Camper | Nr 03Loc.Rogat ! Knaus Box-Life automaat 150 pk
Huurcamper | Nr 03 Knaus Box-Life buscamper, met 150
pk motor (automaat) en een groot vast bed! I.v.m. het lage
gewicht rijdt deze camper zeer zuinig!
Deze buscamper is slechts 6.40m lang, waardoor de
camper mobieler is in de steden en voordeliger is op
ferry's en tolwegen. Zeer geschikt voor de Scandinavische
landen i.v.m. overtochten ferry, tolbrug etc.
Rijden met deze camper is zeer comfortabel doordat deze o.a. is voorzien van Cruise control, Achteruitrijcamera,
Motorairco, 150 pk automaat, Radio DAB+/cd speler, en 2 comfortabele draaibare stoelen.
Deze camper beschikt tevens over een groot vast bed met kwaliteitsmatras en lattenbodem, en veel opbergruimte.
De camper is voorzien van een luifel, wc/douche, en er is altijd een manier om fietsen mee te nemen middels
zwenkbare/verplaatsbare trekhaak voor fietsenrek!

Lage tarieven in 3 seizoenen en km vrij!

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

2018
2890
> €50.000
003
Bus
150 pk
2
6.40
2.60

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
35000
Occasion
2
Knaus
Automaat
2
2mtr.
volgt

Faciliteiten
- Cruise controle
- Electronische opstap
- Luifel
- Ringverwarming
- Toilet/wasruimte
- Trekhaak

- ABS
- Douche
- Fietsenrek
- Midden toilet
- Ruime koelkast
- Vast bed

- Boiler
- Elec. ramen
- Gascomfort
- Motorairco
- Standaard koelkast
- Watertank (afval)

- Cassettetoilet
- Elec. spiegels
- Lengte bed
- Radio
- Stoel draaibaar
- Watertank (schoon)

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 625
€ 725
€ 825

Huurvoorwaarden
Camper Deluxe
Kosterweg 1
7949 AL Meppel

Tel. +31 (0) 522 48 05 48
Fax. +31 (0) 522 48 14 17
info@camperdeluxe.nl

Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?

KvK: 04076390
BTW: NL059907241B01

