01 Luxe Adria Matrix 670 slt.

Kopen, verhuren en zelf gebruiken,10% rendement! zo werkt het : U koopt deze camper voor € 68000,- en ontvangt €6800,aan rente. wij verhuren de camper voor u op de momenten dat u zelf niet gaat! Wij betalen alle kosten zoals :
verzekering,wegenbelasting, onderhoud,afschrijving, enz. enz. Bijv. deze camper of elke willekeurige andere camper!!!
Huurcamper Nr 01: 6 persoons slapen, 4 gordels, luxe Adria Matrix 670 SLT plus. Modeljaar 2020 .Beschikt
over een 150 pk Fiat Ducato Euro 6 Motor, waarmee u gemakkelijk mee komt in het verkeer, en ook bergritten vormen geen enkel
probleem. De camper beschikt over 4 zitplaatsen en 6 slaapplaatsen (dit geeft visite de mogelijkheid om te blijven overnachten of
uw kinderen kunnen voor een paar dagen “invliegen”).De 6 slaapplaatsen worden gevormd door 2 enkele bedden die zich achterin
in de camper bevinden (lengterichting), een 2-persoons hefbed welke via elektrische bediening op slaaphoogte zakt en een derde
2-persoonsbed ontstaat door de dinette om te bouwen tot slaapplaats. De ruime badkamer is achterin de camper gesitueerd over
de vòlle breedte van de camper. De badkamer biedt zeer veel comfort en beschikt o.a. over een douchecabine, wastafel en toilet.
Het woon/leef gedeelte is ruim opgezet en voorzien van een luxe midden-keuken. Naast het comfort wat de camper u standaard al
biedt beschikt de Matrix ook over tal van opties die enorm bijdragen aan het rijcomfort. Denk aan: een groot panoramisch
uitsteldak, cruise control, airco, 6 bak, een luifel, 2 bijzonder luxe (volledig draaibare) stoelen voor chauffeur en bijrijder. De camper
is voorzien van een trekhaak zodat zonder probleem uw (elektrische) fietsen mee kunnen. 2 voordelen: Je kunt de fietsen makkelijk
pakken èn de fietsendrager kan ervoor zorgen dat je geen schade achter op de camper rijdt! Je had bijvoorbeeld nèt dat paaltje
niet gezien! De camper staat in Rogat op u te wachten en staat garant voor een fijne vakantie.
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
Motorijtuigenbelasting
Voertuignummer
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

2019
001
Half integraal
Fiat Ducato
4
7,40
3,00

Brandstof
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
Nieuw
4
Adria Matrix 670 slt plus
Handgeschakeld 6
6
2,30
EL-WL-158

- Alarm
- Dinnette bed
- Elec. spiegels
- Hefbed
- Luifel
- Ringverwarming
- Toilet/wasruimte
- Trekhaak

- Boiler
- Douche
- Electronische opstap
- Hordeur
- Middenkeuken
- Ruime koelkast
- Vast bed

- Cassettetoilet
- Dwars bed
- Enkele bedden
- L-zit
- Motorairco
- Stoel draaibaar
- Watertank (afval)

Faciliteiten
- Achter toilet
- Cruise controle
- Elec. ramen
- Gascomfort
- Lengte bed
- Radio
- Stuurbekrachtiging
- Watertank (schoon)

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen
Huurvoorwaarden

€ 700
€ 850
€ 1.100
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