€ 10.250,-

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

Fendt
€ 10.250,6.98 m
m
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

DE JONG Kampeer & Recreatie
Beeklaan 18a - 24a
2191 AB Hillegom - De Zilk
0252517717
www.kampeercentrumdejong.nl

Omschrijving
Kenteken: WT-BF-03= Aanvullende opties en accessoires =Boiler.- Cassette toilet
Kenteken: WT-BF-03= Aanvullende opties en accessoires =Boiler.- Cassette toilet- Combicassettes- Hordeur (halve)- Kachel +
ringverwarming.Lichte
gebruikplekjes
op
dak.Stabilisatorkoppeling= Bijzonderheden =Deze caravan met 2
aparte bedden en een mooie rondzit biedt veel kampeer
comfort.O.a. voorzien van oven, airco, boiler etc etc.Een fijne
reiswagen met veel comfort.Voor een meerprijs van 425,-- bieden
wij deze caravan aan met een afleverbeurt en 12 maanden Bovag
garantie. Bij deze afleverbeurt zijn inbegrepen: Bovag
onderhoudsbeurt caravan, goed gekeurde banden volgens Bovag

normen, volledige uitleg bij aflevering, Schoonmaken interieur en
exterieur, deurmat, disselhoes, tenaamstellen/vrijwaren van nieuw
en inruil voertuig. LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze
website doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere site helaas niet
altijd. Kijk daarom ook altijd op www.dejongrecreatie.nl

Basisinformatie
Merk :

Fendt

Type :

Diamant 510 Tg

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Lengte (m) :

6.98

Prijs :

10.250,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.30

Max. Toelaatbaar Gewicht (kg) :

1700

Laadvermogen (kg) :

400

Aantal slaapplaatsen :

4

Interieur
Koelkast :
Oven :

Exterieur
Materiaal wanden :
Voortent :

Garantie / Onderhoud / Geschiedenis
Bovag garantie :

Wit

Volledige Omschrijving
Kenteken: WT-BF-03
= Aanvullende opties en accessoires =
- Boiler.
- Cassette toilet
- Combicassettes
- Hordeur (halve)
- Kachel + ringverwarming.
- Lichte gebruikplekjes op dak.
- Stabilisatorkoppeling
= Bijzonderheden =
Deze caravan met 2 aparte bedden en een mooie
rondzit biedt veel kampeer comfort.
O.a. voorzien van oven, airco, boiler etc etc.
Een fijne reiswagen met veel comfort.
Voor een meerprijs van 425,-- bieden wij deze caravan
aan met een afleverbeurt en 12 maanden Bovag
garantie. Bij deze afleverbeurt zijn inbegrepen: Bovag
onderhoudsbeurt caravan, goed gekeurde banden
volgens Bovag normen, volledige uitleg bij aflevering,
Schoonmaken interieur en exterieur, deurmat,
disselhoes, tenaamstellen/vrijwaren van nieuw en inruil
voertuig.

LET OP: Onze advertenties worden vanaf onze website
doorgeplaatst naar meerdere sites. Onze eigen site
www.dejongrecreatie.nl is altijd actueel. Andere site
helaas niet altijd. Kijk daarom ook altijd op

