€ 59,-

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

CitroÃ«n
€ 59,5m
m
1991

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0852737452
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
De ?Wanderer? is een stoere camperbus met een pittige
benzinemotor die soepel door de versnellingen kan gaan, maar in
zn 5 de versnelling natuurlijk bedoeld is om lekker te toeren tussen
de 70 en 90 km per uur op doorgaande wegen of kleine
dorpsweggetjes.
Dus er is meer te zien onderweg en scheelt toch ook best veel
brandstof...
Hij heeft onverwacht veel bergruimte bovenin de cabine, langs de
zijwanden maar ook onderin de banken.
Gemakkelijk is een 2 1/2 persoons bed te maken.
Een bustent, die ook zelfstandig als ?vaste ? tent kan staan, voor

als je in de omgeving een dagje op pad bent kan mee op verzoek.
Dan heb je toch zo maar een leef/slaapkamer erbij voor zeker 2...
kids, familie of vrienden.
Voor de rest spreken de foto ?s wel.
Enkele komen er nog bij plus plattegrond hoewel de indeling voor
zich spreekt.
Wellicht tot gauw, anyway maakerwatmooisvan, gr jankees

Basisinformatie
Merk :

CitroÃ«n

Type :

C20 E S2

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1991

Lengte (m) :

5.00

Prijs :

59,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Merk motor :

2.0 L,2.0 L

Brandstof :

Benzine

Interieur
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Voortent :

Indeling
Middendinette :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
De â€œWandererâ€• is een stoere camperbus met een
pittige benzinemotor die soepel door de versnellingen
kan gaan, maar in zn 5 de versnelling natuurlijk bedoeld
is om lekker te toeren tussen de 70 en 90 km per uur op
doorgaande wegen of kleine dorpsweggetjes.
Dus er is meer te zien onderweg en scheelt toch ook
best veel brandstof...
Hij heeft onverwacht veel bergruimte bovenin de
cabine, langs de zijwanden maar ook onderin de banken.
Gemakkelijk is een 2 1/2 persoons bed te maken.
Een bustent, die ook zelfstandig als â€œvaste â€œ tent
kan staan, voor als je in de omgeving een dagje op pad
bent kan mee op verzoek.
Dan heb je toch zo maar een leef/slaapkamer erbij voor
zeker 2... kids, familie of vrienden.
Voor de rest spreken de foto â€˜s wel.
Enkele komen er nog bij plus plattegrond hoewel de
indeling voor zich spreekt.
Wellicht tot gauw, anyway maakerwatmooisvan, gr
jankees
Alvast tevoren: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wat je zelf

