€ 30.100,-

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

Eriba
€ 30.100,6.07 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 :

Eriba

Type :

Nova Light 425 (showroom)

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

6.07

Prijs :

30.100,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.17

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1500

Laadvermogen (kg) :

465

Gewicht (kg) :

975

Aantal slaapplaatsen :

3

Exterieur
Materiaal wanden :

Maraldi

Volledige Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =
- Bekledingsstof maraldi
- Technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg
- V20080j anti-slingersysteem
- V40120j douche uitrusting
- V50680j warme luchtverdeling met elektrische blower 230 v
- V5071010 elektrische warm waterboiler met 5 l waterinhoud
- V8019510 moving pakket feeling/nova light
- V30522130 luifel wit 350 x 250 cm met adapter
= Bijzonderheden =
DIRECT LEVERBAAR deze nieuwe Eriba Nova Light 425. Interesse in deze of een andere caravan, neem contact op met
onze verkoopadviseurs en/of kijk op onze website www.dejongrecreatie.nl voor de beschikbaarheid. Onze verkoopadviseurs
informeren u graag verder.
Getoonde gegevens en afbeeldingen kunnen enigszins afwijken.
Moving pakket Eriba bevat:
* Elektro pakket met 95 Ah AGM accu voor woonruimte
* Hordeur
* Thule fietsdrager voor
* Big Foots onder de steunpoten
* Neuswiel met geintergeerde kogeldruk meter
* 22 Liter afvalwater tank
* Stopcontacten pakket

LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere sites helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op www.dejongrecreatie.nl.
Alle informatie op de website van DE JONG Kampeer &amp; Recreatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor
mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan DE JONG geen aansprakelijkheid
aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Er kunnen dus geen rechten worden
ontleend aan eventuele foutieve/niet-actuele informatie, afbeeldingen, adviesprijzen,

