€ 107,-

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

Rimor
€ 107,715 m
m
2013

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo NL BV.
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
+31 (0)85 208 37 36
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: Jonge, luxe, 6p. camper met
20 extra PK?s (prettig heuvel-op), extra grote bedden, airco voor
en ...
Deze camper is extra luxe en voorzien van wat meer PK?s dan
gebruikelijk (150 PK ipv 130 PK, dat zie je bijna nooit en is fijn met
inhalen of in de bergen) en 6 versnellingen (was ook een extra
optie). Extra grote bedden (voor en achter 210 lang!) en 160 breed
(voorste bed). Ook 160 breed is best uniek in een camper en erg
fijn! Geen hefbed, dus fijne stahoogte in de camper.
Er is zowel een opbouw airco als cabine airco aanwezig. Ook is er
een uitstekend centraal verwarmingssysteem voor de
camperbinnenruimte en kun je gebruik maken van warm water

(beide functioneert op gas). U krijgt altijd minimaal 1 licht gewicht
gasfles mee die reeds aangesloten is. Overal zijn horren en
verduistering ingebouwd. Grote koelkast en vriezer. De koelkast
werkt op elektriciteit of gas. Andere opties: achteruitrijcamera,
groot zonneluifel om onder te zitten, douche buiten en binnen,
toilet, omvormer voor kleine apparaten op 220V. Alles
functioneert 100%. De camper is nog weinig gebruikt. Een huisdier
...

Basisinformatie
Merk :

Rimor

Bouwjaar :

2013

Lengte (m) :

715.00

Prijs :

107,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Gewicht (kg) :

2900

Aantal slaapplaatsen :

6

Soort Camper :

Alkoof

Motor
Merk motor :

2,3 Liter 150 Pk 6 Versnellingen,2,3 Liter 150 Pk 6 Versnellingen

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Indeling
Treinzit :
Middendinette :
Middenkeuken :

Interieur
Douche :
Boiler :
Airconditioning :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :

Volledige Omschrijving
Deze camper is extra luxe en voorzien van wat meer
PKâ€™s dan gebruikelijk (150 PK ipv 130 PK, dat zie je
bijna nooit en is fijn met inhalen of in de bergen) en 6
versnellingen (was ook een extra optie). Extra grote
bedden (voor en achter 210 lang!) en 160 breed
(voorste bed). Ook 160 breed is best uniek in een
camper en erg fijn! Geen hefbed, dus fijne stahoogte in
de camper.
Er is zowel een opbouw airco als cabine airco aanwezig.
Ook is er een uitstekend centraal verwarmingssysteem
voor de camperbinnenruimte en kun je gebruik maken
van warm water (beide functioneert op gas). U krijgt
altijd minimaal 1 licht gewicht gasfles mee die reeds
aangesloten is. Overal zijn horren en verduistering
ingebouwd. Grote koelkast en vriezer. De koelkast
werkt op elektriciteit of gas. Andere opties:
achteruitrijcamera, groot zonneluifel om onder te zitten,
douche buiten en binnen, toilet, omvormer voor kleine
apparaten op 220V. Alles functioneert 100%. De
camper is nog weinig gebruikt. Een huisdier

