07 Automaat Burstner Lyseo
150 pk!

Huurcamper Nr 07 Burstner Lyseo, Dankzij de krachtige 150 pk Fiat Ducato motor komt
deze camper met gemak mee met het overige verkeer, en ook bergritten zijn voor deze
camper geen enkel probleem. De camper beschikt over 7 zitplaatsen en 2 slaapplaatsen.
Het vaste 2 persoons bed bevindt zich achterin de camper boven de ruime rondzit, en is
elektronisch bedienbaar. Dus met een druk op de knop zakt het bed naar beneden en
heeft u binnen enkele seconden een riant tweepersoonsbed. De camper beschikt onder
andere over een riante rondzit met een tafel die tijdens het rijden gemakkelijk opgeborgen
kan worden in de daarvoor bestemde kast, de rondzit maakt dat u met meerdere personen
gezellig kunt zitten in de camper zonder dat het krap wordt. Verder heeft de camper nog
een zit achter de voorstoelen (beide stoelen zijn draaibaar), hierdoor heeft u altijd genoeg
zitruimte in de camper. De camper is voorzien van motor airco, cruisecontrol,
achteruitrijsensoren, stoelverwarming en elektrisch bedienbare spiegels en ramen, de
camper is automatisch geschakeld waardoor u zuiniger en comfortabeler rijdt. Kortom
een ruime comfortabele en makkelijk bedienbare camper waarmee u met plezier en
gemak op vakantie kunt gaan. Incl. ruime zonneluifel.
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
2990
Nieuw
2
burstner
Automaat
2
2,30
COE-NL-384

Brandstof
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
> €50.000
007
Half integraal
150 pk
7
7,00
3,20

–

– ABS

– Boiler
– Elec. ramen

– Cassettetoilet
– Elec. spiegels

– Hordeur
– Midden toilet
– Radio
–
Stuurbekrachtiging

– Kachel
– Middenkeuken
– Ringverwarming
– Toilet/wasruimte
– Watertank
(schoon)

–
Achteruitrijsensoren
– Cruise controle
– Electronische
opstap
– L-zit
– Motorairco
– Ruime koelkast
– Vast bed
– Trekhaak

– Aparte
doucheruimte
– Douche
– Gascomfort
– Hefbed
– Luifel
– Panorama dak
– Stoel draaibaar
– Watertank (afval)
– TV

Faciliteiten

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 700
€ 850
€ 1.100

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
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