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Hymer B 578

Verkocht!
Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 4

Soort: Integraal

Uitrusting
2 Enkele bedden, ABS, Achteruitrijcamera, Airco cabine, ASR,
Bearlock wegrijdbeveiliging, Bestuurders airbag, Bijrijders airbag,

Auto: Fiat Ducato

Boiler / kachel, Buitenlamp, Cabine hefbed, Cabine verduistering,

Afgifte kenteken: 17-04-2012
Kenteken gewicht: 3160 kg
Max toegestaan: 3500 / 4250 kg

Cassettetoilet, Combirollo's, Cruise control, Dakluik groot, Dakluik
klein, Douche, Elektrische opstap, Elektrische spiegels, Fietsenrek,
Garage, Gaskookplaat 3 pits, Hefbed, Hordeur, Luifel, Openslaande
ramen, Oven, Radio- cd speler, Ringverwarming, Schotelantenne
Oyster, Startblokkering, Stoelen draaibaar, Stuurbekrachtiging,
TEC Tower, TV, Uitdraaisteunen, Zonnepaneel,

Motor pk: 148 pk

Omschrijving

Transmissie: Handmatig

Deze Hymer B 578 heeft 2 enkele bedden met daaronder een mooie

Kilometerstand: 54091 km

tot 4250 kg kan beladen worden. Hiervoor dient u wel rijbewijs

ruime garage. Deze camper heeft een maxi chassis waardoor deze
C(1) nodig te hebben, mocht u dit niet hebben dan kunnen wij de

Lengte: 699 cm

Breedte: 230 cm

camper terug zetten naar 3500 kg. Schotelantenne en
zonnepanelen Op het dak van deze Hymer camper is een

Hoogte: 290 cm

Stahoogte: 198 cm

schotelantenne gemonteerd waarmee u tijdens uw vakantie heerlijk
televisie kunt kijken. Ook zijn er 2 zonnepanelen gemonteerd, deze
zorgen voor meer laadcapaciteit. Aan de zijwand van deze camper

All inclusive service pakket

is een luifel van 4 meter gemonteerd met een uitval 2,5 meter, hier
kunt u tijdens uw vakantie heerlijk onder zitten. Achterop de

6 maanden Bovag garantie of 20.000 km
Bovag opbouwbeurt
Onderhoudsbeurt autogedeelte + nieuwe APK
Volle brandstoftank
Schoonmaken binnen + buiten
Te naam stellen en eventueel vrijwaren van
inruilobject
Uitgebreide gebruikersinstructie bij aflevering
Gratis proefweekend met gekochte camper
Typfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze
site/prijskaart kunnen geen rechten worden ontleend.

camper is een achteruitrijcamera geplaatst waardoor u in de cabine
het volledig zicht heeft op wat er achter u gebeurd. In de cabine
heeft deze Hymer B 578 een radio/cd-speler van het merk Xzent .
Ook heeft deze camper een Bearlock wegrijdbeveiliging die
grotendeels voorkomt dat u camper gestolen kan worden. Garage
en fietsendrager In de garage van deze camper is een fietsendrager
geplaatst, zodat u ook tijdens uw vakantie de fietsen mee kunt
nemen. Mocht u nog 2 extra fietsen mee willen nemen dan kan dat
ook, achterop is namelijk ook een fietsendrager gemonteerd. Deze
camper staat bij ons in de bemiddeling.

Voorwaarden
Kosten rijklaar maken: €995,- inclusief een Bovag onderhoudsbeurt en 6 maanden Bovag garantie. Typfouten en wijzigingen onder
voorbehoud. Aan deze site/prijskaart kunnen geen rechten worden ontleend.

