Adria Coral 650 SP
Adria Coral 650 SP , is een compacte camper maar van
binnen optisch heel ruim. Deze camper heeft een fransbed
en een ruime zitgroep waar tevens ook een bed van
gemaakt kan worden.
Op deze Adria zitten een aantal handige accessoires
waaronder een achteruitrijcamera. Door deze camera
heeft u goed zicht voor wanneer u achteruitrijd of wilt zien
wie er achter u rijd. Achterop deze camper is een
fietsendrager gemonteerd voor 2 fietsen. Zo kunt u tijdens
uw vakantie heerlijk een stukje gaan fietsen.
Op het dak van deze Adria Coral is een zonnepaneel
gemonteerd, hiermee kunt u uw accu's voorzien van
stroom en met gemak vrij kamperen. De praktisch opgestelde L-keuken is voorzien van een 3-pits
gascomfort, afzuigkap, wasbak met mengkraan en oven.
Deze camper is in uitstekende staat en vakantie klaar.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Motorijtuigenbelasting
Staat
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

2004
2920 Kg
237,- per kwartaal
Occasion
Half integraal
Fiat Ducato 2,8 Jtd 160 Pk
4
6,70
2,67

Brandstof
Kilometerstand
Prijsklasse
Aantal personen
Merk
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
125211
€20.000 - €30.000
4
Adria Coral 650 SP
Handgeschakeld 5
4
2,20
61-NX-GF

- Achteruitrijcamera
- Dinnette bed
- Electronische opstap
- Lengte bed
- Oven
- Stoel draaibaar
- Vast bed

- Aparte doucheruimte
- Douche
- Fietsenrek
- Luifel
- Radio
- Stuurbekrachtiging
- Watertank (afval)

Faciliteiten
- Achter toilet
- Cassettetoilet
- Elec. spiegels
- Hordeur
- Motorairco
- Ruime koelkast
- Trekhaak
- Zonnepaneel

- Boiler
- Elec. ramen
- Gascomfort
- Middenkeuken
- Ringverwarming
- Toilet/wasruimte
- Watertank (schoon)

Vraagprijs

€ 26.950

(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
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