
NIEUW  3 PERSONEN  AUTOMAAT  599 CM X 220 CM

BURSTNER TRAVEL VAN T 590 G
VOOR

€95.288,00

HARMONY LINE PAKKET

Productgrafiek Harmony Line, kussens in exclusief Harmony line design met
stiksel , speciale lak cabine grafiet , grill met Bürstner logo zwart , alu-velgen 16” ,
dashboard luxe met aluminium applicaties , instrumentenpaneel met
chroomringen , Traction Plus , Hill Holder , lederen stuurwiel en pook , Aluminium
raamkozijn , Cruise Control , pilotenstoelen in woonruimte stoffering , airbag
bijrijder , buitenspiegel electrisch verstel-en verwarmbaar , airco cabine manueel
incl. fijnstoffilter , verlichte spiegel in toiletruimte , indirecte verlichting
bovenkasten , verlichting in kledingkast , opbouwdeur Premium ( 2-
puntsvergrendeling , raam , hor en afvalhouder ) , cabineverduistering met
cassette-plissees , garagedeur extra in rijrichting links , achterbumper met
chroomapplicaties , grill zwart gespoten met Bürstner logo en koplampen met
zwart frame , vario-rollo’s , multifunctioneel stuurwiel , Skyroof ( uitzetbaar met
verduistering en hor )

EXTRA UITRUSTING

Zonneluifel antraciet 3 meter inclusief LED verlichting
Extra kussen voor ombouw zitgroep
Display voor CPU ( Crash Protection Unit )
Toptron veiligheids gasdrukregelaar met gasomschakelingsfuntie
Houder voor flatscreen
Mediacenter met navigatie ( Navgate ) incl. achteruitrijcamera

FIAT DRIVE EASY PAKKET

Mistlampen met bochtverlichting , bandenspanningssensoren , accu  
ontkoppelschakelaar voor cabine accu.

FIAT COMFORT PAKKET 2  MET 10”SCHERM

Electronische handrem , Tecno dashboard , U-connect radio met 10” displayen
navigatie ( apple carplay en Android auto ) incl. achteruitrijcamera en
automatische airco in de cabine , digitaal multifunctionele cockpit , inductie
laadstation voor smartphones

Compacte camper 9-traps automaat 16″ lichtmetalen velgen

Sterke 140 pk motor Ruim tweepersoonsbed Riante bergruimte

Merk BurstnerSoort Half-integraal

Type Travel Van T 590 GAuto Fiat Ducato

Zitplaatsen 4Motor pk 140 pk

Slaapplaatsen 3Motor kW 103 kW

Massa std uitvoering 2665 kgTransmissie Automaat

Brandstof DieselEuronorm 6D

Max. toegestaan gewicht 3500 kgLengte 599 cm

Koelkast 96 ltrBreedte 220 cm

Watertank schoon 120 ltrHoogte 275 cm

Watertank vuil 90 ltrStahoogte 198 cm

Luifel 3 mtr

SPECIFICATIES VAN DEZE CAMPER

Typfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze site/prijskaart kunnen geen rechten worden ontleend.

  

  

 Gelderse Camper Centrale

Anthonie Fokkerstraat 37

3772 MP Barneveld
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