€ 19.999,-

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

LMC
€ 19.999,6.6 m
m
2000

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Citycars Vaassen
Spinfondsweg 21
8171 NT Vaassen
310578561012
http://www.citycars-vaassen.nl/

Basisinformatie
Merk :

Lmc

Type :

Liberty 6600 Ti 4 Slaapplaatsen 123 Pk Airco Fransbed Camera Bagage Ruimte Z

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2000

Lengte (m) :

6.60

Prijs :

19.999,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.30

Hoogte (m) :

2.60

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3400

Laadvermogen (kg) :

580

Gewicht (kg) :

2820

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Halfintegraal

Motor
Stuurbekrachtiging :
Kilometerstand :

216004

Interieur
Boiler :

Exterieur
Materiaal wanden :

Wit

Volledige Omschrijving
Algemene informatie
Aantal deuren: 3
Modeljaar: 2022
Kenteken: 65-BN-HR
Technische informatie
Vermogen: 90 kW (122 PK)
Chassis: Fiat ducato
Interieur
Interieurkleur: Bruin
Milieu
Emissieklasse: Euro 2
Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 7
Algemene staat: gemiddeld
Aantal sleutels: 2 (3 handzenders)
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): BOVAG Garantie 12 maanden:
https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Ga
rantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
= Aanvullende opties en accessoires =
Exterieur
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Vaste badkamer
- Vaste slaapplaats
Interieur
- 12Volt aansluiting
Overige
- Toilet
= Bijzonderheden =

echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze
beslissing zouden kunnen be&iuml;nvloeden!

voor meer foto,s kunt u door linken naar onze persoonlijke site W

Rechtstreeks ingekocht uit prive bezit van de (particuliere) eigen
deuken / krassen kindervrij (Het bed en de zitkussens zijn niet a
eze advertentie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden (een eventueel
hendeltjes etc) huisdiervrij / rookvrij (geen geurtjes!!!) zowel van
foutje is immers menselijk).
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn

Volledige Omschrijving
perfecte staat!
Prachtige LMC Liberty MET DE BESTE INDELING, IN
NETTE STAAT, ZEER VEEL OPTIES EN EEN 100%
AANTOONBARE KM STAND
Een beresterke en schone Euro 3 2.8 liter 123 pk
dieselmotor handgeschakelde 5-bak, mede door het
lage gewicht een ontzettend fijne camper om
comfortabel en vlot veel kilometers mee te kunnen
maken.
- airco
laadvermogen 580 kg
Max. toelaatbaar gewicht 3.400kg
Max. trekgewicht ongeremd 750kg
Afmetingen (LxBxH): 660 x 230 x 260 cm
Inhoud brandstoftank: 90 liter (diesel)
afmetingen fransbed 200 cm lang 135 cm breed

Gascomfoor (Aantal pitten: 3)
Koelkast met groot vriesvak Dometic
Afvalwatertank (vast)
Cassettetoilet
Schoonwatertank (vast)
Toilet/Wasruimte
airco
Boiler
Ruimte voor 2 grote gasflessen
Dakluik

Camper gedeelte is voorzien van:
- Fransbed met lattenbodem en goede matrassen,
- in het midden van de camper zit er ruime dinette.
- 2 draaibare captain chairs met armleuningen.
- Badkamer met douche, Thetford toilet, ruime
leeslampjes led
wasgelegenheid en voldoende kastruimte.
Lattenbodem
- Keuken met gascomfort, ruime Dometic koelkast met
bekleding van stof
grote vriesvak.
led verlichting interieur
- Truma combi boiler voor warm water en interieur
ABS
verwarming, ruimte voor 2 grote gasflessen
Aflevering met
- Hoogwaardige afwerking met fraai houtdecor.
- Ramen rondom met verduistering en horren, groot
dakraam voor.
- Bagage ruimte van beide zijkanten bereikbaar,stoelen,
tafel en bagage
- groot dakluik
deze camper wordt afgeleverd met nieuwe apk en een
onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificaties
full options
bouwjaar 03-04-2000
complete historie is voorhanden
Welkom bij City Cars Vaassen.

