€ 115,-

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

Sunlight
€ 115,7m
m
2016

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo NL BV.
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
+31 (0)85 208 37 36
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Deze royale en comfortabele half integraal camper heeft een
panoramadakraam aan de voorzijde en twee dakluiken. Hierdoor is
het een lichte camper. Door de voorstoelen te draaien kunt u een
ruime zithoek creëren om met vier personen te zitten.
De keuken is ingericht met een 3-pits gastoestel, was-/spoelbak
met mengkraan, grote koelkast met aparte vriezer, ruime
besteklade, 2 onderbouw- en 2 bovenbouwkasten.
In de badkamer zijn een toilet, wastafel met mengkraan en ronde
douchecabine aanwezig.
Verder beschikt de camper over een luifel, voldoende
opbergmogelijkheden waaronder een royale hangkast en een

grote garage (geschikt voor fietsen). Compleet uitgerust met
volledige inventaris. Te besturen met rijbewijs B!
Camper specificaties:
Stahoogte camper: 195 cm
Vaste bedden: 2 enkele bedden van 80 cm breed x 200 cm lang of
in een handomdraai eenvoudig om te bouwen tot 1 kingsize bed
van 210 cm breed x 200 cm lang
Koelkast/vriezer: 113 / 14 liter

Basisinformatie
Merk :

Sunlight

Bouwjaar :

2016

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

115,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Gewicht (kg) :

2780

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Half-integraal

Motor
Merk motor :

2,3 Liter / 130 Pk,2,3 Liter / 130 Pk

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Interieur
Douche :
Boiler :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :

Volledige Omschrijving
Deze royale en comfortabele half integraal camper
heeft een panoramadakraam aan de voorzijde en twee
dakluiken. Hierdoor is het een lichte camper. Door de
voorstoelen te draaien kunt u een ruime zithoek
creÃ«ren om met vier personen te zitten.
De keuken is ingericht met een 3-pits gastoestel,
was-/spoelbak met mengkraan, grote koelkast met
aparte vriezer, ruime besteklade, 2 onderbouw- en 2
bovenbouwkasten.
In de badkamer zijn een toilet, wastafel met mengkraan
en ronde douchecabine aanwezig.
Verder beschikt de camper over een luifel, voldoende
opbergmogelijkheden waaronder een royale hangkast
en een grote garage (geschikt voor fietsen). Compleet
uitgerust met volledige inventaris. Te besturen met
rijbewijs B!
Camper specificaties:
Stahoogte camper: 195 cm
Vaste bedden: 2 enkele bedden van 80 cm breed x 200
cm lang of in een handomdraai eenvoudig om te
bouwen tot 1 kingsize bed van 210 cm breed x 200 cm
lang
Koelkast/vriezer: 113 / 14 liter
Schoon water voorraadtank inclusief

