Adria
Coral Axess 600 SL SPECIAL EDITION - 165 PK
Bouwjaar:

2020

Conditie:

Nieuw

Tellerstand:

20 KM

Transmissie:

Handgeschakeld

€ 69.500,Merk:

Adria

Tellerstand:

20 KM

Type:

Coral Axess 600 SL SPECIAL
EDITION - 165 PK

Transmissie:

Handgeschakeld

Carrosserie:

Half-integraal

Vermogen:

165 PK

Prijs:

€ 69.500,-

Gewicht:

2850 KG

Bouwjaar:

2020

Laadvermogen:

1115 KG

Brandstof:

Diesel

Lengte:

699 cm

Kleur:

Overige

Breedte:

230 cm

BTW / Marge:

BTW

Hoogte:

285 cm

Overige
2 aparte bedden

Elektr. bedienbare spiegels

Schoonwatertank (vast)

ABS

Gascomfoor

Standaardzit

Afvalwatertank (vast)

Hagelbestendig dak

Startonderbreker

Afzuigkap

Hordeur

Stoel(en) draaibaar

Airbag(s)

Indirecte verlichting

Stuurbekrachtiging

Boiler

Kachel

Televisiebeugel

Buitenlamp

Koelkast

Toilet/Wasruimte

Cabine airco

Ladekast

Verduistering cabine

Cassettetoilet

Lattenbodem

Verwarmde buitenspiegels

Centr. deurvergr. afstandsb.

Leeslampjes

Vriesvak

Combicassettes

Luifel

Cruisecontrol

Midden-opstelling

Douche

Middenkeuken

Elektr. bedienbare ramen

Ringverwarming

Omschrijving
De Coral 600 SL is voor modeljaar 2020 volledig nieuw ontworpen.
• Ruime indrukwekkende indeling met enkele bedden en zithoek vooraan met plaats voor 5 personen
• volledig vlakke vloer zonder trapjes of niveau verschil
• pracht interieur met mooie bovenkasten, tal van indirecte LED verlichting en de nubuck leder
interieurstof!
• handig ingerichte keuken met grote koelkast met automatische energiekeuze
• Uniek wegdraaibaar douche gedeelte waardoor er een ruim toilet ontstaat.
• Beide één persoons bedden achter hebben een lengte van ruim twee meter. hoogstaand slaapcomfort
dankzij matrassen op lattenbodem
• geniet van de prachtige strerrenhemel van je vakantiebestemming dankzij de reusachtige panoramische
dakraam boven de zithoek, uniek in zijn aard.
• Echte wintercamper dankzij de perfect geisoleerde opbouw, de kwalitatieve Seitz ramen, krachtige
6000cal verwarming en de verwarmde vers- en vuilwatetanks.
• Fietsengarage met dubbele toegang
• Hagelbestendiger dak en zijwanden
•dankzij de "Special Edition" versie zijn alle nodige opties en accessoires aanwezig: krachtige Truma 6
verwarming, geïntegreerde verduistering voor de ramen stuurcabine, grote 16" wielen voor een beter
rijgedrag, grote XXL opbouwdeur met dubbele vergrendeling voor meer veiligheid, zithoek in nubuck
leder voor de gezellige zomer en winteravonden, muggenhorren en verduistering rondom (incl. deur),
brede deur met raam, luxe dashboard met alu inleg, matras op lattenbodem voor een verkwikkende
nachtrust, ABS, dubbele Airbag, Airco, inklapbare spiegels, centrale vergrendeling, cruise controle, veel
daglicht dankzij groot panoramisch dakluik in cabinepet, groot dakluik aan de keuken, dakluik in de
slaapkamer

Inruil Camper, Caravan en vouwwagen mogelijk.
Wij zijn officieel Adria Kampeerauto dealer.
Tot ziens bij Kampeer Centrum Budel, Meemortel 34 te Budel

