€ 25.950,-

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

LMC
€ 25.950,7.2 m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Oosterwolde Campers
Waardeel 5
8431 NC Oosterwolde
0516662116
https://www.oosterwoldecampers.nl/

2005

Omschrijving
* Degelijke kwaliteits camper deze LMC met oa.: airco, elec. ramen
en spiegels, cruise controle, ABS, zonnepaneel, cabine blindering,
luifel, fietsdrager in garage, groot dakraam, hordeur, draaistoel,
enz.* Indeling met vast bed in de breedte achterin, hieronder een
ruime XL-garage, midden dinette met draaistoel om te bouwen tot
2e bed en keuken met uitdraaibaar blad.* Euro4 diesel norm dus
groene millieu sticker!* Wintervast door de dubbele bodem.*
Stabile wegligging door zijn ALKO breedtspoor chassis* 105.000
km* Normale prijs en inruil mogelijk &euro;27.950,-* Laagste
aanbieding prijs bij geen inruil &euro;25.950,-* Deze camper
wordt geleverd met nieuwe APK, campercheck en garantie.* Extra

garantie, motorbeurt, inruil camper, caravan, auto, mogelijk.*
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 be&iuml;nvloeden voor aankoop te controleren.

Basisinformatie
Merk :

Lmc

Type :

Liberty Ti 6650 2.8jtd - Airco - Garage Groene Milieu Sticker

Prijs :

25.950,-

Bouwjaar :

2005

Lengte (m) :

7.2

BTW :

Inclbtw

Valuta :

Eur

Conditie :

Gebruikt

Specificaties
Soort Camper :

Half-integraal

Aantal slaapplaatsen :

4

Motor
Merk motor :

Fiat

Motorairco :
Brandstof :

Diesel

Kilometerstand :

105000

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :

Indeling
Dwarsbed :
Treinzit :
Middenkeuken :
Midden toilet :

Interieur
Hordeur :
Raamhor :
Cassettetoilet :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Airconditioning :

Exterieur
Luifel :
Soort luifel :
Raamlijsten :
Fietsendrager :
Elektrische ramen :

Veiligheid
ABS :

garantie / onderhoud / geschiedenis
APK :

Cassette Luifel

