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HYMER B-ML I 880

Motorisatie
Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI 170 PK

Afmetingen
L 8m99 x B 2m35 x H 2m96

Bouwjaar
2021

MTM
5500 kg

Km-stand
14540 km
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Opties Hymer
• Buitenkleur Crystal zilver
• Leder Napoli
• Meubeldecor Grand Oak
• Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PK -
Euro VI-D
• Gewichtsvariant 5.500 kg
• 17" lichtmetalen velgen met zomerbanden
• 17" lichtmetalen velgen met winterbanden
• Bi-LED koplampen
• LED mistlampen incl. statisch bochtenlicht
• Volautomatische airco THERMOTRONIC incl. regensensor
(meerprijs op halfautomatische airco)
• Luifel met adapter, behuizing wit of zilver, 600 x 275 cm
(lengte x uitval)
• Elektrische opstap bij de bestuurdersdeur (klapt
automatisch uit bij het openen van de deur)
Hydraulisch levelsysteem Goldschmitt met automatische
nivellering voor en achter
• Comfort plus ingangsdeur incl. sluithulp, RFID (zonder
sleutel) toegang en centraal vergrendeling
• Afsluitbaar vak aan de bijrijderszijde
• Veiligheidsslot voor bestuurders- en woonruimte
ingangsdeur
• Elektrische ventilator voor dakluik met functie aan- en
afvoer bij keuken
• Panorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig met LED
verlichting boven bed achter
• Stoelverwarming en lendensteun voor pilotenstoelen
• Hoogwaardige ronde tafel met kader van echt hout
• Elektrisch rolluik voorzijde, incl. rolgordijn van onder naar
boven uittrekbaar met zonbescherming
• Buitendouche in de garage
• Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden met
geïntegreerde opstap en tableau
• Kook-/ovencombinatie
• Keukenwerkblad in mineraalstof
• Houten douchevlonder
• Keramisch toilet
• Automatische omschakeling gasflessen met Crash Sensor
en EisEx
• Gasstopcontact buiten met afsluitkraan
• Dakairco 2.400 W
• Toiletontluchting
• 32" LED TV met geïntegreerde luidsprekers,
afstandsbediening, DVD-station, HYMER Smart
multimediasysteem met bluetooth), DVB-T/C, DVB-S2) en
elektrische houder
• LED TV 22" in slaapgedeelte, incl. geïntegreerde
luidsprekers, DVD-station, DVB-T/C, DVB-S2,bekabeling en
wandhouder
• Satelliet schotel digitaal 80 cm met Twin LNB
• Fietsendrager Weih Tec in garage

Chassis comfort pakket Mercedes-Benz
• Halfautomatische airco
• Cruise control
• Elektrische parkeerrem
• Versterkte vooras

Rij assistentie pakket plus
• Mercedes Benz MBUX 10,25”
• Actieve afstand assistent DISTRONIC+
• Stuurwiel met lederen bekleding
• Automatische versnellingsbak 9G-Tronic

Wooncomfort pakket 3
• Houten vloerrooster in badkamer
• 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x dubbele usb
• Hoeslaken bed achter
• 4 kussens met overtrek

Winter pakket smart
• Warmtewisselaar voor warm waterverwarming
• Voorbereiding warmtewisselaar Mercedes-Benz
• Warm waterverwarming garagevloer
• Isolatiemat voor voorruit, buiten
• Isolatiemat voor voetenruimte cabine, los bijgelegd
• Bijverwarming (ondersteunt standaard verwarming)
• Geribbelde vloer, viltbekleding en 2 extra sjorogen in
garage

Onze verkoopprijs: € 210.000


