04 Nieuwe luxe Eura-mobilForster met grote rondzit en 2 x
elec. hefbed.

Unieke Forster met grote rondzit op 6,5 meter lengte. Dat maakt deze uitvoering
bijzonder. Forster heeft voor het seizoen 2022 duidelijk aandacht voor modellen onder de
zeven meter. Compact is populair. Ze hebben bij dit merk gemeen dat ze zijn uitgerust
met een elektrisch hefbed en Isofix-gordelsluitingen voor kinderzitjes. De 649 is met twee
zithoeken – eigenlijk heb je twee woonkamers – duidelijk anders dan de massa.Zittend in
de ruime rondzit kun je aan drie kanten naar buiten kijken. In de zijwanden en de
achterwand zit een raam. Dat zorgt voor veel daglicht. Onder de banken bergruimte. Hier
kun je de nodige spullen kwijt. Boven de rondzit achter hangt het tweepersoons hefbed.
Dat komt met een druk op de knop van zijn verborgen plek onder het plafond naar
beneden. Wil iemand vroeg naar bed, dan heeft de ander daar geen last van. Die kan
gewoon in de tweede zithoek voorin gaan zitten. De draaibare cabinestoelen en L-vormige
bank bieden ook voorin ruim plaats. Boven deze zithoek hangt het eenpersoons hefbed.In
het midden tussen de zithoeken zien we aan de bestuurderskant de badkamer. Daar
tegenover staat de keuken. Deze heeft drie pitten en een koelkast met een inhoud van 142
liter. De badkamer bestaat uit een toilet, douche en wastafel. Voor keuken en badkamer
aan de achterzijde een kast voor kleding. Basis voor de nieuwe FT 649 HS is
de Ducato met 6d-Temp motor.
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

2021
2950
> €50.000
004
Half integraal

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Aantal personen
Merk

Motor
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

fiat
4
6,49
2,90

Transmissie
Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Diesel
10
Nieuw
3
Eura mobielForster
Handgeschakeld 6
3
2,30
EL – WL- 864

Faciliteiten
– ABS
– Dwars bed
– Gascomfort
– Radio
– Stoel draaibaar

– Cruise controle

– Aparte
doucheruimte
– Elec. ramen
– Hefbed
– Ringverwarming
–
Stuurbekrachtiging

– Boiler
– Cassettetoilet
– Elec. spiegels
– Kleine zit
– Rondzit
– Toilet/wasruimte
– Watertank (afval)

– Dubbele
standaard zit

– Motorairco

– Bovenbed
– Douche
– Fietsenrek
– Luifel
– Ruime koelkast
– Vast bed
– Watertank
(schoon)
– Dakairco

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 600
€ 795
€ 995

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

