€ 118,-

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

Sunlight
€ 118,7m
m
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Deze camper is te huur via Camptoo: New! Happy Camper Crew!
Hier wil je toch mee weg? Camper is volledig Coronaproof.
Zelfvoorzienend door een eigen douche, toilet, verwarming en
grote koelkast/vriezer. Dit zorgt dat ondanks restricties die het en
der gelden je toch op pad kan.
Zo goed als nieuwe camper. Strak en modern design! Mooi om te
zien hoe er optimaal gebruik is gemaakt van de ruimte en zoals je
kan zien is deze camper voorzien van alle gemakken. Specials:
Televisie, radio/navigatie, achteruitrijcamera, groot bed achterin,
grote garage met oplaadpunt, fietsenrek, plissee verduistering
voorin, gescheiden douche/toilet en extra groot bed boven
eetkamer!

Wij zijn zelf ervaringsdeskundigen en vertellen graag over onze
reizen onder de ruime luifel voor de camper als u langskomt. Want
wij vinden kennismaken en een persoonlijke benadering erg
belangrijk.

Basisinformatie
Merk :

Sunlight

Type :

T68 Bucket Edition

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2018

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

118,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Half-integraal

Motor
Merk motor :

Ducato 2.3,ducato 2.3

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Schotel :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Hier wil je toch mee weg? Camper is volledig
Coronaproof. Zelfvoorzienend door een eigen douche,
toilet, verwarming en grote koelkast/vriezer. Dit zorgt
dat ondanks restricties die het en der gelden je toch op
pad kan.
Zo goed als nieuwe camper. Strak en modern design!
Mooi om te zien hoe er optimaal gebruik is gemaakt van
de ruimte en zoals je kan zien is deze camper voorzien
van alle gemakken. Specials: Televisie, radio/navigatie,
achteruitrijcamera, groot bed achterin, grote garage met
oplaadpunt, fietsenrek, plissee verduistering voorin,
gescheiden douche/toilet en extra groot bed boven
eetkamer!
Wij zijn zelf ervaringsdeskundigen en vertellen graag
over onze reizen onder de ruime luifel voor de camper
als u langskomt. Want wij vinden kennismaken en een
persoonlijke benadering erg

