€ 27.155,-

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

Fendt
€ 27.155,7.53 m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

DE JONG Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0252517717
www.kampeercentrumdejong.nl

Omschrijving
Garantie: 24/72mnd fabr/wdich= Aanvullende opties en
accessoires =- Elektrische bijverwarmingsmat- Lattenbodem en
opvulmatras- Tv beugel sky- Universeel voortent stopcontact=
Bijzonderheden =4 Persoons caravan met aparte bedden en
rondzit hoek welke omgebouwd kan worden tot een 2 persoons
bed.Verder heedt deze caravan een ruime keuken, toiletruimte,
vaste TV plaats en veel kast- en berg ruimte.Fendt, een top klasse
caravan met een royale standaard uitrusting, o.a.:Hoge koelkast
met groot vriesvak3 Pits kookplaatTruma Therme warmwater
boilerKachel met ringverwarmingThetford chemisch toiletRuim
aantal 220 volt stopcontacten binnenBedden met luxe

lattenbodem
en
comfort
matrasHordeur
en
combicassettesServiceluikZware uitdraaisteunenStabilisator en
schokbrekersDe reeds op deze caravan aanwezige fabriek optie's
staan elders op deze pagina.Kortom, een fraaie caravan met aparte
bedden en ruime zithoek, dit samen met de complete uitrusting
maken het verblijf in deze caravan zeer aangenaam.Foto,s kunnen
afwijken van het nog te leveren model.LET OP: Onze advertenties
worden vanaf onze website doorgeplaatst naar meerdere sites.
Onze eigen site www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere
site helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op
www.dejongrecreatie.nl

Basisinformatie
Merk :

Fendt

Type :

Bianco Selection 515 Sg

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2020

Lengte (m) :

7.53

Prijs :

27.155,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.32

Max. Toelaatbaar Gewicht (kg) :

1700

Laadvermogen (kg) :

344

Aantal slaapplaatsen :

4

Interieur
Hordeur :

Exterieur
Materiaal wanden :

Veiligheid
Reservewiel :

Korfu

Volledige Omschrijving
Garantie: 24/72mnd fabr/wdich
= Aanvullende opties en accessoires =
- Elektrische bijverwarmingsmat
- Lattenbodem en opvulmatras
- Tv beugel sky
- Universeel voortent stopcontact
= Bijzonderheden =
4 Persoons caravan met aparte bedden en rondzit hoek
welke omgebouwd kan worden tot een 2 persoons bed.
Verder heedt deze caravan een ruime keuken,
toiletruimte, vaste TV plaats en veel kast- en berg
ruimte.
Fendt, een top klasse caravan met een royale standaard
uitrusting, o.a.:
Hoge koelkast met groot vriesvak
3 Pits kookplaat
Truma Therme warmwater boiler
Kachel met ringverwarming
Thetford chemisch toilet
Ruim aantal 220 volt stopcontacten binnen
Bedden met luxe lattenbodem en comfort matras
Hordeur en combicassettes
Serviceluik
Zware uitdraaisteunen
Stabilisator en schokbrekers
De reeds op deze caravan aanwezige fabriek optie's
staan elders op deze pagina.
Kortom, een fraaie caravan met aparte bedden en ruime
zithoek, dit samen met de complete uitrusting maken
het verblijf in deze caravan zeer aangenaam.
Foto,s kunnen afwijken van het nog te leveren model.

LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website
doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere site
helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op

