€ 42.995,-

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

BÃ¼rstner
€ 42.995,7.03 m
m
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camperbouwnederland
Galvanistraat 4-A
7903 AE Hoogeveen
+31528-850454
www.camperbouwnederland.nl

Omschrijving
ringverwarming en warm water
Tijdelijk van ? 44.995,- voor ? 42.995,-Bürstner behoord tot de top
als het om kwaliteits campers gaat.&nbsp;Kenmerken van deze
camper :veel ramen (6 stuks) met rolhor en verduisteringdakramen
4 stuks met rolhor en verduisteringdraaibare piloten stoelen met
ieder 2 armleuningenruime leefruimteverlichting op 18
puntengrote garage met aan beide kanten een deur van ca.110 x
95cmNIEUWE distributie riem december 2020 !!!!!Plissé
verduistering in cabineelektrisch opstapje 12 volt3 grote laden in
keukenblok1
uitschuiflade
in
keuken
voor
extra
werkbladkruidenrekje in keuken op achterwandgrote tafel met
extra
onderschuifblad8
bovenkastjesTruma
combi
voor

Basisinformatie
Merk :

BÃ¼rstner

Type :

Aviano 675i

Postcode Standplaats :

7903AE

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Lengte (m) :

7.03

Prijs :

42.995,-

BTW :

Marge

Inruil mogelijk tegen :

Handelsprijs

Specificaties
Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Aantal bedden :

3

Gewicht (kg) :

2975

Aantal slaapplaatsen :

5

Soort Camper :

Integraal

Beleving :

Familievakantie

Motor
Merk motor :

Iveco

Cilinder inhoud :

2287

Vermogen in kW :

96

Vermogen in PK :

130

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Motorairco :
Kilometerstand :

75895

Interieur
Vriezer :

Separate Vriezer

Kookplaat - aantal pitten :

3

Toilet :

Cassettetoilet

Verwarming :

Ring Verwarming

Koelkast :
Oven :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Boiler :
TV :
Satelliet antenne :
Decoder :
Schotel :
Hordeur :
Raamhor :
Raamblindering :

Exterieur
Wanden :

Glad

Materiaal wanden :

Polyester

Luifel :
Dakluik :
Buitenlamp :
GeÃ¯soleerd glas :
Garage :
Elektrische opstap :
Verwarmde buitenspiegels :
Soort luifel :

Cassette Luifel

Indeling
Dwarsbed :
Alkoofbed :
L-zit :
Middendinette :
Middenkeuken :
Midden toilet :

Veiligheid
ABS :
Airbags :
Achteruitrij camera :
Startonderbreker :
ESP - stabiliteitscontrole :

garantie / onderhoud / geschiedenis
APK :
Staat van onderhoud :

Volledig

Volledige Omschrijving
Tijdelijk van â‚¬ 44.995,- voor â‚¬ 42.995,-BÃ¼rstner
behoord tot de top als het om kwaliteits campers
gaat.Â Kenmerken van deze camper :veel ramen (6
stuks) met rolhor en verduisteringdakramen 4 stuks met
rolhor en verduisteringdraaibare piloten stoelen met
ieder 2 armleuningenruime leefruimteverlichting op 18
puntengrote garage met aan beide kanten een deur van
ca.110 x 95cmNIEUWE distributie riem december 2020
!!!!!PlissÃ© verduistering in cabineelektrisch opstapje 12
volt3 grote laden in keukenblok1 uitschuiflade in
keuken voor extra werkbladkruidenrekje in keuken op
achterwandgrote tafel met extra onderschuifblad8
bovenkastjesTruma combi voor ringverwarming en
warm

