€ 59.500,-

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

Hobby
€ 59.500,5.99 m
m
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Haffkamp Campers
Handelstraat 37
6135KK Sittard
0854855441
http://www.alles-voor-vakantie.eu/

Basisinformatie
Merk :

Hobby

Type :

Vantana K60 Ft 2xdrager(fiets+motor) Sateliet, Tv, Luifel

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2018

Lengte (m) :

5.99

Prijs :

59.500,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.05

Hoogte (m) :

2.64

Aantal slaapplaatsen :

3

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Handgeschakeld

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Kilometerstand :

20258

Interieur
Verwarming :
Hordeur :
Navigatie :

Exterieur
Materiaal wanden :
Luifel :
Elektrische ramen :
Trekhaak :

Zwart

Veiligheid
Airbags :

Volledige Omschrijving
Aantal deuren: 5
Vermogen: 96 kW (130 PK)
Chassis: Fiat
Interieurkleur: Donker grijs
Emissieklasse: Euro6
APK: gekeurd tot jan 2021
Algemene staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Garantie: 6 maanden
Garantie: 20.000 km
Garantie: Verlenging tot 48 maanden mogelijk
Referentienummer:
Kenteken: RS644L
## Aanvullende opties en accessoires
- 220v in garage
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Automatische satelliet
- Centrale deurvergrendeling afstandbediend
- Combi gas boiler/kachel
- DAB+
- Elektrische opstap
- Elektrisch spiegels
- Fietsendrager / houder
- Lederen stuurwiel
- Led sfeerverlichting
- Locatie Sittard te bezichtigen
- Motordrager
- Pilootstoelen worden in dezelfde stof geleverd
- Radio/CD/USB/MP3/Bluetooth speler
- Remis vouwgordijnen voor- zijkant
- Traction control +
- Truma i-net (ready)
- USB aansluiting extra
- Verplaatsbaar stuur

Kijk op de site voor openingstijden, het gehele aanbod en voor m

Merk dealer van Knaus, Weinsberg en exclusief MORELO Prem
keuze en beste prijzen
De Vantana is een uniek concept in kampeerautoland. Lekker compact voor in de stad en wendbaar op smalle weggetjes.
Kortom een genot om in te rijden en een plezier om in te wonen. Deze camper is voorzien van hoogwaardig isolatiemateriaal.
Verder is deze camper voorzien van opklapbare en uitneembare lattenbodem, Remis plisss&eacute; voor de cabineramen,
LED zwanenhalsspots, de kasten zijn voorzien van soft-close en een slimeline koelkast onopvallend weggewerkt in de kast
boven de keuken.

Volledige Omschrijving
voor een 100tal Knaus, Weinsberg en Morelo campers.

U kunt ook bij ons terecht om een camper eens uit te
proberen door een camper te huren. We hebben meer
dan 85 verschillende modellen campers in de verhuur
vanaf 350 euro per week en maximaal 2 jaar oud. Deze
advertentie is met de meeste zorg opgemaakt, alle
opgaves onder

