€ 127,-

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

SUNLIGHT
€ 127,7.4 m
2.35 m
2017

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Paul Camper GmbH
Landsberger Allee 117 A
D-10407 Berlin
085 888 2844
paulcamper.nl

Omschrijving
aparte douche en wc en erg ruime garageDe Sunlight T68 is een
erg ruime half-integraal camper met enkele bedden. Deze indeling
heeft 2 draaibare voorstoelen en een zijbank, zodat u ruim kunt
zitten. Slapen kan op de 2 enkele bedden achterin (kan ook een
groot 2 persoonsbed van maken) en bij meer dan 2 personen kan
ook het 2-persoons hefbed gebruikt worden. De keuken heeft een
3-pits gasstel, koelkast met vriezer, wasbak met mengkraan. In de
doucheruimte zijn een toilet, wastafel met mengkraan en douche
aanwezig.
Onder de enkele bedden is een ruime garage waarin ruimte
genoeg is voor uw bagage, ook zeer geschikt om mee op

wintersport te gaan voor de ski?s in te leggen.
De camper is uitgerust met motorairco, cruise control, luifel, radio,
navigatie en camera.
208x129cmSenseo

Basisinformatie
Merk :

Sunlight

Type :

T68

Postcode Standplaats :

6086PJ

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2017

Lengte (m) :

7.40

Breedte (m) :

2.35

Prijs :

127,-

Voertuig Specificaties
Aantal bedden :

4

Aantal slaapplaatsen :

4

Interieur
Toilet :
Koelkast :

Volledige Omschrijving
aparte douche en wc en erg ruime garage
De Sunlight T68 is een erg ruime half-integraal camper
met enkele bedden. Deze indeling heeft 2 draaibare
voorstoelen en een zijbank, zodat u ruim kunt zitten.
Slapen kan op de 2 enkele bedden achterin (kan ook
een groot 2 persoonsbed van maken) en bij meer dan 2
personen kan ook het 2-persoons hefbed gebruikt
worden. De keuken heeft een 3-pits gasstel, koelkast
met vriezer, wasbak met mengkraan. In de
doucheruimte zijn een toilet, wastafel met mengkraan
en douche aanwezig.
Onder de enkele bedden is een ruime garage waarin
ruimte genoeg is voor uw bagage, ook zeer geschikt om
mee op wintersport te gaan voor de skiâ€™s in te
leggen.
De camper is uitgerust met motorairco, cruise control,
luifel, radio, navigatie en

