- J80150j textiel pakket
- Meubeldecor chiavenna nussbaum
- Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg
- V30260j uitzetbaar raam achter, incl. verduisterings
hor
- V30300j hordeur
- V2035111 reservewiel met stalen velgen
- V3007011 panorama dakraam in hefbed
- V4047010 spoelbakafdekking met snijplank
- V5026010 gasdrukregelaar voor twee gasflessen
- V5068511 warme luchtverdeling met elektrische
blower
- V5071010 elektriche warm waterboiler met 5 l
waterinhoud
- V30522130 luifel wit 350 x 250 cm met adapter
= Bijzonderheden =
Eind Augustus in onze showroom verwacht deze Eriba
Feeling 425. Interesse in een nieuwe Eriba Feeling
neem contact op met onze verkoopadviseurs en / of
kijk op onze site www.dejongrecreatie.nl voor
beschikbaarheid.
Getoonde gegevens en afbeeldingen kunnen enigszins
afwijken. Prijzen voertuig op basis prijslijst Eriba
2022/1. Optieprijzen worden nog aangepast conform
prijslijst Eriba 2022/1. (Verwachte verhoging circa 3 %)

LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website
doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere sites
helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op

