Burstner Aviano i728

 FILTE

Fiat Ducato 160PK automaat! De Burstner Aviano I 728 is een ruime
camper met veel opslagruimte en 2 enkele bedden achterin en een 2 persoons hefbed in de integraal. De camper heeft een aparte
doucheruimte en een aparte toiletruimte waarbij de toiletdeur ook het achterste gedeelte van de camper kan afsluiten. Deze camper heeft een
automaat 160pk fiat ducato motor wat het rijden uiterst comfortabel maakt. Op het dak van deze camper is zit een volautomatische schotel,
draai uw pilot stoelen richting de tv of zit op uw leren bank en dan kunt u uiterst comfortabel tv kijken! Op de zijwand zit een luifel van 4,5 meter
geplaatst en deze heeft een uitval van 2,5 meter. In de ruime garage van deze Burstner Aviano is een fietsenrek gemonteerd, zodat u tijdens de
vakantie ook uw fietsen mee kunt nemen. In de cabine is een Kenwood radio/cd-speler met navigatie ingebouwd.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Motorijtuigenbelasting
Staat
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

2010
3700
246,- per kwartaal
Occasion
Integraal
Fiat Ducato 2.3 160PK
4
7,60
2,85

Brandstof
Kilometerstand
Prijsklasse
Aantal personen
Merk
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
70000
> €50.000
4
Burstner Aviano i728
Automaat
4
2,30
3-ZLD-06

Faciliteiten
- ABS
- Bearlock
- Douche
- Enkele bedden
- Hordeur
- Midden dinnette
- Navigatie
- Ruime koelkast
- TV
- Watertank (schoon)

- Achter toilet
- Boiler
- Elec. ramen
- Fietsenrek
- Kachel
- Midden toilet
- Oven
- Stoel draaibaar
- Vast bed

- Achteruitrijcamera
- Cassettetoilet
- Elec. spiegels
- Gascomfort
- L-zit
- Middenkeuken
- Radio
- Stuurbekrachtiging
- Volautomatische schotel

- Aparte doucheruimte
- Cruise controle
- Electronische opstap
- Hefbed
- Luifel
- Motorairco
- Ringverwarming
- Trekhaak
- Watertank (afval)

Vraagprijs

€ 57.500

(incl. BTW.)

Graag een proefrit maken in deze fantastische camper? Dit kan geheel vrijblijvend bij ons. Gewoon een stuk rijden met onze camper en wellicht
binnenkort staat uw eigen camper voor de deur.
Voor vragen over de proefrit kunt u altijd bellen met +31 (0) 522 48 05 48. Wij zullen telefonisch contact met u opnemen.

Camper Deluxe
Kosterweg 1
7949 AL Meppel

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

KvK: 04076390
BTW: NL059907241B01

