10 Knaus Sky Automaat enkele bedden 150 pk!
Huur camper nr. 10 Knaus Sky Ti 700 MX automaat, Deze
camper heeft grote enkele bedden waarvan een groot bed (2 x 2.10 m) te maken is. Tevens is deze camper voorzien van een grote garage. De
beide voorstoelen zijn draaibaar waardoor u in een handomdraai de dinette zit ombouwt tot een riante zit met een in grote verstelbare tafel. De
camper beschikt over een aparte douche ruimte en een aparte toilet ruimte, hierdoor is er meer ruimte gecreëerd binnen in de camper. Verder
beschikt de camper over veel lades en kasten met een luxe uitstraling. De camper is voorzien van een luifel, en er is mogelijkheid voor het
plaatsen van een fietsenrek op de trekhaak. Dankzij de krachtige motor en automaat versnellingsbak rijdt u zuiniger en comfortabeler en kunt
u optimaal genieten van uw vakantie (zowel onder het rijden als op de camper plekken). Daarbij beschikt deze camper over motorairco,
cruisecontrol en achteruitrijsensoren. Kortom een comfortabele luxe en gemakkelijk bedienbare camper voor het ultieme vakantie gevoel!
Standplaats Rogat.

Kenmerken
Bouwjaar
Kilometerstand
Voertuignummer
Uitvoering
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

2018
40000
010
Half integraal
4
7,30
2,80

Brandstof
Staat
Aantal personen
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
Occasion
2
Automaat
2
2,40
EL-WL-706

Faciliteiten
-

Cassettetoilet
Elec. spiegels
Hordeur
Midden toilet
Radio
Stuurbekrachtiging
Watertank (schoon)
Selectie Voorjaarskorting

-

Achteruitrijsensoren
Cruise controle
Electronische opstap
Kachel
Middenkeuken
Ringverwarming
Toilet/wasruimte
ABS

-

Aparte doucheruimte
Douche
Fietsenrek
Lengte bed
Motorairco
Ruime koelkast
Vast bed
Enkele bedden

-

Boiler
Elec. ramen
Gascomfort
Luifel
Oven
Stoel draaibaar
Watertank (afval)
Trekhaak

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 600
€ 725
€ 925

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

KvK: 04076390
BTW: NL059907241B01

