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Burstner Nexxo T 728 G

Verkocht!

Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 3

Soort: Half-integraal

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

Auto: Fiat Ducato

kachel, Buitenlamp, Cabine verduistering, Cassettetoilet, Centrale

Afgifte kenteken: 01-02-2018
Kenteken gewicht: 2965 kg
Max toegestaan: 4000 kg

deurvergrendeling, Combirollo's, Comfort ingangsdeur, Cruise
control, Dakluik groot, Dakluik klein, Douche, Elektrische ramen,
Elektrische spiegels, Fietsenrek, Garage, Gaskookplaat 3 pits,
Hordeur, Lichtmetalen velgen, Luifel, Openslaande ramen, Pioneer
multimediasysteem, Ringverwarming, Serviceluik, Speciale lak
zilver, Stoelen draaibaar, Stuurbekrachtiging, TEC Tower, TV
steun,

Motor pk: 148 pk
Transmissie: Automaat
Kilometerstand: 21479 km

Omschrijving
De Burstner Nexxo T 728 G heeft 2 enkele bedden hoog met
daaronder een ruime garage, een gescheiden douche en
toiletruimte en een mooie hoek keuken. Deze mooie camper van

Lengte: 749 cm

Breedte: 230 cm

Hoogte: 280 cm

Stahoogte: 198 cm

modeljaar 2016 met automatische versnellingsbak heeft 148 pk en
oogt zeer sportief door zijn zilveren kleur. Als extra accessoires
heeft de camper een fietsendrager in de garage, zo staan de fietsen
altijd schoon en veilig binnen. Ook is er aan de zijwand een mooie
luifel gemonteerd, zo kunt u bij het warme zonnige weer ook in de

All inclusive service pakket

schaduw zitten. In de cabine heeft deze Burstner een Pioneer
multimediasysteem, met dit systeem kunt u radio luisteren maar

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.

ook handsfree bellen. Ook is er voor de extra beveiliging een
Bearlock wegrijdbeveiliging ingebouwd.

