Eks
k

k
ar

for Dan
siv
m
u
l

0,
-

Sp
0
ar o
p til 22.0

Gode rejseoplevelser til god pris !
Udvalgt udstyr til danskerne

Camper© D-Line er sammensat eksklusivt til danske campister, der vil nå langt på ferien og for pengene. Med det
omfattende standardudstyr og det rette sikkerhedsudstyr er I klar til afgang med det samme!

7.68 m

6.91 m

7.13 m

7.29 m

Camper© D-Line har moderne, skandinavisk interiør og fremstår lys og rummelig. Udvendig sørger glatte sider,
alufælge og moderne baglygtekonsol med integrerede lygter for, at I rejser med stil.

2.30 m

2.30 m

2.30 m

2.50 m

460 EL

470 FR

500 QSK

540 QMK

245.000 kr.

255.000 kr.

264.000 kr.

285.000 kr.

Camper© D-Line omfatter fire populære grundrids, eksklusivt
udvalgt til danske campister til en meget fordelagtig pris.
Spar op til 22.000,- sammenlignet med Dethleffs‘ velkendte og
populære Camper©-serie.

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

3. køjeseng fås som ekstraudstyr

Det praktiske søjlebordben giver ikke kun god benplads, men
letter også ombygningen til seng | Galaxy

Udstyr inkl. prisen
+ LED lamper

+ Indirekte belysning

+ Forberedt for fladskærm

+ Varmtvandsforsyning

+ Alu fælge

+ Myggenetdør

+ Elektrisk gulvopvarmning

+ AKS stabilisator
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+ Glatte plader

* Finansieringseksempel 460 EL
Kontantpris 245.000 kr., udbetaling 49.000 kr., samlet kreditbeløb 196.000 kr., månedlig ydelse 2.175 kr.,
løbetid 120 mdr., samlede kreditomkostninger 64.980 kr., samlet tilbagebetaling 260.980 kr., variabel
debitorrente 3,55%, Åop 6,16%. Beregning forudsætter betaling via BS og kaskoforsikring på det finansierede objekt. Der er 14 dages fortrydelsesfrist på finansiering. Finansieringen tilbydes i samarbejde
med Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup.
Gyldig fra 16.09.2022. Alle priser er vejledende salgspriser inkl. moms og leveringsomkostninger.
EHG Nord tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.
Yderligere råd og forklaringer vedrørende emnet vægt findes i salgsdokumenterne og på www.dethleffs.dk
Billederne i denne flyer inderholder delvist ekstraudstyr, som kan tilkøbes mod merpris.
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