€ 103.445,-

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

Hymer
€ 103.445,m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Autobedrijf Wilkens
Kommisjewei 137
9218 PE Opeinde
+31(0)512 37 12 36
https://www.wilkensautos.nl

Basisinformatie
Merk :

Hymer

Type :

Mlt 580 Zonnepaneel | Bearlock | Tv | Achteruitrijcamera | Automaat | Luifel | Led

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

103.445,-

Specificaties
Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

690

Gewicht (kg) :

2810

Aantal slaapplaatsen :

3

Soort Camper :

Halfintegraal

Motor
Cruisecontrol :
Kilometerstand :

30166

Interieur
Boiler :
Hordeur :
Navigatie :

Exterieur
Materiaal wanden :
Luifel :
Zonnepaneel :

Grijs Metallic

Volledige Omschrijving
Algemene informatie
Aantal deuren: 3
Kenteken: P-791-BH
Technische informatie
Vermogen: 120 kW (163 PK)
Interieur
Interieurkleur: Donkergrijs
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,3 l/100km (1 op 12,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 8 l/100km (1 op 12,5)
COâ‚‚-uitstoot: 213 kg
Emissieklasse: Euro 6
Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
APK: gekeurd tot mrt 2023
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (&euro;&nbsp;1.295): Afleverpakket 6 maand Garantie
= Aanvullende opties en accessoires =

- 2 Garage deuren
- 3-pits kookplaat met glasafdekking en RVS spoelbak
- 6KW Truma Combi 6
- 100L Afvalwatertank
- Actieve spoor assistent
- Airbag
- Airco
- Airco in cabine
- armsteun voor
- LED koplampen
- Gasflessenruimte voor 2 &times; 11 kg gasflessen
- Bearlock
- Luchtverwarming
- Geluidsmaatregelen Mercedes: isolatie van de motorruimte en
- Bestuurdersstoel en passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- Luifel 4 meter
- GFK-bodem
- Buiten douche
- Meerzone koudschuim matras
- GFK dakbekleding
- Cabineverduistering Remis cassette
- Mercedes-Benz MBUX 10,25&quot; multimedia systeem
- Grootmet
panoramaraam
multifunctionele
boven
toetsen
de cabine
aan stuurwiel, DAB, touchsc
- Cassette toilet
- Navigatiesysteem groot scherm
- Keyless Start (Start-Stop-knop voor eenvoudige start)
- Centrale deurvergrendeling
- Opstap trap,
- Koelkast, 142 L (waarvan 15 L vriesvak)
- Chromen grill
- L-zit
- Complete binnenverlichting in LED
- Lederen stuur en versnellingspook
- Draaibare voorstoelen / Comfort
- Lederen stuurwiel

Volledige Omschrijving
automatisch
- Truma duo control
- TV 32&quot; Alphatronics
- Tweede opbouwaccu (95 Ah AGM)
- Vuil en schoonwater tank ge&iuml;soleerd
- XPS-isolatie
= Bijzonderheden =
In de HYMER ML-T worden de modernste aandrijftechniek en een innovatieve lichtgewichtconstructie met
optimaal comfort gecombineerd in een wendbare half-integraal. Dat is het resultaat van de samenwerking
tussen twee merken, waarbij kwaliteit een belangrijke &ndash; zo niet de belangrijkste &ndash; rol speelt.
Het wooncomfort van deze HYMER-camper valt overal op: de vloer in het woongedeelte zonder trapjes, de
grote zitgroep en de 360&deg; draaibare, luxueuze tafel zijn slechts enkele voorbeelden. Met deze camper
geniet u, ondanks zijn gewicht van minder dan 3,5 ton, van een volkomen comfort en kunt u in het verkeer
steeds goed manoeuvreren. Daarenboven beschikt de HYMER ML-T over een omvangrijk veiligheidspakket.
Hij schittert bovendien met een standaard uitvoering en bijkomend comfort, dat uniek is voor deze klasse.

Afleverpakket: &euro;1295,00
- Onderhoudsbeurt
- Nieuwe APK
- 88 punten check op auto gedeelte
- Volledige camper check
- Professionele poetsbeurt
- 6 Maanden

