56 Hymer B. 674 enkele
bedden, TV, Levelsysteem.
Vraagprijs

€ 47.500

(incl. BTW.)

Voor vragen over de proefrit kunt u altijd
bellen met +31 (0) 522 48 05 48. Wij zullen
telefonisch contact met u opnemen.
Hymer B 674 SL. , SL staat voor Super luxe uitgevoerd met een dubbele bodem. Bij
binnenkomst via de eenvoudige electronische opstap, kunt u plaats nemen in de royale
leder uitgevoerde L-zit en voor de bestuurder en bijrijder zijn er lederen captainchairs. Een
3-din audio installatie zorgt voor een prachtige sound in de living en voor on the road.
Deze unieke, luxe uitgevoerde Hymer heeft veel extra’s: Getuned voor meer koppel,
Goldschmitt voorvering, Pioneer NaVgate Navigatie ,motorairco, cruise controle, enkele
bedden die om te bouwen zijn naar een king-size bed. Centraal stofzuigsysteem is
aanwezig. De XXL-garage biedt u voldoende ruimte met zijn beide toegangsdeuren om
heel eenvoudig uw scooter, fietsen en extra bagage in en uit de camper te halen.
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
Brandstof
Motorijtuigenbelasting
Prijsklasse
Aantal personen
Merk

2009
Diesel
243 per kwartaal
> €50.000
4
Hymer

Kilometerstand
Gewicht
Staat
Voertuignummer
Uitvoering
Motor

Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Handgeschakeld 6
4
2,35
50-HVF-2

Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

260.000
3200 kg
Occasion
056
Integraal
Fiat ducato multijet
3.0 ltr 160 pk
getuned
4
7,2
2,85

– Bovenbed
– Midden toilet
– Boiler
– Luifel
– Elec. ramen
– Watertank (afval)

– Dwars bed
– Kleine zit
– Cassettetoilet
– Radio
– Elec. spiegels
– Watertank
(schoon)
– Standaard

– Middenkeuken
– Standaard zit
– Fietsenrek
– Ringverwarming
– Stoel draaibaar
– Imperiaal
– Enkele bedden
– Toilet/wasruimte

Faciliteiten
–
Achteruitrijcamera
– Motorairco
– Ruime koelkast
– Cruise controle
–
Stuurbekrachtiging
– L-zit

– Douche

– Electronische
opstap

Camper Deluxe
Kosterweg 1
7949 AL Meppel

–
– Navigatie

koelkast
– Hordeur
– Selectie
Voorjaarskorting

Tel. +31(0)522 48 05 48
Fax. +31(0)522 48 14 17
info@camperdeluxe.nl

– Hefbed
– Kopkeuken

KvK: 04076390
BTW ID: NL001196745B54

