Fendt 515 SGE Bianco Activ 2018
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Fendt
515 SGE Bianco Activ 20
2018
4
1350 KG
1700 KG

Fendt 515 SGE Bianco Activ 2018
Deze prachtige caravan ademt luxe. Er zal u aan niets ontbreken in deze Fendt 515 SGE Bianco Activ. Met de truma
mover manoeuvreert U de caravan moeiteloos op de gewenste plek.Ook is er een fietsenrek aanwezig, de sportieve
kampeerder zal hier gretig gebruik van maken. De stabilisator koppeling van deze caravan zorgt voor een stabiele
wegligging.Daarnaast is deze caravan voorzien van een alko ATC. Dit systeem zorgt ervoor dat de caravan bij
slingeren direct, zonder ingrijpen van de chauffeur, zachtjes afgeremd. Enkele seconden remmen is voldoende, om
de combinatie weer in een veilige rijsituatie te brengen.Deze zeer ruime caravan heeft een royale zit aan de
voorzijde, in deze zit kunt U comfortabel zitten en lange gezellige avonden beleven.Tevens maakt U hiervan
eenvoudig een extra slaapplaats voor twee personen. Centraal vindt U de keuken met een 3 pits kookplaat en ideale
opberglades.Verder is de keuken voorzien van een mengkraan, spoelbak en een royale koelkast met vriesvak.De
warmwatervoorziening loopt via de ingebouwde boiler.Tegenover de keuken is de toiletruimte met een interne
wasgelegenheid. Achterin zijn de comfortabele enkele bedden geplaatst, die U door middel van een uitschuif
lattebodem kunt omtoveren tot een kingsize bed.De caravan is voorzien van een Unico Verona luifel in de kleur
champagne zwart, hiermee vergroot u de leefruimte aanzienlijk. Tevens heeft de caravan een volautomatische
schotel (exclusief receiver en tv). Voorzien van een Truma 4E combi kachel.
De genoemde prijs is inclusief rijklaarmaakkosten en 12 maanden bovag garantie.
Voorzien van:
Alko bigfoots
ATC alko
Automatische schotel (ex receiver en tv)
Boiler
Buitenlamp
Cassettetoilet
Combicassettes
Disselafdekking
Fietsenrek
Gascomfoor
Hordeur
Kachel

Koelkast
Lattenbodem
Mover
Omvormer
Ringverwarming
Schoonwatertank
Serviceluik (twee maal)
Sfeerverlichting
Stabilisator
Unico Verona luifel
USB stekker

Bovu Caravancentrum
6673 DK Andelst
Ambachtsweg 30
(0488) 451 481
info@bovucaravans.nl

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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