€ 101,-

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

Adria
€ 101,m
m
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Stel je voor? Je wordt wakker op dat éne mooie plekje aan zee of
in de bergen, gooit de achterdeuren open en geniet vanuit je bed
van het uitzicht. Onvergetelijk! Het kan met deze stoere en
volledig zelfvoorzienende buscamper, met o.a. enkele
lengtebedden (200 x 85), toilet en douche, fietsendrager en
uitstekend verzekerd. De camper is helemaal vakantie-klaar.
Alleen je persoonlijke spullen inpakken en op avontuur!
Voorzieningen
? Enkele lengtebedden (200 x 85 cm)
? Rondom ramen en dakraam met horren en verduisterende
schermen

? Achterdeuren die helemaal open kunnen (ook van binnenuit),
voor onvergetelijk wakker worden!
? Stromend koud en warm water
? Koken op gas met twee pitten (gasfles inclusief)
? Lades gevuld met pannen, servies en bestek
? Koelkast met vriesvakje

Basisinformatie
Merk :

Adria

Type :

Twin 640 Slx

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Prijs :

101,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Brandstof :
Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Diesel

Volledige Omschrijving
Stel je voorâ€¦ Je wordt wakker op dat Ã©ne mooie
plekje aan zee of in de bergen, gooit de achterdeuren
open en geniet vanuit je bed van het uitzicht.
Onvergetelijk! Het kan met deze stoere en volledig
zelfvoorzienende buscamper, met o.a. enkele
lengtebedden (200 x 85), toilet en douche, fietsendrager
en uitstekend verzekerd. De camper is helemaal
vakantie-klaar. Alleen je persoonlijke spullen inpakken
en op avontuur!
Voorzieningen
â€¢ Enkele lengtebedden (200 x 85 cm)
â€¢ Rondom ramen en dakraam met horren en
verduisterende schermen
â€¢ Achterdeuren die helemaal open kunnen (ook van
binnenuit), voor onvergetelijk wakker worden!
â€¢ Stromend koud en warm water
â€¢ Koken op gas met twee pitten (gasfles inclusief)
â€¢ Lades gevuld met pannen, servies en bestek
â€¢ Koelkast met vriesvakje
â€¢ Toilet (speciale vloeistof aanwezig)
â€¢ Warme douche met schuifwand
â€¢ Doucheslang kan ook door het raam naar buiten om
buiten te douchen, ideaal na het zwemmen!
â€¢ Voorste stoelen bijdraaien voor grote zithoek
â€¢

