Fendt 515 SKM Bianco Selection 2020/2021
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Fendt
515 SKM Bianco Selectio
2021
5
1358 KG
2000 KG

Prijs

€ 24.865,00

Fendt 515 SKM Bianco Selection 2020/2021
Relaxed met het hele gezin op vakantie is mogelijk met deze Fendt 515 SKM Bianxo Selection van het modeljaar
2021. In deze caravan beschikt u over alle benodigde ruimte en comfort. Een prima gelegenheid om gezellig te eten,
drinken, lezen en borrelen wordt gevormd door de zit die centraal in de caravan staat. Uiteraad ook eenvoudig om te
bouwen tot een extra slaapplek. De prachtige keuken vinden we ook centraal in de caravan is onder anderen
uitgerust met een 3-pits gascomfoor, spoelbak en mengkraan. De warmwatervoorziening loopt via de ingebouwde
boiler. De ingebouwde koelkast met vriesvak is uitgevoerd in een hoge ruime uitvoering die twee zijdig te openen is.
Aan de voorzijde van de caravan is het twee persoonsbed over dwars geplaatst. Om u van een welverdiende
nachtrust te laten genieten zijn de lattebodems in hardheid verstelbaar door flexibele elastische veerbruggen met
daarop binnenveringsmatrassen. De toiletruimte met interne wasgelegenheid is achter de zit in de caravan te vinden.
Aan de achterzijde van de caravan is het over dwars geplaatste stapelbed te vinden, een heerlijke eigen ruimte voor
de kinderen. Uw bagage kunt u ook van de buitenzijde snel bereiken via het serviceluik.De ringverwarming zorgt voor
een goede circulatie van de verwarmde lucht.U zult in deze caravan, dankzij de ingebouwde hordeur, minder last van
insecten hebben. De stabilisatorkoppeling zorgt voor een merkbare verbetering van het weggedrag van deze
caravan.Het dakluik in de caravan zorgt voor een goede ventilatie en tevens voor voldoende daglicht in de
caravan. Het luchtcirculatiesysteem zorgt voor een goede verdeling van de verwarmde lucht. De fietsen kunt u
makkelijk meenemen op het fietsenrek dat op deze caravan is gemonteerd. Heerlijke fietstochten op vakantie of
lekker makkelijk op de camping. De caravan is voorzien van lichtmetalen velgen en een asverzwaring van 2000 KG,
Dit ttm gewicht is eenvoudig te verlagen.
Deze caravan is gebruikt als demo model en daardoor extra aantrekkelijk geprijsd.
Fendt 515 SKM Bianco Selection
€ 25900
Aluminium velgen en asverhoging €
825
TV Steun
€
215
Fietsenrek voorzijde
€
425

<h5>Totaal

€ 27365</h5>

Demo korting
- € 2500
<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">Nu voor

€ 24865
Bovu Caravancentrum
6673 DK Andelst
<div><span style="color: #000000; font-size: small;">De genoemde Prijs is rijklaar incl 24 maanden fabrieksgarantie,
Ambachtsweg 30
en kentekenkosten.<span style="font-size: x-small;"><em>Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden
(0488) 451 481
ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden</em></div>
info@bovucaravans.nl
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