ALPINE SPORT 370 EK
€ 18.995,-

Standaarduitrusting o.a.:
•

•
•

Aantal slaapplaatsen:
Totale lengte:
Inwendige lengte:
Omloopmaat voortent:
Leeggewicht*:
Maximaal toelaatbaar gewicht:
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie):

2
543 cm
372 cm
814 cm
920 kg
1150 kg
1350 kg

• Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het
feitelijk leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven
gewicht.
Genoemde verkoopprijzen zijn All-in, dus incl. 21% BTW, vrachtkosten
naar dealer, kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART ++ constructie:
Constructie gemaakt van PU i.p.v. hout.
Polyester front, achterpaneel, dak en zijwanden.
Polyester binnenwanden en plafond.
Polyester beschermplaat onderzijde vloer.
Front met groot voorraam.
Sun Roof (panoramisch dakraam), in kunststof kader
met LED verlichting en ingebouwde speakers.
Heki dakluik (70 x 50 cm).
Extra zware uitdraaisteunen.
Disselafdek met opstap.
Lichtmetalen velgen.
AL-KO stabilisator AKS 3004.
Dometic koelkast (110 liter) met uitneembaar vriesvak
Vaste watertank (38 liter).
Rondverwarming.
5 Liter warmwatersysteem op elektriciteit.
Extra dikke kussens met binnenvering.
Voorbereid voor fietsendrager (max. 60 Kg).

ALPINE SPORT 420 CT
€ 20.295,-

Standaarduitrusting o.a.:
•

•
•

Aantal slaapplaatsen:
Totale lengte:
Inwendige lengte:
Omloopmaat voortent:
Leeggewicht*:
Maximaal toelaatbaar gewicht:
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie):

2
605 cm
434 cm
876 cm
995 kg
1250 kg
1350 kg

• Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het
feitelijk leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven
gewicht.
Genoemde verkoopprijzen zijn All-in, dus incl. 21% BTW, vrachtkosten
naar dealer, kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART ++ constructie:
Constructie gemaakt van PU i.p.v. hout.
Polyester front, achterpaneel, dak en zijwanden.
Polyester binnenwanden en plafond.
Polyester beschermplaat onderzijde vloer.
Front met groot voorraam.
Sun Roof (panoramisch dakraam), in kunststof kader
met LED verlichting en ingebouwde speakers.
Heki dakluik (70 x 50 cm).
Extra zware uitdraaisteunen.
Disselafdek met opstap.
Lichtmetalen velgen.
AL-KO stabilisator AKS 3004.
Dometic koelkast (110 liter) met uitneembaar vriesvak
Vaste watertank (38 liter).
Rondverwarming.
5 Liter warmwatersysteem op elektriciteit.
Extra dikke kussens met binnenvering.
Voorbereid voor fietsendrager (max. 60 Kg).

ALPINE SPORT 470 CF
€ 21.495,-

Standaarduitrusting o.a.:
•

•
•

Aantal slaapplaatsen:
Totale lengte:
Inwendige lengte:
Omloopmaat voortent:
Leeggewicht*:
Maximaal toelaatbaar gewicht:
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie):

4
671 cm
500 cm
942 cm
1085 kg
1300 kg
1500 kg

• Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het
feitelijk leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven
gewicht.
Genoemde verkoopprijzen zijn All-in, dus incl. 21% BTW, vrachtkosten
naar dealer, kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART ++ constructie:
Constructie gemaakt van PU i.p.v. hout.
Polyester front, achterpaneel, dak en zijwanden.
Polyester binnenwanden en plafond.
Polyester beschermplaat onderzijde vloer.
Front met groot voorraam.
Sun Roof (panoramisch dakraam), in kunststof kader
met LED verlichting en ingebouwde speakers.
Heki dakluik (70 x 50 cm).
Extra zware uitdraaisteunen.
Disselafdek met opstap.
Lichtmetalen velgen.
AL-KO stabilisator AKS 3004.
Dometic koelkast (110 liter) met uitneembaar vriesvak
Vaste watertank (38 liter).
Rondverwarming.
5 Liter warmwatersysteem op elektriciteit.
Extra dikke kussens met binnenvering.
Voorbereid voor fietsendrager (max. 60 Kg).

ALPINE SPORT 490 CE
€ 22.395,-

Standaarduitrusting o.a.:
•

•
•

Aantal slaapplaatsen:
Totale lengte:
Inwendige lengte:
Omloopmaat voortent:
Leeggewicht*:
Maximaal toelaatbaar gewicht:
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie):

4
699 cm
529 cm
971 cm
1165 kg
1400 kg
1600 kg

• Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het
feitelijk leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven
gewicht.
Genoemde verkoopprijzen zijn All-in, dus incl. 21% BTW, vrachtkosten
naar dealer, kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART ++ constructie:
Constructie gemaakt van PU i.p.v. hout.
Polyester front, achterpaneel, dak en zijwanden.
Polyester binnenwanden en plafond.
Polyester beschermplaat onderzijde vloer.
Front met groot voorraam.
Sun Roof (panoramisch dakraam), in kunststof kader
met LED verlichting en ingebouwde speakers.
Heki dakluik (70 x 50 cm).
Extra zware uitdraaisteunen.
Disselafdek met opstap.
Lichtmetalen velgen.
AL-KO stabilisator AKS 3004.
Dometic koelkast (110 liter) met uitneembaar vriesvak
Vaste watertank (38 liter).
Rondverwarming.
5 Liter warmwatersysteem op elektriciteit.
Extra dikke kussens met binnenvering.
Voorbereid voor fietsendrager (max. 60 Kg).

