€ 88,-

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

Westfalia
€ 88,5m
m
2011

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0852737452
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: Super Luxe Mercedes
Westfalia Camper
Een erg luxe Mercedes Benz Viano camper, model Marco Polo
Westfalia.
Een combinatie van het heerlijke comfort van een Westfalia
camper met de uitmuntende rij-eigenschappen en extreme
betrouwbaarheid van een Mercedes!
Door de achterbank neer te klappen ontstaat in een handomdraai
beneden een 2-persoonsbed. Door het hefdak omhoog te laten
ontstaat in 2 seconden ook een 2-persoonsbed boven.
De bestuurder- en bij rijdersstoel zijn makkelijk om te draaien
waardoor met een klaptafel een complete rondzit ontstaat. Koken

kan op het 2-pits gasfornuis, compleet met wasbak (+schoonwater
tank). De koelkast en de vele opbergkastjes en lades maken de
keuken compleet.
De camper heeft een flinke huishoudaccu waardoor alles lange tijd
(meerdere dagen) blijft functioneren ook als je geen
campingstroom hebt.
De krachtige 2.2 CDi dieselmotor automaat zorgt dat de
rijeigenschappen subliem zijn. De airco, cruisecontrol,
stoelverwarming, navigatiesysteem etc. zorgen dat het rijden erg
comfortabel is.
...

Basisinformatie
Merk :

Westfalia

Type :

Marco Polo

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2011

Lengte (m) :

5.00

Prijs :

88,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Merk motor :

2.2 Cdi,2.2 Cdi

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Indeling
Middenkeuken :

Interieur
Douche :
Boiler :
Airconditioning :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Trekhaak :

Volledige Omschrijving
Een erg luxe Mercedes Benz Viano camper, model
Marco Polo Westfalia.
Een combinatie van het heerlijke comfort van een
Westfalia camper met de uitmuntende
rij-eigenschappen en extreme betrouwbaarheid van een
Mercedes!
Door de achterbank neer te klappen ontstaat in een
handomdraai beneden een 2-persoonsbed. Door het
hefdak omhoog te laten ontstaat in 2 seconden ook een
2-persoonsbed boven.
De bestuurder- en bij rijdersstoel zijn makkelijk om te
draaien waardoor met een klaptafel een complete
rondzit ontstaat. Koken kan op het 2-pits gasfornuis,
compleet met wasbak (+schoonwater tank). De koelkast
en de vele opbergkastjes en lades maken de keuken
compleet.
De camper heeft een flinke huishoudaccu waardoor
alles lange tijd (meerdere dagen) blijft functioneren ook
als je geen campingstroom hebt.
De krachtige 2.2 CDi dieselmotor automaat zorgt dat de
rijeigenschappen subliem zijn. De airco, cruisecontrol,
stoelverwarming, navigatiesysteem etc. zorgen dat het
rijden erg comfortabel

