22 Luxe Chausson Firstline
buscamper model 2021

Huurcamper | Nr 22 Chausson buscamper, met 140 pk motor (handgeschakeld 6) en een
groot vast bed! I.v.m. het lage gewicht rijdt deze camper zeer zuinig! Deze buscamper is
slechts 6.00m lang, waardoor de camper mobieler is in de steden en voordeliger is op
ferry’s en tolwegen. Zeer geschikt voor de Scandinavische landen i.v.m. overtochten ferry,
tolbrug etc. Rijden met deze camper is zeer comfortabel doordat deze o.a. is voorzien van
Cruise control, Achteruitrijcamera, Motorairco, 140 pk fiat, Radio, en 2 comfortabele
draaibare stoelen. Deze camper beschikt tevens over een groot vast bed met
kwaliteitsmatras en lattenbodem, en veel opbergruimte. De camper is voorzien van een
luifel, wc/douche, en er is altijd een manier om fietsen mee te nemen middels het
fietsenrek achterop, kan tot 50kg op. Lage tarieven in 3 seizoenen en km vrij!
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
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor

2021
2900
> €50.000
022
Bus
Fiat Ducato 2,3
140PK
2
2,30
EL-WL-259

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
12000
Nieuw
2
Chausson
Handgeschakeld 6
4
6,00
2,80

– Elec. ramen

–
Achteruitrijcamera
– Elec. spiegels

– Luifel
– Radio

– Midden dinnette
– Ringverwarming

– Boiler
– Cruise controle
– Electronische
opstap
– Middenkeuken
– Standaard
koelkast

– Toilet/wasruimte

– Watertank (afval)

– Cassettetoilet
– Douche
– Fietsenrek
– Kachel
– Motorairco
– Stoel draaibaar
–
Stuurbekrachtiging
– Zonnepaneel

Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Faciliteiten
– ABS

Prijzen p.w.

– Watertank
(schoon)

Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 495
€ 700
€ 875
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