
NIEUW  3 PERSONEN  AUTOMAAT  719 CM X 229 CM

HYMER BMC T 600 WHITELINE
VOOR

€135.064,00

HYMER WHITELINE PAKKET

Mercedes Benz Sprinter 417 CDI , 125 KW /170 PK – Euro 6-D , automatische
versnellingsbak 9G – Tronic , electrische parkeerrem , actieve afstandsassistent
Distronic , cruise-control , halfautomatische airconditioning Tempmatik ,
multifunctioneel stuurwiel ,Mercedes Benz 10,25”multimedia/navigatiesysteem
incl. achteruitrijcamera , buitenkleur cabine en opbouw Hymer wit incl. speciale
bestickering “Whiteline “, Mercedes Benz originele 16”lichtmetalen velgen ( zwart
) , versterkte vooras , 92 l brandstoftank , voorbumper , aanbouwdelen en frame
grille in kleur gespoten , radiator grille in chroom , hor bij ingangsdeur , raam in
ingangsdeur met verduistering en geïntegreerde prullenbak , vouwverduistering
voor de cabine , luifel met adapter behuizing wit , 4,00 x 2,50 cm ( lengte x uitval )
, comfort L-zitgroep, bedombouw comfort L-zitgroep incl. extra kussen en
neerlaatbare tafelvoet , lade en opbergvak voor hoofdsteunen in de zitgroep
,Hymer hoeslaken bed achter , 4 kussens met overtrek , ambiance verlichting incl.
plintverlichting en verlichting highlights , houten douchevlonder , 4 230 V / 3 x 12
V / 2 x dubbele USB extra stopcontacten ( incl. keukenwandbekleding ) TV –
voorbereiding incl. houder , 32 “LED TV met geïntegreerde luidsprekers ,
afstandsbediening , DVD-speler , Hymer Smrt Multimediasysteem (met blue-
tooth ) , DVB-T/C , DVB-S2 . Satelliet schotel digitaal 80 cm.

RIJ  ASSISTENTIE PAKKET

warmtewerend glas in voorruit met bandfilter bovenaan
grootlicht-assistent , verkeersborden assistent , actieve spoor-assistent ,
attentie-assistent , verwarmbare voorruit

EXTRA UITRUSTING

Mistlampen inclusief statisch bochtenlicht
Regensensor en Wet Wiper-systeem
Bekerhouder ipv aflegvak
GFK dak-bekleding
Comfort ingangsdeur met raam , verduisterings-rollo , 2-voudige
Vergrendeling en geïntegreerde prullenbak
Pilotenstoelen in woonruimtestof , draai-/in hoogte verstel- en kantelbaar
met 2 armleuningen
Stoelverwarming en lendensteun voor pilotenstoelen
Panorama dakluik 80 x 50 cm , dubbelschalig met LED verlichting
Textielleder-/stofcombinatie Creola
Extra kussen tussen de 1-persoonsbedden met geïntegreerde opstap
Schotellattenbodem
2e opbouwaccu
Toiletontluchting
Automatische gas-omschakelingsinstallatie met Crash Sensor en EisEx
Dakluikventilator met aan -en afvoerfunctie

Whiteline pakket 9G Tronic automaat versnellingsbak 32″TV met 80cm satellietschotel antenne

Rij assistentiepakket Mercedes MBux navigatie systeem 16″zwarte lichtmetalen velgen

Merk HymerSoort Half-integraal

Type BMC T 600 WhitelineAuto Mercedes Benz Sprinter

417 CDI Zitplaatsen 4

Motor pk 170 pk Slaapplaatsen 3

Motor kW 125 kW Transmissie Automaat

Brandstof Diesel Euronorm 6d

Max. toegestaan gewicht 4500 kg Lengte 719 cm

Koelkast 142 ltr Breedte 229 cm

Watertank schoon 180 ltr Hoogte 296 cm

Watertank vuil 150 ltr Stahoogte 198 cm

Luifel 4 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

 0342-415052

 www.geldersecampercentrale.nl

 info@geldersecampercentrale.nl


	HYMER BMC T 600 WHITELINE
	SPECIFICATIES VAN DEZE CAMPER
	HYMER WHITELINE PAKKET
	RIJ ASSISTENTIE PAKKET
	EXTRA UITRUSTING


