Gelderse Caravan Centrale
Anthonie Fokkerstraat 37
3772 MP Barneveld
Tel: 0342 - 41 50 52
www.geldersecaravancentrale.nl
info@geldersecaravancentrale.nl

Burstner Marano T 640

Verkocht!
Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 3

Soort: Half-integraal

Uitrusting
ABS, Achteruitrijcamera, Airco cabine, ASR, Bearlock
wegrijdbeveiliging, Bestuurders airbag, Bijrijders airbag, Boiler /

Auto: Fiat Ducato

kachel, Buitenlamp, Cabine verduistering, Cassettetoilet, Centrale

Afgifte kenteken: 15-02-2008
Kenteken gewicht: 3050 kg
Max toegestaan: 3500 kg

deurvergrendeling, Combirollo's, Cruise control, Dakluik groot,
Dakluik klein, Douche, Elektrische opstap, Elektrische ramen,
Elektrische spiegels, Fietsenrek, Frans bed, Gaskookplaat 3 pits,
Hoek toilet, Koelkast, Luifel, Openslaande ramen, Schotelantenne
Oyster, Serviceluik, Stoelen draaibaar, Stuurbekrachtiging, TV,
Uitdraaisteunen, Zenec navigatie multimedia systeem,
Zonnepaneel,

Motor pk: 130 pk
Transmissie: Handmatig
Kilometerstand: 71981 km

Omschrijving
De Burstner Marano T 640 is een optisch ruime camper met ruime
zitgroep, L-keuken, hoek toilet en fransbed. Deze Burstner beschikt
over een paar mooie accessoires, waaronder een Oyster 85 Vision

Lengte: 679 cm

Breedte: 230 cm

schotelantenne. Met deze schotelantenne kunt u naar de
Nederlandse televisiezenders kijken. Ook op het dak zijn 2

Hoogte: 285 cm

Stahoogte: 195 cm

zonnepanelen gemonteerd, zo kunt u ook 'self-supported' zijn
tijdens uw vakantie. Achterop de camper is een opklapbare
fietsendrager aanwezig, hiermee kunt u altijd 2 fietsen meenemen

All inclusive service pakket

tijdens uw vakantie. Voor het extra rijcomfort is er ook luchtvering
aanwezig, deze is toepasbaar op de voor en achterkant. Ook is er

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

een achteruitrijcamera aanwezig, hiermee heeft u altijd een
overzichtelijk beeld. Dit beeld word in de cabine op het Zenec
multimedia-navigatiesysteem weergeven.

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

Voorwaarden
Bij koop zal er geen update gedaan worden op de navigatie. Optioneel rijklaarmaak pakket € 995,-. Met dit pakket bieden wij u het
volgende : 6 maanden Bovag garantie Bovag onderhoudsbeurt op opbouwgedeelte Onderhoudsbeurt autogedeelte + nieuwe APK Volle

brandstoftank Schoonmaken binnen en buiten Uitgebreide uitleg bij aflevering Typfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze
site/prijskaart kunnen geen rechten worden ontleend.

