€ 12.950,-

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

Eriba
€ 12.950,5.28 m
m
1998

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Wisselink Caravans Lichtenvoorde B.V
Mercatorstraat 19
7131 PW Lichtenvoorde
0031 544 374310
www.wisselinkcampers.nl

Basisinformatie
Merk :

Eriba

Type :

Touring Triton 410

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1998

Lengte (m) :

5.28

Prijs :

12.950,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.00

Hoogte (m) :

2.26

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1000

Aantal slaapplaatsen :

3

Interieur
Koelkast :

Veiligheid
Reservewiel :

Volledige Omschrijving
Zitten: Dinette (eind); Dinette (kop)
Positie keuken: Midden
Optioneel afleverpakket: BOVAG onderhoudsbeurt - interieur controle
= Aanvullende opties en accessoires =
- Anti-slingerkoppeling
- Cassetteluifel
- Combi-rollo s
- Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Aan onze teksten kunnen geen rechten ontleend worden.
- Fietsendrager achterop
- Laadvermogen 310 kg
- LxBxH Caravan
- Mover
= Bijzonderheden =
Mooie compacte en lichtgewicht caravan deze Eriba Touring Triton 410 met 1000kg as. De caravan met populaire indeling
heeft achterin een ruime dinette welke is om te bouwen tot tweepersoons lengteslaper. Voorin een kleine dinnette welke is
om te bouwen tot een extra slaapplaats. In het midden de keuken met hiertegenover een opbergkast met kachel. Deze
caravan is voorzien van de volgende opties: Thule cassette luifel, Fietsendrager voor, Reich mover, reservewiel.
= Bedrijfsinformatie =
Wij zijn tevens op zoek naar gebruikte caravans, buscampers en campers, bied eenvoudig aan:
per Whats app: 0544-374310
per tel: 0544374310 of
per mail: info@wisselinkcaravans.nl
per website: www.wisselinkcaravans.nl
BOVAG en RDW gecertificeerd. Directe betaling en een vrijwaring. Ophalen door heel Nederland.
Als u ons voor een bezoek even belt, dan proberen we de caravan, buscamper of camper in de showroom te plaatsen.
Wij beschikken over een eigen moderne werkplaats waar u terecht kunt voor garantie, onderhoud, accessoires in- of
opbouwen en schadeherstel.
Wij zijn erkend door de BOVAG en de RDW.
Wisselink Caravans en Campers Lichtenvoorde
Mercatorstraat 19
7131 PW LICHTENVOORDE.
TELEFOON: 0544 374310
Als u ons voor een bezoek even

Volledige Omschrijving
belt, dan proberen we de caravan in de showroom te plaatsen.
Locatie Nederland: achter Arnhem, onder Enschede
Onze eigen website is altijd actueel, zeer veel grote en mooie duidelijke foto&rsquo;s.
www.wisselinkcaravans.nl
www.wisselinkcampers.nl
Openingstijden showroom:
Als u ons voor een bezoek even belt, dan proberen we de caravan in de showroom te plaatsen.
Maandag: 08:30-17:30
Dinsdag: 8:30-17:30
Woensdag: 8:30-17:30
Donderdag: 8:30-17:30
Vrijdag: 8:30-17:30
Zaterdag: 9:00-16:00
Openingstijden werkplaats:
Maandag: 08:30-17:00
Dinsdag: 8:30-17:00
Woensdag: 8:30-17:00
Donderdag: 8:30-17:00
Vrijdag: 8:30-17:00
Zaterdag: 9:00-16:00
Inruil van uw auto, motor, boot, caravan, buscamper of camper is mogelijk

Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud
Aan onze teksten kunnen geen rechten ontleend worden
Voor onze Belgische klanten:

Wir Suchen immer Wohnwagen. Bieten Sie uns, Ihr Fahrzeug zu
Unser Betrieb befindet sich in Lichtenvoorde/NL, nahe Bocholt
Het is zeer eenvoudig deze caravan en camper op Belgisch kenteken te zetten. Bij ons aan de zaak hebben wij daarvoor alle
Grenze. Zu unserem Kundenstamm z&auml;hlen mittlerweile vie
informatie beschikbaar. Vele Belgische klanten van ons gingen u reeds voor. Bel ons vrijblijvend voor meer informatie.
Wij zijn tevens op zoek naar gebruikte caravans, buscampers en campers, bied eenvoudig aan per tel op 0031544374310
BOVAG RDW gecertificeerd. Directe betaling en een vrijwaring. Ophalen door heel Nederland en Belgi&euml;.
F&uuml;r unsere Deutschen Kunden:

