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Fendt 515 SG Tendenza 2021
In deze Fendt 515 SG Tendenza van het modeljaar 2021 vindt U de gezellige en comfortabele rondzit aan de
achterzijde van de caravan. Goed voor gezellige avonden of maaltijden met het hele gezin. Tevens bouwt u deze zit
eenvoudig om naar een comfortabele extra slaapplaats. De keuken bevindt zich in het middengedeelte, voorzien van
een spoelbak een mengkraan een 3 pits kooktoestel en een hoge koelkast.De warmwatervoorziening loopt via de
ingebouwde boiler. Door de royale lades en de apothekerskast in de keuken zijn uw spullen altijd eenvoudig
bereikbaar. De toiletruimte met interne wasruimte bevindt zich ook centraal in de caravan. Voorin zijn de twee royale
enkele bedden geplaatst. Van deze bedden kunt U door de bedverbreding moeiteloos een kingsize bed maken. Uw
kunt uw nachten comfortabel doorbrengen, de lattenbodems zijn per persoon in hardheid verstelbaar, en de
comfortschuim matrassen liggen heerlijk. 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.Door het grote
serviceluik zijn uw spullen ook van buitenaf bereikbaar. 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 verzwaarde uitdraaisteunen zorgen voor extra stabiliteit. Prachtige lichtmetalen velgen, de kers op de taart.
De genoemde prijs is incl de aanwezige bedverbreding en een truma combi 4e kachel.
De genoemde Prijs is rijklaar incl 24 maanden fabrieksgarantie, en kentekenkosten.<em>Aan deze gegevens
kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden</em>
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