
Camper D-Line omfatter fire populære grundrids, eksklusivt udvalgt til danske campister til en meget fordelagtig pris. 
Spar op til 17.000,- sammenlignet med Dethleffs velkendte og populære Camper-serie.   
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189.000 kr.

500 QSK

2.30 m
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189.000 kr.

540 QMK

2.50 m

7.
68

 m
 

209.000 kr.

       Spar op til 17.000,-
  

Ek
sk

lusiv for Danmark

Kontantpris 189.000 kr. Udbetaling 37.800 kr. Samlet kreditbeløb 151.200 kr. Samlede kreditomkostninger 43.814 kr.  
Samlet tilbagebetalt beløb 195.014 kr. Variabel debitorrente 2,52%, Månedlig ydelse 1.628 kr. Løbetid 120 mdr. ÅOP 5,46%.
Ovennævnte forudsætter betaling via BS og kasko. Der er 14 dages fortrydelsesret på finansiering.  
Finansiering tilbydes i samarbejde med Camping Finans v/Nordea Finans Danmark A/S.
Udstyret kan evt. medfinansieres.

* Finansieringseksempel 470 FR og 500 QSK

Alle priser er vejledende salgspriser inkl. moms og leveringsomkostninger.
EHG Nord tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.

     1.628,- kr. pr. mrd.*  
 

  K

om afsted for kun

www.dethleffs.dk

www.facebook.com/Dethleffsdk



Airplus - perfekt indvendig luft- 
cirklulation samt ventilation bag overskabe-
ne

Serviceluge som standard for enkel adgang 
til ekstra opbevaringsplads

Flytbare spotlights og USB-porte til lysskin-
nesystem

Robust GFK-tag 

Indgangsdør med myggenetVarmtvandsforsyning som standard Praktisk komfur med 3 kogeblus med elek-
trisk tænding

Stort køleskab med 142 l volumen og 15 l 
frostboks

Gode rejseoplevelser til god pris

Camper D-Line er sammensat ekslusivt til danske campister, der vil nå langt på ferien og for pengene. Med et 
omfattende standardudstyr, god opbevaringsplads og det rette sikkerhedsudstyr er I klar til start med det samme.  

Med unikke D-Line dekaler, glatte sideplader og alufælge rejser I med stil, hvor hen I lyster og så længe I vil.  
 

Det praktiske søjlebordben giver ikke kun god benplads, men letter også ombygningen til seng.  
| 460 EL | Catania |

Komfortable enkeltsenge med plads til en ekstra i smørhul  
| Sengeudtræk er ekstraudstyr | 460 EL |

Udstyr inkl. i prisen: 
• 12 V anlæg med betjeningspanel (uden batteri)

• Forberedt for fladskærm

• Alu fælge

• Elektrisk gulvopvarmning

• Glatte plader 

• Indirekte belysning

• Varmtvandsforsyning

• Myggenetdør

• AKS stabilisator

Pluspunkter: 

3. køjeseng er ekstraudstyr  
| 500 QSK og 540 QMK |


