€ 8.398,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

CABANON MANGA COMFORT ACTIE-PAKKET
€ 8.398,Bedrijf:
6.3 m
Adres:
m
2018

Tel :
Website:

DE JONG CARAVANS B.V.
DE NETELHORST 1
8051 KE HATTEM
0384443777
www.dejonghattem.nl

Omschrijving
Bijzonderheden: Cabanon Manga 7.099,=
Comfort keuken met gasstel 600,=
Avantgarde actie-pakket 1.046,=
Reservewiel met houder onder de wagen
Disselbak groot model
Zonneluifel
Ondertent in luxe uitvoering
---------Totaal 8.745,=
Met actie-pakketkorting 8.398,=
Inclusief rijklaar kosten etc.

Productinformatie
De Cabanon Manga is een sportieve en compacte vouwwagen die
snel opgebouwd kan worden. Standaard met een bisonyl
kuipgrondzeil in de voortent. Hij is tevens voorzien van een
praktische vaste luifel waaraan optioneel een zonneluifel is te
koppelen. Hierdoor ontstaat er een diepe leefruimte met veel
schaduwmogelijkheden. Geschikt voor vier personen, maar uit te
breiden naar acht.

Basisinformatie
Merk :

Cabanon Manga Comfort Actie-pakket

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2018

Lengte (m) :

6.30

Prijs :

8.398,-

Exterieur
Luifel :

Volledige Omschrijving

Materiaal tent:Zwaar katoen 340

Bijzonderheden:
Cabanon Manga 7.099,=
Comfort keuken met gasstel 600,=
Avantgarde actie-pakket 1.046,=
Reservewiel met houder onder de wagen
Disselbak groot model
Zonneluifel
Ondertent in luxe uitvoering
---------Totaal 8.745,=
Met actie-pakketkorting 8.398,=
Inclusief rijklaar kosten etc.
Productinformatie
De Cabanon Manga is een sportieve en compacte
vouwwagen die snel opgebouwd kan worden.
Standaard met een bisonyl kuipgrondzeil in de voortent.
Hij is tevens voorzien van een praktische vaste luifel
waaraan optioneel een zonneluifel is te koppelen.
Hierdoor ontstaat er een diepe leefruimte met veel
schaduwmogelijkheden. Geschikt voor vier personen,
maar uit te breiden naar acht.
Standaard met een binnenhemel en ritsbare
verduistering. Hiermee heeft u twee ruime en
comfortabele tweepersoons slaapplekken met veel
hoofdruimte. Doormiddel van inhangbare ondertentjes
is het mogelijk om extra slaapruimte te creÃ«ren.
Natuurlijk kunt u ook deze ruimte gebruiken voor de
stalling van bagage en speelgoed.
Verkrijgbaar met een Comfort of Deluxe keuken, of
zonder keuken als u voor de Basic uitvoering kiest.
Vier uitdraaisteunen stabiliseren de vouwwagen.
Met een AL-KO onderstel en de lichtgewicht aluminium
wagenbak blijft er extra gewicht over voor bagage.
Het onderstel is voorzien van een oplooprem met
terugrij-automaat en een neuswiel aan de V-dissel.
Specificaties
Aantal personen:4 personen
Standaard aantal personen:4 personen
Maximaal aantal personen:8 personen
Afmeting voortent:270 x 440 cm (l x b)
Afmeting wagentent :210 x 440 cm (l x b)
Afmetingen slaapplaatsen:200 x 145 cm (l x b)
Afmetingen:630 x 440 x 210 cm (l x b x h)

Volledige Omschrijving
gr/mÂ²
Materiaal binnentent:Katoen
Voortent:Zwaar

