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Hobby 455 UF Excellent 2009.
Ingeruild van de eerste eigenaar. In deze hobby 455 UF Excellent van het modeljaar 2009 vindt u de comfortabele
en gezellige rondzit aan de achterzijde.Goed voor gezellige avonden met elkaar of lekker een rustig avondje met een
boek. Het is allemaal mogelijk. De compacte keuken vindt u centraal in de caravan en is voorzien van een spoelbak
3 pits gascomfort en een mengkraan. De warmwatervoorziening loopt via de ingebouwde boiler. Uw spullen zijn
makkelijk bereikbaar dankzij de fantastische lades. De koelkast is een royale uitvoering. Voorin de caravan staat het
dwarsbed dat ruimte biedt aan twee personen. De lattebodems in combinatie met de koudschuimmatrassen dragen
bij aan een heerlijke nachtrust. Doordat het bed over dwars in geplaatst is dit bed ook zeer geschikt voor langere
mensen. Ook centraal vindt u de toiletruimte met interne wasgelegendheid. Uw bagage kunt u ook van de
buitenzijde snel bereiken via het serviceluik. De ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de verwarmde
lucht.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.Dankzij het grote
serviceluik zijn uw spullen ook van buitenaf goed bereikbaar. Het luchtcirculatiesysteem zorgt voor een goede
verdeling van de verwarmde lucht. De caravan is voorzien van een etuiluifel, in een handomdraai bent u klaar om te
relaxen. Daarnaast is de caravan voorzien van een mover, hiermee zet u de caravan moeiteloos op de gewenste
plaats. De genoemde Prijs is rijklaar incl 12 maanden bovaggarantie, en kentekenkosten.Aan deze gegevens kunnen
geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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