€ 37.495,-

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

Volkswagen
€ 37.495,4.99 m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Mijncamperhuren.nl
Wichmondseweg 23 A
7255 KX Hengelo GLD
06 1084 6644
www.mijncamperhuren.nl

Omschrijving
Deze populaire buscampers zijn erg gewild en dat is niet voor niks!
Makkelijk te besturen, compact gebouwd en van alle gemakken
voorzien! Kom erachter wat vrijheid nu écht is. Zo vrij als een
vogel
bepaalt
u
zelf
waar
uw
bestemmingen
liggen.&nbsp;Enthousiast geworden? Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 06 1084 6644Mail: info@mijncamperhuren.nl
Of kom langs: Wichmondseweg 23a 7255 KX Hengelo
Gld.&nbsp;Met de grootste zorg stellen wij de advertenties samen,
u kunt echter geen rechten ontlenen aan de inhoud. Type-, druk-,
prijs- en uitvoeringsfouten voorbehouden. Afspraken vinden
plaats op aanvraag, voornaamste reden hiervoor is de situatie

rondom covid-19.Voor meer
site!https://mijncamperhuren.nl

informatie,

bezoek

onze

Basisinformatie
Merk :

Volkswagen

Type :

California

Postcode Standplaats :

7255KX

Conditie :

Nieuw

Lengte (m) :

4.99

Prijs :

37.495,-

Modeljaar :

2020

Specificaties
Breedte (m) :

2.25

Hoogte (m) :

2.9

Stahoogte (m) :

2.9

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

931

Aantal bedden :

2

Gewicht (kg) :

2069

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Merk motor :

Volkswagen

Vermogen in kW :

62

Vermogen in PK :

84

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Motorairco :
Kilometerstand :

139048

Interieur
Koelkast :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Audio installatie :

Exterieur
Luifel :
Hefdak :
Fietsendrager :
Trekhaak :

Indeling
Hefbed :
Standaard zit :
Middenkeuken :

Veiligheid
Veiligheidssloten :
Airbags :
Startonderbreker :

Volledige Omschrijving
Deze populaire buscampers zijn erg gewild en dat is niet
voor niks! Makkelijk te besturen, compact gebouwd en
van alle gemakken voorzien! Kom erachter wat vrijheid
nu Ã©cht is. Zo vrij als een vogel bepaalt u zelf waar uw
bestemmingen liggen.Â Enthousiast geworden? Neem
contact met ons op Telefoonnummer: 06 1084 6644
Mail: info@mijncamperhuren.nl Of kom langs:
Wichmondseweg 23a 7255 KX Hengelo Gld.Â Met de
grootste zorg stellen wij de advertenties samen, u kunt
echter geen rechten ontlenen aan de inhoud. Type-,
druk-, prijs- en uitvoeringsfouten voorbehouden.
Afspraken vinden plaats op aanvraag, voornaamste
reden hiervoor is de situatie rondom covid-19.Voor
meer informatie, bezoek onze

