04 Chausson 728 eb Titanium
Chausson 728 eb Titanium Deze prachtige Chausson Tiatanium
728 EB is zojuist in de verhuurvloot opgenomen en is per heden te huur! Deze Chausson Tiatanium 728 EB staat op een Fiat chassis en is
voorzien van een 2,3 lter Fiat motor met 130 pk en een 6-tal versnellingen. De cabine is verder uitgerust met airco, cruise control, electrisch
bedienbare ramen + spiegels, centrale deurvergrendeling, dubbele airbag, Radio/CD speler, achteruitrijcamera en telefoonbediening in het
stuur. De halflederencabinezetels zijn draaibaar en eenvoudig bij de zitgroep te betrekken en mede daardoor heeft de zitgroep een ruime
opstelling en biedt plaats aan 5 tot 6 personen. De tafel is schuifbaar en in gewenste positie te plaatsen. Achter de zitgroep bevindt zich de
keuken in hoek opstelling geplaatst. De keuken is uitgerust met 3 gaspitten, RVS spoelbak, en een grote koelkast met separate vriezer (175
liter). Wanneer we bij het slaapgedeelte aankomen, treffen we meteen het prachtig opgestelde fontein. De fontein is prompt in het midden voor
het bed geplaatst. Zo heeft u links de beschikking over het cassette toilet en aan de rechterzijde de douche cel. Lest best is het heerlijke
Queensbed, welke geheel achterin is gesitueerd. Rondom het bed bevinden zich diverse kasten en ook onder het bed heeft u de beschikking over
een ruime berging. Deze berging is zowel via de binnenzijde als de buitenzijde te bereiken.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering

2015
2993
> €50.000
004
Half integraal

Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Aantal personen
Merk

Fiat Ducato 2,3 130 pk Multijet
4
7,46
2,89

Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Alarm
Cassettetoilet
Elec. spiegels
Luifel
Panorama dak
Ruime koelkast
Volautomatische schotel

-

Diesel
78661
Occasion
4
Chausson 728 EB Titanium
uitvoering
Handgeschakeld 6
4
2,25
PL-563-X

Faciliteiten
-

Achteruitrijcamera
Bovenbed
Elec. ramen
L-zit
Navigatie
Ringverwarming
TV

-

Aparte doucheruimte
Cruise controle
Hefbed
Middenkeuken
Queensbed
Stoel draaibaar
Watertank (afval)

-

Boiler
Douche
Hordeur
Motorairco
Radio
Stuurbekrachtiging
Watertank (schoon)

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 795
€ 995
€ 1.195

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

