Adria 663 UK Alpina
Årsmodell 2019

PRIS FRA: 404.900,Den gode ferieopplevelsen starter hos Askjems
Tlf: 33 30 13 00 - www.askjems.no

Utstyr og tekniske data
Beskrivelse
BESKRIVELSE AV PAKKER:
Scandinavian pakke:
Spillvannstank integrert, Alde vannbåren varme, Alde
vannbåren gulvvarme, Tak i glassfiberarmert plast,
Karosseri av glassfiberarmert plast, front/endevegg av
ABS Plast, avtagbart hjulbeskyttelse, Hel dør med
vindu, 3-bluss komfyr med ovn og grill, kjøkkenvifte,
167 L kjøleskap, ferskvannstank 50 l m/utv. påfylling,
cityvann, LED Tv-holder, Kaldskummadrass, Adria
Ergobath, Kontrollpanel, Bluetooth transmitter og
høyttalere, skiboks, utv lasteluker, inngangsgarderobe
Plusspakke Alpina
Mikrobølgeovn, myggdør, ALU-felger, AKS-kobling

Fabrikkmontert utstyr
Plusspakke Alpina enkelaksel
Formsydd gulvteppe

Totalpris inkl. montert utstyr 417.600,Tekniske data
Pris utstilt modell
Årsmodell

417.600,2019

Lengde

865 cm

Bredde

246 cm

Egenvekt

1730 kg

Totalvekt

2000 kg

Sengeplasser

6

Planløsning
Garanti
Vår referanse

531 UTST / BIL25643

Den gode ferieopplevelsen starter hos

Hvorfor velge Askjems?

Veibeskrivelse fra Oslo:

Firmaet har over 40 års erfaring og solid økonomi
Stort verksted med høy kompetanse og mobil
service
Norges største butikk/delelager
Skandinavias største innendørs utstillingshall (opptil
150 enheter)

Følg E-18 fra Oslo forbi Drammen og Horten. Følg den
nye 4-felts motorveien forbi første avkjøring mot
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Når 4-felts motorvei
innsnevres til 2-felts skal dere ta første avkjøring mot
høyre. Avkjøringen er rett etter at du ser Gilde
slakterier og TINE meierier på høyre side. Ta av første
avkjøring Riksvei 19 merket med skilt
Ås-industriområde, Hof, Horten og Tønsberg. Kjør inn
under E-18 og du ser oss på høyre side.

Vi ønsker at Askjems Camping Center
skal være den mest attraktive
leverandøren av mobil ferie.
Og med det mener vi: Det er vår solide kunnskap og
erfaring som gjør at kundene først og fremst kommer
til oss. Siden 1969 har vi lagt til rette for å innfri
kundenes behov for mobil ferie.
Campingvogner, bobiler og utstyr til mobil ferie er vår
spesialitet. Kundene er trygge på at vi alltid leverer
kvalitetsprodukter.

Veibeskrivelse fra Larvik:
Du kjører E-18 forbi Sandefjord og Stokke. Når du
deretter har passert andre avkjøring mot Sem og
passert første avkjøring mot Tønsberg, skal du ta
neste avkjøring merket med Ås-industriområdet, Hof,
Horten og Tønsberg. Du ser oss da på høyre side.

Vår kompetanse, våre utstillinger og våre produkter
gjør det attraktivt å handle hos oss.
Vi er Norges største forhandler av mobil ferie.

Askjems Camping-Center
Åshaugveien 4
3170 SEM

man-fre 09:00 - 17:00
torsdag 09:00 - 19:00
lørdag 10:00 - 14:00

epost: post@askjems.no
www.askjems.no
www.facebook.com/askjems

Tlf: +47 33 30 13 00
Fax: +47 33 33 26 39

