€ 64.900,-

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

Eura Mobil
€ 64.900,7.41 m
m
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Gelderse Camper Centrale
Anthonie Fokkerstraat 37
3772 MP Barneveld
0342415052
www.geldersecampercentrale.nl

Basisinformatie
Merk :

Eura Mobil

Type :

Profila Rs 720 Qb

Postcode Standplaats :

3772MP

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Lengte (m) :

7.41

Prijs :

64.900,-

BTW :

Marge

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.32

Hoogte (m) :

2.89

Stahoogte (m) :

1.98

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

4250

Laadvermogen (kg) :

1230

Gewicht (kg) :

3020

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Halfintegraal

Motor
Merk motor :

Fiat

Motor type :

2.3 Mjet

Vermogen in kW :

109

Vermogen in PK :

148

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Kilometerstand :

23723

Indeling
Hefbed :
Queensbed :
L-zit :
Middenkeuken :
Midden toilet :

Volledige Omschrijving
De Eura Mobil Profila RS 720 QB is een vier-persoons camper die beschikt over een ruim Queensbed en een hefbed boven
de zitgroep.Deze Eura Mobil is voorzien van veel accessoires, waaronder een Dometic Freshlight 2200 dakairco, hiermee
kunt u tijdens de warme zomerdagen de temperatuur in de camper aangenaam maken. Ook op het dak is een Oyster 85
Vision schotelantenne geplaatst. Met deze schotelantenne kunt u ook in het buitenland naar de Nederlandse
televisiezenders kijken. Achterop is er ook een trekhaak aanwezig, hiermee kunt u een aanhanger trekker tot een maximum
van 1.800 kg. Ook achterop is een achteruitrijcamera gemonteerd, het beeld hiervan word getoond op het Fiat
multimediasysteem. Binnen kunt u gebruik maken van de Victron inverter met 2000 Watt, zo kunt u een kopje koffie zetten
zonder dat de camper aan het stroom staat.Bent u benieuwd naar deze Eura MobilÂ Profila RS 720 QB? Kom hem dan snel
bekijken!UITRUSTING VAN DEZE CAMPERABSAchteruitrijcameraAirco cabineAirco DometicASRBestuurders
airbagBijrijders airbagBoiler / kachelBuitenlampCabine verduisteringCassettetoiletCentrale
deurvergrendelingCombirollo'sCruise controlDakluik grootDakluik kleinDoucheElektrische ramenElektrische spiegelsFiat
radio en multimediasysteemGarageGaskookplaat 3 pitsGFK dakbekledingHefbed zitgroepHordeurInverterKoelkastLuifel
ThuleMistlampenOvenQueensbedSchotelantenne OysterServiceluikSkyroofStoelen
draaibaarStuurbekrachtigingTrekhaakTruma Duo ControlTVTV steunUitdraaisteunen6 maanden Bovag garantie of 20.000
kmBovag opbouwbeurtOnderhoudsbeurt autogedeelte + nieuwe APKVolle brandstoftankSchoonmaken binnen + buitenTe
naam stellen en eventueel vrijwaren van inruilobjectUitgebreide

Volledige Omschrijving
gebruikersinstructie bij afleveringGratis proefweekend met gekochte camperTypfouten en wijzigingen onder voorbehoud.
Aan deze site/prijskaart kunnen geen rechten worden

