Burstner Delfin Performance T 695
De Burstner Delfin Performance T 695 G heeft een ruime
dinette en heeft een dwarsbed hoog. Onder het dwarsbed
is een ruime garage voor de opslag van al uw spullen.
Achterop een fietsenrek (2) met hefzakinrichting.
Zonneluifel van 4 meter . Zonnepaneel voor gevulde
accu's. Met 1 druk op de knop ontvangt u dmv de
volautomatische schotel uw nederlandse televisie zenders.
In de cabine heeft u een mooie lichtinval door de skyroof
en 2 draaibare captainchairs . Motorairco, cruise controle ,
radio/cd , elektrisch bedienbare ramen en spiegels . In de
keuken meerdere opbergmogelijkheden gascomfort 3-pits
, wasbak met mengkraan , Grote Koelvrieskast en niet te
vergeten een gasoven voor een lekker vers afgebakken
ontbijt . Etc.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Prijsklasse
Aantal personen
Merk

2007
3000 kg
€20.000 - €30.000
4
Burstner Delfin
Performance T 695
6
7,18
2,75

Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Uitvoering
Motor
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
116384
Occasion
Half integraal
Renault Master 136 Pk
Handgeschakeld 6
4
2,25
4-TZS-17

Faciliteiten
- Cassettetoilet
- Elec. ramen
- Midden toilet
- Toilet/wasruimte
- Elec. spiegels
- Gascomfort
- Ringverwarming
- Zonnepaneel

- Dinnette bed
- Fietsenrek
- Middenkeuken
- Watertank (afval)
- Motorairco
- Oven
- Ruime koelkast

- Douche
- Kachel
- Stoel draaibaar
- Watertank (schoon)
- Aparte doucheruimte
- Panorama dak
- TV

- Dwars bed
- Luifel
- Stuurbekrachtiging
- Cruise controle
- Boiler
- Radio
- Volautomatische schotel

Vraagprijs

€ 29.950

(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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Why is this happening to me?

KvK: 04076390
BTW: NL059907241B01

