€ 52.500,-

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

BÃ¼rstner
€ 52.500,7.4 m
m

Naam:

Arjen Wittekoek

Tel :
Email:

0653925898
Zie CampersCaravans.nl

2014

Omschrijving
Zeer mooie en volledige Bürstner camperSpeciale uitvoering '55
edition' met oa lichtmetalen velgen en mooie uiterlijke
kenmerken.Degelijkheid van Bürstner met hagelbestendig dak en
buitenbeplating van aluminium.comfortabele stoelen (draaibaar,
kantelbaar, in hoogte verstelbaar)ruime L-zitverstelbare tafel (ook
in hoogte)kan eventueel een 5e slaapplaats worden
gecreerdhefbed (200kg draagvermogen)queens bed (inkortbaar)
en met gasveer om bij de garage te kunnenbadkamer/wcaparte
douche3 pits gasstelgrote koelkast met apart vriesvakTVFiamma
luifelzijwanden
voor
aan
de
luifelverduisteringrolhorenafstandsbediening
(ook
op

camperdeur)ruime garagefietsendrager (2 fietsen)aparte ruimte
voor 2 grote gasflessenTruma boiler en verwarmingschoonwater
tankvuilwater tank150pk Fiat motorIdeaal voor een gezin, met
veel ruimte en comfort!

Basisinformatie
Merk :

BÃ¼rstner

Type :

Ixeo

Postcode Standplaats :

2988AW

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Lengte (m) :

7.40

Prijs :

52.500,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.25

Hoogte (m) :

2.4

Stahoogte (m) :

2

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

390

Aantal bedden :

4

Gewicht (kg) :

3110

Lengte opbouw (m) :

7.34

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Halfintegraal

Beleving :

Familievakantie

Motor
Merk motor :

Fiat

Cilinder inhoud :

2287

Vermogen in kW :

110

Vermogen in PK :

150

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Motorairco :
Kilometerstand :

36000

Interieur
Vriezer :

Separate Vriezer

Kookplaat - aantal pitten :

3

Toilet :

Cassettetoilet

Verwarming :

Ring Verwarming

Koelkast :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Boiler :
TV :
Hordeur :
Raamhor :
Navigatie :
Omvormer :
Raamblindering :

Exterieur
Luifel :
Hagelvast dak :
Dakluik :
Fietsendrager :
Buitenlamp :
GeÃ¯soleerd glas :
Zonwerend glas :
Garage :
Bestuurdersdeur :
Verwarmde buitenspiegels :
Zonnepaneel :
Voortent :

Indeling
Hefbed :
Queensbed :
L-zit :
Draaibare cabinestoelen :
Middenkeuken :
Midden toilet :

Veiligheid
Alarm :
Koolmonoxide-melder :
Rookmelder :
ABS :
Airbags :
Achteruitrij camera :
Brandblusser :
ESP - stabiliteitscontrole :

garantie / onderhoud / geschiedenis
APK :

Volledige Omschrijving
Zeer mooie en volledige BÃ¼rstner camperSpeciale
uitvoering '55 edition' met oa lichtmetalen velgen en
mooie uiterlijke kenmerken.Degelijkheid van BÃ¼rstner
met hagelbestendig dak en buitenbeplating van
aluminium.comfortabele stoelen (draaibaar, kantelbaar,
in hoogte verstelbaar)ruime L-zitverstelbare tafel (ook in
hoogte)kan eventueel een 5e slaapplaats worden
gecreerdhefbed (200kg draagvermogen)queens bed
(inkortbaar) en met gasveer om bij de garage te
kunnenbadkamer/wcaparte douche3 pits gasstelgrote
koelkast met apart vriesvakTVFiamma luifelzijwanden
voor aan de
luifelverduisteringrolhorenafstandsbediening (ook op
camperdeur)ruime garagefietsendrager (2 fietsen)aparte
ruimte voor 2 grote gasflessenTruma boiler en
verwarmingschoonwater tankvuilwater tank150pk Fiat
motorIdeaal voor een gezin, met veel ruimte en

