€ 99,-

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

Fiat Ducato 2.5TDI
€ 99,6.15 m
2.22 m
2001

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Paul Camper GmbH
Landsberger Allee 117 A
D-10407 Berlin
085 888 2844
paulcamper.nl

Omschrijving
6persoons
gezinscamper
met
stapelbed
(4
vaste
slaapplekken)Altijd super goed onderhouden max. 6-persoon
camper. De camper heeft 4 vaste slaapplekken en een 4persoonsdinette om te bouwen naar een tweepersoonsbed. Ook
heerlijke camper voor 4 personen, je hoeft dan niet dagelijks je
zitplek om te bouwen tot bed (wat overigens een fluitje van een
cent is). Camper is van alle gemakken voorzien: hordeur,
verduisterende luiken, 3-pits fornuis, koelkast met vriesvak,
voldoende ledverlichting (12volt). Mogelijkheid om een voortent
te creëren met aanwezige luifel en tentdoeken. In 2020 hebben
we er een nieuwe motor in laten zetten, namelijk een turbodiesel,

zodat de camper nu prima de bergen kan trotseren. Kortom: ideale
camper. Overige keukenuitrusting aanwezig: borden, slakom,
waterkan, kommetjes, kopjes, glazen, pannen.Ruime bovenslaper
voor 2 personen , dinette om te bouwen tot 2-persoonsbed,
stapelbed (2x 1persoonsbed)voortent te creëren van luifel en
tentdoekenDe huurder geeft de camper binnen en buiten schoon
terug.

Basisinformatie
Merk :

Fiat Ducato 2.5tdi

Postcode Standplaats :

1217ET

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2001

Lengte (m) :

6.15

Breedte (m) :

2.22

Prijs :

99,-

Voertuig Specificaties
Aantal bedden :

6

Aantal slaapplaatsen :

6

Soort Camper :

Alkoof

Interieur
Toilet :
Koelkast :
Audio installatie :

Volledige Omschrijving
6- persoons gezinscamper met stapelbed (4 vaste
slaapplekken)
Altijd super goed onderhouden max. 6-persoon camper.
De camper heeft 4 vaste slaapplekken en een 4persoonsdinette om te bouwen naar een
tweepersoonsbed. Ook heerlijke camper voor 4
personen, je hoeft dan niet dagelijks je zitplek om te
bouwen tot bed (wat overigens een fluitje van een cent
is). Camper is van alle gemakken voorzien: hordeur,
verduisterende luiken, 3-pits fornuis, koelkast met
vriesvak, voldoende ledverlichting (12volt). Mogelijkheid
om een voortent te creÃ«ren met aanwezige luifel en
tentdoeken. In 2020 hebben we er een nieuwe motor in
laten zetten, namelijk een turbodiesel, zodat de camper
nu prima de bergen kan trotseren. Kortom: ideale
camper.

Overige keukenuitrusting aanwezig: borden, slakom,
waterkan, kommetjes, kopjes, glazen, pannen.
Ruime bovenslaper voor 2 personen , dinette om te
bouwen tot 2-persoonsbed, stapelbed (2x
1persoonsbed)

voortent te creÃ«ren van luifel en tentdoeken
De huurder geeft de camper binnen en buiten schoon

