€ 6.490,-

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

TEUN TTT4
€ 6.490,6.29 m
m
2016

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Bijzonderheden: Dit is de Teun TTT4 een zeer praktische
vouwwagen voor ruim 6 personen. Deze vouwwagen is zeer snel
opzetbaar: U klapt de 'deksel' naar één zijde uit en vervolgens
trekt u de voortent naar u toe, de vouwwagen staat al op. Doordat
de ondertent zeer fraai en degelijk reeds bevestigd is aan de
'deksel' hoeft u niet meer moeilijk te doen om deze te fixeren.
Tevens zeer degelijk en beter dan gemiddelt is de wagenbak zelf.
Goed nagedacht over de materialen zoals metalen bumper met
verzonken achterzlichten maar ook sterke metalen wielkasten.
Degelijke dekselklemmen en een stabiele vloer in de bak zelf. Deze
bak is in ingeklapte toestand met behulp van twee grote gasveren

eenvoudig te bereiken voor belading.
Te zien in onze showroom.
Teun TTT4 Van 6.495,= Voor 5.995,=
TTT4 Actie-pakket:
Aanritsbaar bisonyl kuipzeil 395,=
Neuswiel 90,=
Reservewiel met houder 195,=
ELS (Easy Load System) 495,=
---------

Basisinformatie
Merk :

Teun Ttt4

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2016

Lengte (m) :

6.29

Prijs :

6.490,-

Specificaties
Ledig gewicht (kg) :

400

Volledige Omschrijving

Bijzonderheden:
Dit is de Teun TTT4 een zeer praktische vouwwagen
voor ruim 6 personen. Deze vouwwagen is zeer snel
opzetbaar: U klapt de 'deksel' naar Ã©Ã©n zijde uit en
vervolgens trekt u de voortent naar u toe, de
vouwwagen staat al op. Doordat de ondertent zeer fraai
en degelijk reeds bevestigd is aan de 'deksel' hoeft u
niet meer moeilijk te doen om deze te fixeren.
Tevens zeer degelijk en beter dan gemiddelt is de
wagenbak zelf. Goed nagedacht over de materialen
zoals metalen bumper met verzonken achterzlichten
maar ook sterke metalen wielkasten. Degelijke
dekselklemmen en een stabiele vloer in de bak zelf.
Deze bak is in ingeklapte toestand met behulp van twee
grote gasveren eenvoudig te bereiken voor belading.
Te zien in onze showroom.
Teun TTT4 Van 6.495,= Voor 5.995,=
TTT4 Actie-pakket:
Aanritsbaar bisonyl kuipzeil 395,=
Neuswiel 90,=
Reservewiel met houder 195,=
ELS (Easy Load System) 495,=
--------Totaal 1.175,=
Pakketprijs 495,=
--------Totaal

