€ 200,-

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

Fiat
€ 200,7m
2.4 m
2000

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Paul Camper GmbH
Landsberger Allee 117 A
D-10407 Berlin
085 888 2844
paulcamper.nl

Omschrijving
voor lange mensenGezinscamper voor lange mensen.
Deze ruime camper is met name prettig voor gezinnen en lange
mensen. De dethleffs opbouw met treinzit staat garant voor
gezellig comfort.
De stahoogte over de gehele camper is 2.1 meter (ter illustratie
kijk naar 1 van de foto's. ik ben 2.05M lang) en de breedte van de
camper is 2,1 meter.
In theorie zijn er 8 zitplaatsen (incl. bestuurder) en 7 slaapplekken.
Maar in de praktijk is dit wel krap. Maar wij zijn een gezin met 4
kinderen en wij kunnen hier goed mee op vakantie.

Interieur:
-Keuken
-WC/Douche
-Stapelbedden achter
-2 x treinzit
Wij verhuren niet voor festivals. Ben je geinteresseerd? Laat
weten wat je gezelschap precies is en waar je naar toe wilt
gaan.Zeer geschikt voor lange mensenGas barbecue2,1x2garage

Basisinformatie
Merk :

Fiat

Postcode Standplaats :

2611XG

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2000

Lengte (m) :

7.00

Breedte (m) :

2.40

Prijs :

200,-

Specificaties
Aantal bedden :

7

Aantal slaapplaatsen :

7

Soort Camper :

Alkoof

Interieur
Koelkast :
Audio installatie :

Exterieur
Zonnepaneel :

Volledige Omschrijving
voor lange mensen
Gezinscamper voor lange mensen.
Deze ruime camper is met name prettig voor gezinnen
en lange mensen. De dethleffs opbouw met treinzit
staat garant voor gezellig comfort.
De stahoogte over de gehele camper is 2.1 meter (ter
illustratie kijk naar 1 van de foto's. ik ben 2.05M lang)
en de breedte van de camper is 2,1 meter.
In theorie zijn er 8 zitplaatsen (incl. bestuurder) en 7
slaapplekken. Maar in de praktijk is dit wel krap. Maar
wij zijn een gezin met 4 kinderen en wij kunnen hier
goed mee op vakantie.
Interieur:
-Keuken
-WC/Douche
-Stapelbedden achter
-2 x treinzit
Wij verhuren niet voor festivals. Ben je geinteresseerd?
Laat weten wat je gezelschap precies is en waar je naar
toe wilt gaan.
Zeer geschikt voor lange mensen
Gas

