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Dethleffs 470 V Camper 2010
Super mooie caravan met enkele bedden, de droom van veel kampeerders. Deze Dethleffs 470 V Camperva het
modeljaar 2010 is door ons ingeruild van de eerste eigenaar. De comfortabele en gezellige rondzit bevindt zich aan
de voorzijde van de caravan. In deze zit kunt u genieten van een heerlijke maaltijd of gezellige avond. Daarnaast is
deze zit eenvoudig om te bouwen tot een comfortabele extra slaapplaats. U vindt centraal in de caravan de keuken,
Deze is uitgerust met een spoelbak, gascomfort en een mengkraan. De warmwater voorziening loopt via de
ingbebouwde boiler. De koelkast is een royale uitvoering. Door de opberglades in de keuken zijn uw spullen altijd
makkelijk bereikbaar. De twee enkele bedden aan de achterzijde in de caravan bieden u een heerlijke nachtrust door
de combinatie van de lattebodems met de matrassen. Via het serviceluik kunt u ook van buitenaf heel makkelijk bij
de bergruimte onder een van de bedden komen. Centraal vindt u de badkamer, heerlijk om je op te frissen en
voldoende bergruimte. Er is een uittrekbare douchekop aanwezig, op deze manier bent u niet afhankelijk van het
sanitair gebouw op de camping. Het interieur kan goed worden geventileerd dankzij het grote dakluik, dat ook voor
extra lichtinval zorgt. En kijk eens naar het dakluik, hoe ontzettend mooi is dat met de mooie omlijsting. De
ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de verwarmde lucht. De caravan heeft dankzij de stabilisator,
waarmee deze caravan is uitgerust, een betere wegligging. Waar mogelijk is bergruimte gemaakt zodat u al uw
spullen overzichtelijk kunt opbergen. De caravan is uitgerust met een mover, hiermee zet u de caravan moeiteloos
op de gewenste plek. Het fietsenrek zorgt ervoor dat u de fietsen mee kunt nemen op vakantie, makkelijk op de
camping of heerlijke lange fietstochten door mooie natuurgebieden, allemaal mogelijk. De caravan is uitgerust met
een uitristbare voortent, hiermee vergroot u de leeftuimte enorm. In deze voortent bent u direct van stroom voorzien
door het voortentstopcontact. De lichtmetalen velgen zijn een plaatje.De genoemde prijs is incl rijklaarmaakkosten en
12 maanden bovaggarantie.Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen
voorbehouden.
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