€ 118,-

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

Adria
€ 118,700 m
m
2014

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: adria sonic integraal camper
met 4 slaapplaatsen te huur
Wij zijn een gezin van 3 personen en genieten er van om zowel in
winter als zomer er met onze camper op uit te gaan. De camper is
van alle gemakken voorzien en wordt compleet met inventaris
verhuurd. U hoeft slechts uw kleding en badhanddoeken in te
pakken en vertrekken maar!
Met het vaste 2 persoonsbed en een tweepersoonshefbed voorin
is deze camper geschikt voor 4 personen. De camper heeft een
fietsendrager en u kunt eventueel onze kleine sawiko aanhanger
erbij huren om bjjvoorbeeld een scooter of motor te vervoeren.
De camper heeft een ruime garage waarin oa een tafel en 4

stoelen staan gestald. De camper heeft een dubbele camera met
zowel rijstand als achteruitrijstand. Verder grote koelkast met
vriesvak, een aparte ruime douche, juist in coronatijd erg prettig
een eigen douchegelegenheid te hebben en een aparte toilet en
wastafelruimte. Veel kastruimte rondom , oa een flinke hangkast.
Uiteraard ook een luifel zodat u desgewenst uit de zon kunt zitten.
Wij verhuren de camper...

Basisinformatie
Merk :

Adria

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Lengte (m) :

700.00

Prijs :

118,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Gewicht (kg) :

2900

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Integraal

Motor
Merk motor :

2.3 Jtd,2.3 Jtd

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Trekhaak :
Zonnepaneel :

Indeling
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Wij zijn een gezin van 3 personen en genieten er van
om zowel in winter als zomer er met onze camper op uit
te gaan. De camper is van alle gemakken voorzien en
wordt compleet met inventaris verhuurd. U hoeft
slechts uw kleding en badhanddoeken in te pakken en
vertrekken maar!
Met het vaste 2 persoonsbed en een
tweepersoonshefbed voorin is deze camper geschikt
voor 4 personen. De camper heeft een fietsendrager en
u kunt eventueel onze kleine sawiko aanhanger erbij
huren om bjjvoorbeeld een scooter of motor te
vervoeren. De camper heeft een ruime garage waarin
oa een tafel en 4 stoelen staan gestald. De camper heeft
een dubbele camera met zowel rijstand als
achteruitrijstand. Verder grote koelkast met vriesvak,
een aparte ruime douche, juist in coronatijd erg prettig
een eigen douchegelegenheid te hebben en een aparte
toilet en wastafelruimte. Veel kastruimte rondom , oa
een flinke hangkast.
Uiteraard ook een luifel zodat u desgewenst uit de zon
kunt zitten. Wij verhuren de

