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Hymer Tramp CL 668

Verkocht!
Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 3

Soort: Half-integraal

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

Auto: Fiat Ducato

Boiler / kachel, Buitenlamp, Cabine verduistering, Cassettetoilet,

Afgifte kenteken: 01-06-2015
Kenteken gewicht: 3200 kg
Max toegestaan: 4250 kg

Centrale deurvergrendeling, Combirollo's, Cruise control, Dakluik
groot, Dakluik klein, Douche, Elektrische opstap, Elektrische
ramen, Elektrische spiegels, Fietsenrek, Gaskookplaat 3 pits,
Hordeur, Luifel, Openslaande ramen, Oven, Schotelantenne Oyster,
Serviceluik, Stoelen draaibaar, Stuurbekrachtiging, TEC Tower, TV,
TV steun, Zenec navigatie multimedia systeem,

Motor pk: 177 pk

Omschrijving

Transmissie: Automaat

De Hymer Tramp CL 668 is een ruime camper met 2 laag

Kilometerstand: 20227 km

doucheruimte. Deze Hymer is voorzien van vele gemakken zoals

geplaatste bedden aan weerszijde en een grote toilet en
een automatische versnellingsbak en een 3.0 liter motor. Op de

Lengte: 749 cm

Breedte: 235 cm

achterzijde van deze Hymer Tramp CL 668 is een elektrisch
neerlaatbare fietsendrager aanwezig, zo kunt u altijd uw fietsen

Hoogte: 290 cm

Stahoogte: 198 cm

gemakkelijk meenemen tijdens uw vakantie. Ook achterop is een
achteruitrijcamera aanwezig die op de Zenec multimedia
navigatieapparaat weergeven word. Aan de zijwand is er een luifel

All inclusive service pakket

van 4 meter lengte gemonteerd, hierdoor kunt u op de warme
zomerdagen heerlijk uit de zon zitten. Op het dak is een Oyster 85

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

Vision schotelantenne gemonteerd, zo kunt u ook Nederlandse
zenders kijken in het buitenland. Ook op het dak is een Dometic
Freshjet 2200 dakairco gemonteerd, zo heeft u altijd een
aangename temperatuur in uw camper. Ook is er aan extra
beveiliging gedacht, een Bearlock wegrijdbeveiliging die de stuuras
geheel blokkeerd. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze
camper, kom hem dan gerust bekijken!

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

Voorwaarden
Deze camper staat bij ons in bemiddeling. Bij koop zal er geen update gedaan worden op de navigatie.

