€ 88,-

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

Dethleffs
€ 88,7m
m
2010

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: Comfortabele dethleffs
camper met hefbed en airco, perfecte indeling
Fantastisch rijdende comfortabele camper, met cruise controle en
climatcontrol, ring verwarming en combiketel, stapelbed achterin.
2 persoon hefbed voorin en de dinette kan omgebouwd worden
als kinder bed. 3 dakluiken. Ramen hebben een hor en
verduistering. Sterke zuinige 130pk motor met een 6
versnellingsbak. Goed onderhouden. film kijken op televisiescherm
via usb of hdmi, veel opberg ruimte, koelkast op gas of stroom,
alles werkt ook als er geen stroom punt op de camping is. Het is
een frisse camper, door de cruise control en electrische ramen en
electrische spiegels is het een fijne reiswagen, de rv stoel is

draaibaar waardoor deze bij het zit gedeelte betrokken kan
worden, het instappen van de camper gaat makelijk door de
electrisch uitschuifbare instap trede, de fietsendrager is geschikt
voor 4 fietsen, de achteruitrijcamera gebruik je onder het rijden als
achteruitrijspiegel, de stoelen hebben verstelbare armleuningen.
Het hefbed is 140cm breed en 2m lang, de stapelbedden ...

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs

Type :

T5881-4

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2010

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

88,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

5

Soort Camper :

Half-integraal

Motor
Merk motor :

2.3jtd 130pk Euro 5,2.3jtd 130pk Euro 5

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Zonnepaneel :

Indeling
Treinzit :
Middendinette :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Fantastisch rijdende comfortabele camper, met cruise
controle en climatcontrol, ring verwarming en
combiketel, stapelbed achterin. 2 persoon hefbed
voorin en de dinette kan omgebouwd worden als kinder
bed. 3 dakluiken. Ramen hebben een hor en
verduistering. Sterke zuinige 130pk motor met een 6
versnellingsbak. Goed onderhouden. film kijken op
televisiescherm via usb of hdmi, veel opberg ruimte,
koelkast op gas of stroom, alles werkt ook als er geen
stroom punt op de camping is. Het is een frisse camper,
door de cruise control en electrische ramen en
electrische spiegels is het een fijne reiswagen, de rv
stoel is draaibaar waardoor deze bij het zit gedeelte
betrokken kan worden, het instappen van de camper
gaat makelijk door de electrisch uitschuifbare instap
trede, de fietsendrager is geschikt voor 4 fietsen, de
achteruitrijcamera gebruik je onder het rijden als
achteruitrijspiegel, de stoelen hebben verstelbare
armleuningen.
Het hefbed is 140cm breed en 2m lang, de
stapelbedden

