€ 103,-

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

Dethleffs
€ 103,7m
m
2010

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: Stoere 4-persoons Dethleffs
camper
Deze stoere Dethleffs camper is een fijne camper om mee op
vakantie te gaan.
De camper is geschikt voor 1-4 personen, geschikt voor families,
stellen maar ook als je alleen bent en van ruimte houdt. Er zijn
zitplaatsen en slaapplaatsen voor max. 4 personen.
De camper is praktisch ingedeeld. Voorin bevinden twee draaibare
stoelen die aansluiten bij de dinette.
Boven de dinette bevindt zich het hefbed voor twee personen.
In het midden van de camper bevindt zich het keukenblok met
3-pits gasstel, aan de andere zijde een ruime koelkast met ruim

vriesvak.
Achterin is een twee persoon frans bed, deze is in de lengte van de
camper. Naast deze slaapplek bevindt zit een ruime
toilet/was/douche ruimte.

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs

Bouwjaar :

2010

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

103,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Gewicht (kg) :

2965

Aantal slaapplaatsen :

5

Soort Camper :

Half-integraal

Motor
Merk motor :

Fiat,fiat

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Indeling
Middendinette :
Middenkeuken :

Interieur
Boiler :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Trekhaak :
Zonnepaneel :

Volledige Omschrijving
Deze stoere Dethleffs camper is een fijne camper om
mee op vakantie te gaan.
De camper is geschikt voor 1-4 personen, geschikt voor
families, stellen maar ook als je alleen bent en van
ruimte houdt. Er zijn zitplaatsen en slaapplaatsen voor
max. 4 personen.
De camper is praktisch ingedeeld. Voorin bevinden
twee draaibare stoelen die aansluiten bij de dinette.
Boven de dinette bevindt zich het hefbed voor twee
personen.
In het midden van de camper bevindt zich het
keukenblok met 3-pits gasstel, aan de andere zijde een
ruime koelkast met ruim vriesvak.
Achterin is een twee persoon frans bed, deze is in de
lengte van de camper. Naast deze slaapplek bevindt zit
een ruime toilet/was/douche

