€ 27.990,-

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

Eriba
€ 27.990,5.54 m
m
2023

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bruggink Campers & Caravans
KAMERLINGH ONNESSTRAAT 19
7271 AZ BORCULO
0545271718
www.brugginkcaravans.nl

Basisinformatie
Merk :

Eriba

Type :

Touring 430 Wordt Verwacht - Borculo

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2023

Lengte (m) :

5.54

Prijs :

27.990,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.00

Hoogte (m) :

2.27

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1000

Laadvermogen (kg) :

149

Gewicht (kg) :

851

Aantal slaapplaatsen :

3

Interieur
Kookplaat - aantal pitten :
Koelkast :

Exterieur
Materiaal wanden :
Hefdak :
Disselafdekking :

Veiligheid
Stabilisator :

Overige

Volledige Omschrijving
Voorraadstatus: Binnenkort verwacht
Stahoogte: 195 cm
Afmetingen bed 1: 188x140
Afmetingen bed 2: 188x73
= Aanvullende opties en accessoires =
- Buitenlamp
- Cassettetoilet
- Combicassettes
- Dwarsbed
- Garantie
- Hagelbestendig dak
- Kachel
- Lattenbodem
- Matras traagschuim
- Midden-opstelling
- Middenkeuken
- Standaardzit
- Toilet/Wasruimte
- Vriesvak
= Bijzonderheden =
U HEEFT UW DOEL BEREIKT. DE NIEUWE ERIBA TOURING.
Een perfecte vakantie is voor iedereen anders. Iedereen heeft andere verwachtingen, passies en bestemmingen. Daarom is
er ook niet &eacute;&eacute;n ERIBA Touring, maar evenveel versies als er reizigers zijn. Configureer uw eigen ERIBA
Touring volgens uw interesse en volg niemand &ndash; behalve uw nieuwsgierigheid. Kies zelf uit de twee uitvoeringen
LEGEND of URBAN en pas het design van het interieur en van de buitenkant aan uw wensen aan. Creativiteit kent geen
grenzen.
VRIJHEID BEGINT MET MOGELIJKHEDEN.
Het oog wil ook wat. U heeft keuze uit de uitvoeringen LEGEND en URBAN met telkens 3 stofdesigns. Het andere textiel is
caravan een dwars vast
altijd een perfecte aanvulling van de look, tot in het kleinste detail. Optioneel: comfortabele kussens met hoge rug en
rugondersteuning voor de zitgroep voorin incl. extra kussens voor de ombouw tot slaapplaats. Dat valt op, waar u ook bent.
Wordt verwacht, de vernieuwde Eriba Touring 430 in Urban uitvoering.
De basisprijs van deze caravan is vanaf augustus 2022&nbsp;&euro; 27.990,(basisprijs in Legend uitvoering, incl. afleveringskosten)
De Touring 430 heeft standaard voorin de caravan een standaard zit, een middenkeuken, een middentoilet en achterin de

Volledige Omschrijving
bed.
Uiteraard is het mogelijk om door middel van
(fabrieks)opties de caravan helemaal naar uw smaak en
wensen te bestellen!
Deze Touring 430 wordt&nbsp;eind november 2022 in
onze vestiging Borculo verwacht.

Uiteraard bent u van harte welkom bij Bruggink
Caravans &amp; Campers.
Vanwege de grote vraag naar caravans en campers
vragen wij u vooraf te informeren of het voertuig nog
beschikbaar is.
Kijk voor onze complete voorraad op onze website:
www.brugginkcaravans.nl
Ledig gewicht = kentekengewicht zonder opties en
accessoires
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden
ontleend.
FOUTEN EN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Bruggink Borculo
Kamerlingh Onnesstraat 19
7271 AZ Borculo
Tel. 0545-271718
Fax 0545-274167
&lt;a
href=&quot;//www.brugginkcaravans.nl/aanvragen-off
erte/Art=352&quot;&nbsp; title=&quot;Aanvragen van
een offerte&quot;&gt;&lt;b&gt;Offerte

