€ 103.670,-

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

Hymer
€ 103.670,4.96 m
m
2022

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Jong Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0031 252 517717
https://www.dejongrecreatie.nl/

Basisinformatie
Merk :

Hymer

Type :

Sydney Fiat Ducato (verwacht)

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

4.96

Prijs :

103.670,-

Specificaties
Breedte (m) :

20.05

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3300

Laadvermogen (kg) :

635

Gewicht (kg) :

2665

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Buscamper

Motor

Exterieur
Materiaal wanden :

Wit

Volledige Omschrijving
Vermogen: 88 kW (120 PK)
= Aanvullende opties en accessoires =
- Bodem beschermplaat in glanzend zwart
- Buitenkleur in expendition grey incl slaapdak
- Decor chiavenna - nussbaum
- Decor chiavenna - nussbaum
- Fiat ducato - 2,2 multijet - 118 kw/160 pk - euro 6 d
- Fiat ducato 3,5 t in plaats van fiat ducato 3,2 t
- Lederuitvoering: grigio
- V20160j buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- V20420a automatische versnellingsbak 9-traps
- V20855j stoelverwarming voor bestuurder- en bijrijdersstoel, indivueel regelbaar
- V30490j 2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging
- V40430j multifunctionele sideboard uitneembaar incl. zitgelegenheid en schoenenvak
- V50230j gasstopcontact buiten met afsluitkraan
- V50430j voorbereiding achteruitrijcamera
- V209108 rij assistentie systeem
- V500510 veiligheidssysteem (alarmsysteem)
- V2021030 lichtmetalen velgen 16&quot; met bandenmaat 225/75 r16 (alleen bij fiat ducato light-chassis)
- V2050010 automatische airco met pollenfilter
- V2054512 met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook
- V2062110 mistlampen voor
- V2074010 bandedruksensoren
- V5002014 afvalwatertank, geisoleerd en verwarmbaar
- V5012512 hymer-smart-battery-system (135 ah lithium) incl. extra oplader 18 a en accu computer
- V30522100 luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing antraciet 260 x 200 cm
- V50400115 voertuigspecifieke naviceiver met kampeerauto software - radio, cd, dvd, usb en bleutooth en
achteruitrijcamera
- Voorbumper in voertuigkleur gespoten
= Bijzonderheden =
Naar verwachting november 2022 leverbaar deze prachtige en zeer complet Hymer Sydney. De Hymer Sydney is een
compacte bus camper met zeer veel

Volledige Omschrijving
mogelijkheden. Het slaap dak is makkelijk bereikbaar en een ideale slaapplaats voor 2 volwassenen. Ook heeft men hier snel
en simpel beneden een bed voor 2 personen gecre&euml;erd. Deze Hymer Sydney beschikt over alle genoemde opties en is
hiermee uitgevoerd met de krachtige 160 PK motor en de 9 trap volautomaat. Met de Sydney is het niet alleen heel fijn maar
ook heel voordelig rijden. Het 25 % motorrijtuigenbelasting tarief maakt deze Hymer Sydney zeer interessant voor zowel
woon-werk verkeer als vrijetijd. Interesse in deze Hymer Sydney neem contact op met onze verkoopadviseurs.

* Deze camper wordt afgeleverd inclusief compleet afleverpakket welke bestaat uit: Schoonmaken buitenzijde,
schoonmaken binnenzijde, technische eindcontrole, volledige standaard instructie bij afhalen (ca 2,0 uur) cabinemat,
deurmat en volle brandstoftank tot &euro; 100,-- , transport af fabriek naar dealer, kenteken, 24 maanden volledige garantie
en tot 72 maanden garantie op waterdichtheid. Allen conform fabrieksvoorwaarden.
Genoemde gewichten rijklaar zijn rijklaar gewichten voor de standaarduitvoering incl. 75 kg voor de bestuurder, 1
lichtgewicht gevulde gasfles, 20 m. kabel, 20 liter water en 90 % gevulde brandstoftank. Het gewicht van extra opties,
accessoires, bagage en personen dient bij het rijklaargewicht opgeteld te worden. Het berekende totaalgewicht rijklaar
inclusief de op het voertuig aanwezige opties proberen wij zoveel en zojuist mogelijk te vermelden in dit tekstveld en op
onze prijskaarten in onze showroom. Indien deze niet vermeld staan en/of hier zijn vragen over, onze verkoopadviseurs
beantwoorden deze graag. Opgegeven gewichten zijn zo nauwkeurig

