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Burstner Ixeo I 746
Limited

Verkocht!
Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 2

Soort: Integraal

Uitrusting
ABS, Accu, Achteruitrijcamera, Airco cabine, Alde, ASR,
Bergkasten i.p.v. cabinehefbed, Bestuurders airbag, Bijrijders

Auto: Fiat Ducato

airbag, Boiler / kachel, Buitendeur met raam en hor, Buitenlamp,

Max toegestaan: 4250 kg

Cabine verduistering, Cassettetoilet, Centrale deurvergrendeling,
Combirollo's, Cruise control, Dakluik groot, Dakluik klein,
Elektrische opstap, Elektrische spiegels, Gaskookplaat 3 pits,

Bouwjaar: Nieuw

Hefbed zitgroep, Hordeur, Inverter, Koelkast, Lattenbodem,
Lederen bekleding, Lengte bed, Lichtmetalen velgen, Luifel Thule,

Motor pk: 180 pk

Midden keuken, Midden toilet, Pioneer navigatie multimedia

Transmissie: Automaat
Rijklaar gewicht: 3565 kg

systeen, Queensbed, Schotelantenne Oyster, Serviceluik, Stoelen
draaibaar, Stuurbekrachtiging, TV, TV steun, TV voorbereiding,
Voortent stopcontact, Voortentlamp, Warmtewisselaar
woongedeelte,

Lengte: 765 cm

Breedte: 232 cm

Omschrijving

Hoogte: 296 cm

Stahoogte: 198 cm

Exclusief voor Nederland krijgen wij de Burstner Ixeo I 746
Limited. Dit is er 1 van in totaal 60 stuks en is gelimiteerd en alleen
bij ons in de showroom vanaf januari 2019. Een camper in een 6.0
uitvoering, zoals een camper nooit gemaakt is, de grote lounge
hoek achter in de camper met daarboven in het dak verwerkt het
hef bed ziet er fantastisch uit. De zeer luxe afgewerkte lederen
bekleding en de comfortabele stoelen en lounge bank geven een
zeer luxe uitstraling. Een grote 32 inch televisie boven de ruime
dressoir kast en speciaal ontwikkelde sfeerverlichting maakt een
gezellige ontspannen avond compleet. De Ixeo I 746 Limited is
met de volgende extra opties ten opzichte van de standaard Ixeo
uitgerust; Fiat Ducato 180 PK met automaat, 18 inch lichtmetalen
velgen, two tone metalic lak, LED koplampen, bestuurder en
bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar en kantelbaar, opbouwdeur
Premium XL met hordeur, luifel gespoten in champagne kleur,
extra groot dakraam, vario rollo's voor de ramen, lederen
bekleding, Burstner accu leeslampen, elektrisch verstelbaar bed
boven de loungehoek, krasbestendig keuken en tafelblad, Alde
vloeistofverwaring, App besturing voor verwarming en tegen

meerprijs ingebouwde airco, Toptron CPU gas crash protectie unit,
multi functioneel stuur, multimediasysteem navgate incl.
achteruitrijcamera, LED tv 32 inch, kombi stopcontact buiten,
inverter 12 volt naar 230 volt Als extra op deze zeer speciale
camper hebben wij nog de volgende opties toegevoegd.
Automatische airco in cabine, bovenkasten in plaats van hefbed
voor, gasoven boven de koelkast, extra opbouw accu, automatische
gas omschakel installatie met display, Oyster V 85 twin Premium
incl extra 21,5 inch tv, Sound system premium met surround sound
en subwoofer voor een prachtig geluid uit uw speaker.
[embed]https://youtu.be/iEhwGdDMwPw[/embed]
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