€ 32.900,-

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

Ford
€ 32.900,7.2 m
m

Naam:

Melvin Erp

Tel :
Email:

0412649145
Zie CampersCaravans.nl

2006

Omschrijving
Wij hebben een Ford Transit camper binnen gekregen afkomstig
van pietje precies, geen huisdieren in gezeten, nooit in gerookt en
geheel smetteloos, lakwerk blinkt als nieuw en interieur is keurig
verzorgd en onderhouden. Unieke ruime camper, opbouw Rimor
type Superbrig 687 met de 2.4TDci Handgeschakeld met airco en
slechts 94.000 km gereden, zeer ruim en mooi afgewerkt. Deze
Camper is voorzien van een zithoek/bed met 2-persoons bank
erlangs, groot 2-persoons bed achterin apart afsluitbaar en een 2
persoons bed boven de bestuurdersstoel, interieur keurig netjes,
rondom verduistering voor de ramen, 2 ventilatoren in de hemel
gebouwd, modern en voorzien van nette keuken, ruime

douchecabine, apart toilet, zithoek met neerklapbare tafel en grote
koelkast met vriezer erboven. Achterin ruime garage van beide
kanten te openen, luiffel opgebouwd, rondom opbergruimtes en
trekhaak. Momenteel belgisch kenteken, kan zowel op groot als
klein rijbewijs geleverd worden, alles werkt en direct beschikbaar.
Camper is als nieuw, heeft altijd binnen gestaan, nooit in gerookt
en geen huisdieren in gehad, keurig verzorgd door de vorige
eigenaar.Usacars Ravenstein0412-649145de verver 4a5371 MZ
Ravensteingevestigd vlakbij Nijmegen langs de A50&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Ford

Type :

Transit Rimor Superbrig 687

Postcode Standplaats :

5371MZ

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2006

Lengte (m) :

7.20

Prijs :

32.900,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.2

Hoogte (m) :

2.9

Stahoogte (m) :

2

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

350

Aantal bedden :

6 Of Meer

Gewicht (kg) :

3200

Lengte opbouw (m) :

7.2

Aantal slaapplaatsen :

6

Soort Camper :

Alkoof

Beleving :

Weekendje Weg, Familievakantie, Wintervakantie, Verre Reizen â€“ Tussenstops

Motor
Merk motor :

Ford

Motor type :

2.4tdci

Cilinder inhoud :

2401

Vermogen in kW :

110

Vermogen in PK :

150

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Motorairco :
Kilometerstand :

94111

Interieur
Vriezer :

Separate Vriezer

Kookplaat - aantal pitten :

3

Toilet :

Cassettetoilet

Verwarming :

Ring Verwarming

Koelkast :
Afzuigkap :
Douche :
Watertank (Afval) :
Boiler :
Audio installatie :
TV :
Decoder :
Schotel :
Airconditioning :
Hordeur :
Raamhor :
Omvormer :

Exterieur
Wanden :

Glad

Materiaal wanden :

Aluminium

Luifel :
Imperial :
Ladder :
Dakluik :
Hefdak :
Buitenlamp :
Garage :
Elektrische ramen :
Soort luifel :
Trekhaak :
Zonnepaneel :

Cassette Luifel

Indeling
Queensbed :
Alkoofbed :
Treinzit :
Draaibare cabinestoelen :
Middendinette :
Middenkeuken :
Midden toilet :

Veiligheid
Koolmonoxide-melder :
Reservewiel :
Veiligheidssloten :
ABS :
Airbags :
Brandblusser :

garantie / onderhoud / geschiedenis
APK :
Import auto :
Nationale Auto Pas :
Onderhoudsboekje :
Staat van onderhoud :

Volledig

Laatste onderhoudsbeurt :

<3 Maanden

Volledige Omschrijving
Wij hebben een Ford Transit camper binnen gekregen
afkomstig van pietje precies, geen huisdieren in
gezeten, nooit in gerookt en geheel smetteloos, lakwerk
blinkt als nieuw en interieur is keurig verzorgd en
onderhouden. Unieke ruime camper, opbouw Rimor
type Superbrig 687 met de 2.4TDci Handgeschakeld
met airco en slechts 94.000 km gereden, zeer ruim en
mooi afgewerkt. Deze Camper is voorzien van een
zithoek/bed met 2-persoons bank erlangs, groot
2-persoons bed achterin apart afsluitbaar en een 2
persoons bed boven de bestuurdersstoel, interieur
keurig netjes, rondom verduistering voor de ramen, 2
ventilatoren in de hemel gebouwd, modern en voorzien
van nette keuken, ruime douchecabine, apart toilet,
zithoek met neerklapbare tafel en grote koelkast met
vriezer erboven. Achterin ruime garage van beide
kanten te openen, luiffel opgebouwd, rondom
opbergruimtes en trekhaak. Momenteel belgisch
kenteken, kan zowel op groot als klein rijbewijs geleverd
worden, alles werkt en direct beschikbaar. Camper is als
nieuw, heeft altijd binnen gestaan, nooit in gerookt en
geen huisdieren in gehad, keurig verzorgd door de
vorige eigenaar.Usacars Ravenstein0412-649145de
verver 4a5371 MZ Ravensteingevestigd vlakbij
Nijmegen langs de

