06 Compacte Adria Lido

Huurcamper Nr 06 Adria Lido A 35 SP, een uniek ogende camper voorzien van een krachtige fiat ducato 150 pk motor, dankzij
deze sterke motor kan de camper met gemak meekomen met het overige verkeer ook zijn berg ritten geen enkel probleem voor
deze camper. De camper is compact gebouwd maar biedt van binnen genoeg ruimte, mede dankzij de alkoof, het alkoofbed is
uitrekbaar waardoor u tijdens het rijden geen bed boven uw hoofd heeft en het bed pas uitschuift zodra het nodig is. Verder heeft
de camper een riant tweepersoonsbed welke zich achter in de camper bevindt. De camper beschikt ook over een luifel, grote
garage waardoor u gemakkelijk al uw spullen mee kunt nemen, motorairco, cruisecontrol, in hoogte verstelbare stoelen, elektrische
ramen en spiegels. Kortom een comfortabele compacte camper met veel bergruimte en een unieke uitstraling. Een perfecte
camper om het ultieme camper/vakantie gevoel te krijgen. (Standplaats Rogat)
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.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

2018
2980
Nieuw
4
Adria Sun living
Handgeschakeld 6
4
240
EL-WL-694

Brandstof
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
> €50.000
006
Alkoof
150 pk
4
590
290

- ABS
- Cruise controle
- Elec. ramen
- Gascomfort
- Middenkeuken
- Ruime koelkast
- Toilet/wasruimte

- Boiler
- Dinnette bed
- Elec. spiegels
- Kachel
- Motorairco
- Standaard koelkast
- Vast bed

- Bovenbed
- Douche
- Electronische opstap
- Luifel
- Radio
- Stoel draaibaar
- Watertank (afval)

Faciliteiten
- Cassettetoilet
- Dwars bed
- Fietsenrek
- Midden toilet
- Ringverwarming
- Stuurbekrachtiging
- Watertank (schoon)

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 600
€ 695
€ 925
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