€ 34.645,-

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

Eriba
€ 34.645,6.67 m
m
2022

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Jong Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0031 252 517717
https://www.dejongrecreatie.nl/

Basisinformatie
Merk :

Eriba

Type :

Nova Light 442 (verhuur 06) (showroom)

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

6.67

Prijs :

34.645,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.17

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1500

Laadvermogen (kg) :

262

Gewicht (kg) :

1046

Aantal slaapplaatsen :

3

Exterieur
Materiaal wanden :

Wit

Volledige Omschrijving
= Aanvullende opties en accessoires =
- Bekledingsstof pico
- V30010j afvalemmer, in ingangsdeur ge&iuml;ntergreerd
- V30260j uitzetbaar raam achter, incl. verduisterings hor
- V30300j hordeur
- V50290j ambiance verlichting
- V60260j extra kussens tussen de eenpersoonsbedden
- V60280j comfortkussen voor de zitgroep voor (los bijgelegd)
- V2035119 reservewiel met lichtmetalen velgen
- V2045011 steunvoeten (4 stuks) voor caravan steunen
- V4047010 spoelbakafdekking met snijplank
- V5020010 vloer(bij)verwarming (elektrisch) in het woongedeelte en middenpad
- V5071010 elektrische warm waterboiler met 5 l waterinhoud
- V8011010 elegance pakket
- V30522150 luifel wit 400 x 250 cm met adapter
- V100904011 meubeldecor chiavenna nussbaum
- V201101500 technisch toegestane maximum massa naar 1.500 kg
= Bijzonderheden =
De Nova Light 442 is een compacte en toch ruime caravan met echt fantastisch slaapcomfort. Met het slimme V-bed stap je
in met het instapgemak van enkele bedden en geniet je ook van een zeer comfortabel en royaal tweepersoonsbed.
Hiernaast is de zitgroep ook royaal en heeft deze caravan alles wat je nodig heeft zoals toiletruimte en een prima keuken.
Het rijden met de Nova Light is ook ideaal. Gunstige stroomlijning, compacte hoogte en breedte maken deze caravan voor
veel auto&rsquo;s geschikt. Technisch brengt deze Nova Light wat je van een Eriba caravan mag verwachten. Hoog
afwerkingsniveau en uitstekende isolatie daar geniet je het gehele jaar van.
Interesse in een Nova Light 442 of &eacute;&eacute;n van onze andere caravans kom naar onze showroom en/of maak een
afspraak met onze verkoopadviseurs. Zij bespreken graag alle

Volledige Omschrijving
mogelijkheden.
Rijklaar gewicht van getoonde caravan inclusief de genoemde opties 1.237,5 Kg.
Het Elegance pakket bestaat uit:
&bull; Kunststof disselafdekking
&bull; Licht metalen velgen
&bull; Zijwanden in Chrystal zilver
&bull; Design bestickering

De aangegeven prijs is inclusief op het voertuig aanwezige meerprijs opties en inclusief afleverpakket welke bestaat uit:
Transport af fabriek naar dealer, Nul beurt , kenteken, schoonmaak binnen en buiten, volledige instructie (ca 1,5 uur) bij
aflevering, 24 maanden volledige garantie en tot 60 maanden garantie op waterdichtheid. Allen conform
fabrieksvoorwaarden. Indien caravan een ex- verhuur of gebruikte caravan is geldt de genoemde garantietermijn vanaf
datum kenteken. .
Massa rijklaar is inclusief basisuitrusting (Gevulde watertank, 1 lichtgewicht gevulde gasfles en electrakabel.)
Het gewicht van extra opties dient bij het rijklaargewicht opgeteld te worden. .
Getoonde gegegevens en afbeeldingen kunnen enigszins afwijken. Invoer- en/of publicatie fouten zijn voorberhouden en
hier kunnen geen rechten aan verleend worden.

LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere sites helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op www.dejongrecreatie.nl.
Alle informatie op de website van DE JONG Kampeer &amp; Recreatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor
mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan DE JONG geen aansprakelijkheid
aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Er kunnen dus geen rechten

