Dethleffs I 7870 ESPRIT
Motor: 2.8l/145hk (årsmodell 2005)

PRIS: 498.000,Den gode ferieopplevelsen starter hos Askjems
Tlf: 33 30 13 00 - www.askjems.no

Utstyr og tekniske data
Kjøp og salg av bobil og campingvogn er
en tillitssak
Alle våre bobiler og campingvogner, nye og brukte, blir
grundig gjennomgått av vårt kyndige
verkstedspersonell før vi leverer disse ut vil våre
kunder.
Vi sjekker biler og vogner og foretar grundige takster.
Vi setter vår ære i å levere bobiler og vogner som
oppfyller dine forventninger.
Vi foretar også service ute på campingplasser og gjør
det vi kan for at du som kunde hos Askjems skal ha
den gode ferieopplevelsen.

Utstyr
Alde Vannsentral
El-kolbe
Air Condition Bildel
Air Condition Bodel
Servostyring
Markise
Sykkelstativ
TV-antenne
Fast toalett
Varmt vann
Radio/CD
Støttebein bak
Kjøleskap m/sep.fryser
Gass/Narkosealarm
El-speil
Stekovn
Hekkgarasje
Dobbeltbunn
Dobbeltseng tverrstilt
Nedtrekkbar seng

Tekniske data
Årsmodell

2005

Kilometerstand

139,000

Motorstørrelse

2800 ccm

Hestekrefter

145 hk

Lengde

838 cm

Bredde

225 cm

Egenvekt

3935 kg

Totalvekt

4500 kg

Reg. for ant. personer

4

Planløsning
Garanti
Vår referanse

3 MND.
232 / BIL25647

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

