€ 51.950,-

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

Hymer
€ 51.950,7.1 m
m
2014

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bouwknecht Campers B.V.
Rijksweg 82 A
9422 CE Smilde
0031 592 459700
www.bouwknechtcampers.nl

Basisinformatie
Merk :

Hymer

Type :

Carado 447 Enkele Bedden 130pk Airco, Cruise Controle,

Postcode Standplaats :

9422CE

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Lengte (m) :

7.10

Prijs :

51.950,-

BTW :

Marge

Voertuig Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Halfintegraal

Motor
Merk motor :

Fiat

Vermogen in kW :

96

Vermogen in PK :

130

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Motorairco :
Kilometerstand :

Indeling
Enkele bedden :
Halve Treinzit :
Draaibare cabinestoelen :
Middenkeuken :
Midden toilet :

66000

Interieur
Vriezer :

Vriesvak

Kookplaat - aantal pitten :

3

Toilet :

Cassettetoilet

Verwarming :

Ring Verwarming

Koelkast :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Boiler :
Hordeur :
Raamblindering :

Exterieur
Luifel :
Hagelvast dak :
Fietsendrager :
Garage :
Elektrische opstap :
Elektrische ramen :

Veiligheid
ABS :
Airbags :
Startonderbreker :

Volledige Omschrijving
* Wij zijn alleen op afspraak aanwezig,
* Nieuwstaat halfintegraal een comfortabele uitvoering met 2 enkele bedden, halve dinette met 2x draaibare voorstoelen.
Camper is voorzien van diverse accessoires oa: Airco, Cruise Controle, Elec. ramen en spiegels, abs, airbags, luifel, hordeur,
elec. camperopstap, aparte douche en toilet ruimte, hagelvast dak, diverse dakramen, radio-cd , enz.
* Slechts 66000 km
* Distr riem + waterpomp vervangen 2019
* Normale verkoopprijs en inruil mogelijk â‚¬53950
* Laagste aanbieding prijs alleen bij geen inruil â‚¬2000 korting = geadverteerde prijs
* Voor gehele voorraad en meer info raadpleeg onze website WWW.BOUWKNECHTCAMPERS.NL
* Onze scherpe prijzen zijn incl. nieuwe Apk, controle werking Kachel, Boiler, Koelkast, gas, water, electra systemen, accu,s
en 3 maand garantie.
* Extra is ons garantie zekerheids pakket, u krijgt dan:
Nieuwe Apk, banden remmen controle, Nieuwe distributie riem of grote beurt. Uitgebreide woongedeelte check zoals
controle werking gas, water, electra + accu,s, kachel, boiler, koelkast, sloten, deuren, horren en 6 maand garantie met een
max van 5000km voor â‚¬995 meerprijs.
* Hoewel wij onze advertenties met de grootste mogelijke zorg samen stellen kunnen wij niet verantwoordelijk worden
gehouden voor fouten in opties en/of andere ingevoerde gegevens. Gezien wij gebruikte voertuigen verkopen kunnen er
ondanks onze precisie bij de inkoop gebruikssporen en/of beschadigingen zijn. Wij adviseren u dan ook om zaken die uw
koop beslissing zouden kunnen beÃ¯nvloeden voor aankoop te

