https://www.bilgaraget.se/2559681
Privatpersoner annonserar gratis på Bilgaraget.se!

Swift Other Toscane 694 QB QuensbedDropdown
900 SEK, 2018, 1 Mil, Annan Ej angiven
Säkerhet:
Alarm
Interiör och bekvämligheter:
Farthållare: avståndsmätning fram, Luftkonditionering: automatisk, Stereo

Tillägsuppgifter:
vatten, Flamsäker inredning, Brandvarnare, Narkoslarm, AC, Farthållare, Backsensorer, Integrerad radio med DAB, Euro 6
motor, bilen är fri från träreglar, Mörkläggningsgardiner förarhytt, Pilotstolar förare+passagerare, Husbil med plats för hela
familjen från Europas största enskilda husbilssmärke SWIFT . 6 sovplatser och 5 bältade platser . Längst bak queensbed
med påkostad madrass från erkända Duvalay Duvalite . Påkostat vinkelkök med 3 lågig spis med ugn, dessutom inbyggd
mikrovågsugn . AES kylskåp från Dometic på 138 liter med separat frysfack . Lägst fram steglös dropdown säng med plats för
2 personer under den rymlig sittgrupp som går att sitta 6 personer i och även bäddbar för 2 personer . Unikt med Swift :
Swift Command, ett system som gör det möjligt ett styra din husbil med både din mobil och läsplatta med Bluetooth. Eller
WIFI om du inte befinner dig i närheten av husbilen. Värme, batteri och belysning går att kontrollera med denna funktion. Du
ser även var din husbil befinner sig och om den flyttas . Säkerhet : Alla Swifts husbilar är krocktestade med riktiga
krockdockor vilket är unikt i branschen, Seitz entredörr med 2 punkts låsning Vinteranpassad : Isolerad gråvattentank och
färskvattentank placerad i bodelen, Truma Combi 6 med elpatron . Bildel : Utrustad med lågbyggt AMC AL-KO chassi,
ESP+Hillholder. Garantier: 10 års täthetsgaranti från fabriken, 3 års Helfordonsgaranti. Denna husbil är även utrustad med
komfortpaket : Formsydd bodelsmatta, Bodelssdörr med fönster . Extrakostnad detta paket 14990 kr . Denna bil går att
finansiera från 3649 kr/månaden, Stereo
Län: Uppsala
Handlare: RA Motor AB, Bolandsgatan 18 B, 753 23, Ort: Uppsala, Telefon: 46 18 18 28 80, Fax: 46 18 18 28 85
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