€ 92.500,-

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

Hymer Ayers Rock - automaat - 160 PK € 92.500,Bedrijf:
5.4 m
Adres:
m
2021

Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Hymer Ayers Rock - Automaat - 160 Pk -

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2021

Lengte (m) :

5.40

Prijs :

92.500,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.08

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Gewicht (kg) :

2655

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Vermogen in PK :

160 Pk.

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Kilometerstand :

25700

Interieur
Toilet :
Koelkast :
Douche :
Boiler :
Airconditioning :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Hefdak :
Trekhaak :

Volledige Omschrijving

Op zoek naar een compacte buscamper van 540 cm en voorzien van 4 rij- en slaapplaatsen? Wij hebben voor u (beschikbaar
voor de verkoop) deze zeer nette Hymer AyersRock in onze showroom staan. Deze Ayersrock van 2021 (registratie april
2021 van eerste eigenaar) is voorzien van krachtige 160 PK motor en voorzien van de nieuwe 9-traps automaat! De
combinatie van 160 PK en de 9-traps automaat, en de korte draaicirkel van deze compacte buscamper gaan u veel rijplezier
opleveren.
In deze nette AyersRock is een dwarsbed aan de achterzijde aanwezig van 196 x 138/123 cm en in het hefdak is een bed
van 200 x 140 cm beschikbaar. Een ideale indeling voor verschillende mogelijkheden.
Deze compacte buscamper is voorzien van de volgende opties;
Chasis pakket bestaande uit;
volautomatische cabine airco, 90 liter brandstoftank, mistlampen voor, leder stuurwiel en LED dagrijverlichting.
Style pakket bestaande uit; glanszwart kader radiator grille, glanszwarte skid plate, koplampen met zwart kader en
meegespoten bumper in voertuigkleur.
Camp plus pakket bestaande uit; geisoleerde en verwarmbare vuilwatertank, deco kussens, hoeslakenset bed achter en
houten douchevlonder.
Fiat Ducato 2.3 M-Jet 160 PK,
3500 kg laadvermogen,
metallic buitenkleur Fer Grau met meegespoten handgrepen,
16 inch lichtmetalen velgen,
9-Traps automaat met eco start/stop systeem,
Stoelverwarming voor bestuurders- en bijrijdersstoel,
multifunctioneel stuurwiel,
bekerhouders in dashboard,
slaapdak in voertuigkleur,
2 klapstoelen en tafel bij achterdeuren,
Thule luifel,
afscheiding laadruimte,
raam in richting links,
tweede woonaccu 95 Ah AGM,
trekhaak (welke te gebruiken is voor

Volledige Omschrijving
zwenkmodule fietsdrager),
radio/navigatie/BT voorzien van camera,
6 KW diesel kachel en boiler met 1800 W elektro elementen,
SOG toiletafzuiging,
uittrekslede bagageruimte onder het bed achter,
electrisch inklapbare buitenspiegels,
Isofix,
versterkte rijaccu 110 Ah,
Style pakket binnen met alu kleurige accenten op dashboard.
Afleveringsbeurt â‚¬ 995,Bij de afleverbeurt voeren wij een BOVAG onderhoudsbeurt uit en zorgen wij er voor dat uw nieuwe aanwinst ook aan deze
BOVAG-eisen voldoet. Hiervan krijgt u een rapport mee naar huis. Eventuele technische onvolkomenheden worden hersteld
zodat u veilig op vakantie kan gaan. Daarbij zorgen wij dat de camper een wasbeurt krijgt.
Uiteraard wordt bij de aflevering zoveel mogelijk uitgelegd, zodat u thuis weet hoe het meeste werkt. De tenaamstelling
verzorgen wij geheel voor U. Samen met bovenstaande gaan wij u BOVAG-garantie geven zodat u veel zekerheid heeft.

Indeling Sanitair
Indelingen:

Indelingen:
Midden-opstelling

Accessoires:
Afvalwatertank (vast), Cassettetoilet, Douche, Schoonwatertank (vast), Toilet/Wasruimte

Radio/TV

Accessoires:
Keuken
Boiler, Gascomfoor, Koelkast, Ladekast

Exterieur/Interieur
Accessoires:
Multimedia-systeem met Navigatie

Indelingen:
Middenkeuken

