€ 51.950,-

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

PÃ¶ssl
€ 51.950,5.4 m
m
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Wisselink Caravans Lichtenvoorde B.V
Mercatorstraat 19
7131 PW Lichtenvoorde
0544374310
www.wisselinkcampers.nl

Basisinformatie
Merk :

PÃ¶ssl

Type :

Roadcar 540 Fiat Ducato Multijet 2.3l 130 Pk

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2018

Lengte (m) :

5.40

Prijs :

51.950,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.05

Hoogte (m) :

2.65

Max. Toelaatbaar Gewicht (kg) :

3300

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Kilometerstand :

Interieur
Koelkast :
Watertank (Schoon) :
Boiler :
Audio installatie :
Hordeur :

14123

Exterieur
Luifel :

Garantie / Onderhoud / Geschiedenis
Bovag garantie :

Volledige Omschrijving
Vermogen: 96 kW (130 PK)
Chassis: Fiat Ducato
Zit: Dinette (midden)
Bed: Vast bed (eind, dwars)
Positie keuken: Midden
Opstelling sanitair: Midden
Emissieklasse: Euro 6
Optioneel afleverpakket (&euro;&nbsp;695): BOVAG onderhoudsbeurt - interieur controle
= Aanvullende opties en accessoires =
- 0,5 jaar BOVAG garantie
- Airbag
- Airco op de motor
- APK
- Brandstof
- Combi-rollo s
- Groot dakraam
- Heki
- Kachel
- kilometerstand
- Laadvermogen 683 kg
- LxBxH. Camper
- Omnistep electrische instap
- Remis verduistering
- Stuur in hoogte verstelbaar
- toiletruimte
- Van 1ste eigenaar
- Voorstoelen draaibaar
= Bijzonderheden =

In schitterende staat en met weinig kilometers deze Possl Roadcar R met 130PK Fiat Ducato MultiJet Euro 6 motor. Door
zijn compacte formaat is gemakkelijk te manoeuvreren in steden en kan deze ook op een normale parkeerplaats staan. De
Possl heeft een ruim vast bed in de dwarsrichting en vele opties waaronder een hordeur, elektrische instap, cruise controle.
per mail: info@wisselinkcaravans.nl
Daarnaast zullen wij nog een aantal nieuwe opties monteren zoals een Thule cassette luifel, Remis cabine verduistering en
per website: www.wisselinkcaravans.nl
Dubbeldin radio scherm.
BOVAG en RDW gecertificeerd. Directe betaling en een vrijwar
Als u ons voor een bezoek even belt, dan proberen we de carava
= Bedrijfsinformatie =
Wij beschikken over een eigen moderne werkplaats waar u tere
Wij zijn tevens op zoek naar gebruikte caravans en campers, bied eenvoudig aan:
per Whats app: 0544-374310
per tel: 0544374310 of 0628412690

Volledige Omschrijving
garantie, onderhoud, accessoires in- of opbouwen en
schadeherstel.
Wij zijn erkend door de BOVAG en de RDW.
Wisselink Caravans en Campers Lichtenvoorde
Mercatorstraat 19
7131 PW LICHTENVOORDE.
TELEFOON: 0544 374310
Als u ons voor een bezoek even belt, dan proberen we
de caravan in de showroom te plaatsen. MOBIEL: 06
28412690
Locatie Nederland: achter Arnhem, onder Enschede
Onze eigen website is altijd actueel, zeer veel grote en
mooie duidelijke foto&rsquo;s.
Bekijk ook onze 3D foto&rsquo;s op onze website, u
krijgt een uniek kijkje in de caravan.
www.wisselinkcaravans.nl
www.wisselinkcampers.nl
Openingstijden showroom:
Als u ons voor een bezoek even belt, dan proberen we
de caravan in de showroom te plaatsen.
490 495 de luxe easy excellent la vita bionda 500 540
Maandag: 08:00-17:30
545 560 610 650 720 kmfe ul ufe ukfe classic kb sb tk
Dinsdag: 8:00-17:30
kmf uk wlu excelsior prestige sfe ub premium landhaus
Woensdag: 8:00-17:30
veneto huur verhuur huren
Donderdag: 8:00-17:30
Vrijdag: 8:00-17:30
Zaterdag: 9:00-16:00
Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud
Aan onze teksten
Openingstijden werkplaats:
0628412690

Maandag: 08:00-17:00
Dinsdag: 8:00-17:00
Inruil van uw auto, motor, boot, caravan of camper is
Woensdag: 8:00-17:00
mogelijk
Donderdag: 8:00-17:00
Vrijdag: 8:00-17:00
enkele bedden vast bed frans bed zonnepaneel schotel
Zaterdag: 9:00-16:00
airco eriba touring triton pan familia puck troll 310 320
410 420 530 550 540 552 555 pontos knaus dethleffs
fendt tg 490 500 510 burstner premio averso
Buiten onze openingstijden eventueel op afspraak:
avantgarde t keu tl 370 380 400 410 440 450 460 470

