Algemene info

Standaardprijs: € 63040
Promotieprijs: € 59900
Merk: Hymercar
Soort: Nieuwaanbod
Opbouwtype: Buscamper
Type bed: Dwarsbed + hefbed
Chassis: Fiat
Motortype: Fiat 2.3 Multijet
Vermogen motor: 140 PK
MTM: 3500 kg
Versnelling: Automaat
Vereist rijbewijs: Rijbewijs B
Bouwjaar:
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Kilometers:
Lengte: 5m99
Breedte: 2m08
Hoogte:
Stahoogte:
Slaapplaatsen: 4
Zitplaatsen: 4

HYMER Free –
De hele wereld is uw thuis

De buscampers van de HYMER Free-serie zijn ontworpen voor iedereen die graag spontaan vertrekt en graag
comfort heeft.
U houdt van het buitengewone? In uw vrije tijd beslist u graag spontaan en snel? Dan is de HYMER Free speciaal
voor uw behoeften ontworpen!
Het moderne design, het ruime interieur en de hoogwaardige decors maken van de HYMER Free de perfecte
reisbegeleider, waar u ook bent. Laat u verrassen door de talloze details, de extra pakketten en bijzonderheden.
Op verzoek is de buscamper ook beschikbaar met een uitzetdak, waardoor u in een handomdraai vier
slaapplaatsen heeft.

Kortom: een moderne premium-buscamper op Fiat-chassis met
een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Maak van de wereld
uw thuis.

Opties/extra’s
* Hymer Style pakket buiten
16" lichtmetalen velgen met 225/75 banden
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2 klapstoelen + tafel incl. bevestiging
90 L dieseltank
Airco met pollenfilter, manueel bedienbaar
Audiovoorbereiding met 4 luidsprekers
Automatische versnellingsbak Comfort Matic
Basis voertuig
Bekledingsstof 'Garbo'
Binnendesign
Buitenkleur cabine 'Alumino grijs'
Cabine verduistering, vouwverduistering voor de voor- en zijramen
Chassis
Chassis pakket
Cruise control
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Exterieur
Extra stopcontacten 2x230V / 1x12V
Fiat 2.3 L Multi Jet - 103 KW (140 pk) - Euro 6
Fiat Ducato 3.5 t in plaats van Fiat Ducato 3.3 t
Halogeen mistlampen
Interieur
Kader radiator grille in glanzend zwart
Koplampen met zwart kader
Luifel met speciale adapter voor het slaapdak, behuizing anthraciet
Meubeldecor 'Grand Oak'
Premium DAB radiovoorbereiding
Ready to Camp pakket
Skid-plate glanzend zwart
Stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Voorbumper in voertuigkleur gespoten
Woonwereld "FREE" (2 kussens en gordijnen)
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