€ 120,-

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

Laika
€ 120,7498 m
m
2014

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze luxe zeer ruime Laika Kreos 7010 integraal camper is
geschikt voor 4 personen (slapen en reizen). Hij is voorzien van
een automatische versnellingsbak, panorama voorruit en grote
busspiegels, Tv met satelliet, inbouwnavigatie, grote boordaccu,
achteruitrijcamera, grote luifel met zonnescherm en een grote 160
ltr. koelkast en vriezer met automatische omschakeling tussen 12
volt, gas en 220 volt.
Achterin vindt U een extra groot 2 persoons bed van 2,05 x 1,60
en voorin -boven de cabinestoelen- een hefbed met valbeveiliging
van 1,90 x 1,60. De stahoogte binnen is 2 meter.
De camper is te berijden met het normale autorijbewijs (tot 3.500

kilo) en is voorzien van een uitgebreide inventaris.
Achterin de camper bevindt zich een zeer ruime in hoogte
verstelbare garage waarin eenvoudig meerdere fietsen of
motorfiets/ scooter kunnen worden geplaatst.
De camper heeft een aparte doucheruimte en een grote boiler
voor warm water.
Bovendien kunt U het slaapvertrek en de douche- en toiletrui...

Basisinformatie
Merk :

Laika

Type :

Kreos 7010

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Lengte (m) :

7,498.00

Prijs :

120,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Integraal

Motor
Merk motor :

Ducato 2.3,ducato 2.3

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Schotel :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Trekhaak :
Zonnepaneel :
Voortent :

Indeling
Middendinette :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Deze luxe zeer ruime Laika Kreos 7010 integraal
camper is geschikt voor 4 personen (slapen en reizen).
Hij is voorzien van een automatische versnellingsbak,
panorama voorruit en grote busspiegels, Tv met
satelliet, inbouwnavigatie, grote boordaccu,
achteruitrijcamera, grote luifel met zonnescherm en een
grote 160 ltr. koelkast en vriezer met automatische
omschakeling tussen 12 volt, gas en 220 volt.
Achterin vindt U een extra groot 2 persoons bed van
2,05 x 1,60 en voorin -boven de cabinestoelen- een
hefbed met valbeveiliging van 1,90 x 1,60. De
stahoogte binnen is 2 meter.
De camper is te berijden met het normale autorijbewijs
(tot 3.500 kilo) en is voorzien van een uitgebreide
inventaris.
Achterin de camper bevindt zich een zeer ruime in
hoogte verstelbare garage waarin eenvoudig meerdere
fietsen of motorfiets/ scooter kunnen worden geplaatst.
De camper heeft een aparte doucheruimte en een grote
boiler voor warm water.
Bovendien kunt U het slaapvertrek en de douche- en

