02 Chausson Special Edition, met enkele
bedden, 2 x airco, hefbed en 170 pk!

Kopen, verhuren en zelf gebruiken,10% rendement! zo werkt het : U koopt deze camper voor € 55000,- en ontvangt €5500,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!!!
Chausson Special Edition 627GA, uitgerust met camper-chassis met breedspoor en een 170 pk sterke Ford 2.0 TdCi
motor! Met deze krachtige motor is de camper bijzonder geschikt voor bergroutes. De camper is voorzien van een dinette met
zijbank en 2 luxe draaibare pilootstoelen, ruime hoekkeuken, 2 enkele bedden, garage, elektronisch hefbed, WC met
wasgelegenheid en douchecel. elec.fietsenrek, Dakairco. Deze camper beschikt tevens over motorairco en dakairco, cruise control
en een achteruitrijcamera. Slapen: Aantal slaapplaatsen: 4 - 1-persoonsbed: 192 x 90 cm. - 1-persoonsbed: 192 x 90 cm. - 2persoonsbed: 215 x 150 cm. (Hefbed)
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
2900
Occasion
5
Chausson
Handgeschakeld 6
5
2.35
EL-WL-230

Brandstof
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
> €50.000
002
Half integraal
2.0T dci 170 PK
5
6.99
2.92

- Achteruitrijcamera
- Dinnette bed
- Fietsenrek
- Midden dinnette
- Radio
- Stuurbekrachtiging
- Luifel
- Dakairco

- Boiler
- Douche
- Gascomfort
- Midden toilet
- Ringverwarming
- Toilet/wasruimte
- Enkele bedden

- Cassettetoilet
- Elec. ramen
- Hefbed
- Motorairco
- Ruime koelkast
- Watertank (afval)
-

Faciliteiten
- ABS
- Cruise controle
- Elec. spiegels
- Hordeur
- Panorama dak
- Stoel draaibaar
- Watertank (schoon)
- Selectie Voorjaarskorting

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 650
€ 775
€ 1.050

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 ID: NL001196745B54

