• Markise 5,5 m og Oyster Vision (uden receiver)
• Navigation inkl. DVD-afspiller
• LED 22“ Fladskærm
• Solceller 200 Watt

Messepris 1 €* Spar 10.974,- €

Din

•

•

•

Messetilbud

Ved køb af en helt ny 2019 Dethleffs campingvogn, tilbyder vi et helt nyt godt-udvalgt fortelt
til bare en 1€*

CARADO

forhandler ved grænsen!

campingvogne.

af autocmaper og

og et stort udvalg

værkstedstilbud

Med super

Forårsmesse 16. & 17.03.2019

Nyhed Carado Vlow kassevogne

Messetilbud - Hymer Skanedition pakke
(Nye Hymer - B SL og Starline)

Campingferie med hele familien. I over
85 år har Dethleffs stået i spidsen med
deres altid ﬂotte og innovative caravans.

at hilse på jer!

Se denne og mange andre gode tilbud på
Carado autocamper til vores åbent hus

KUN 769.990,- DKK inkl. dansk moms og afgift

Vi glæder os til

KUN 569.990,00 inkl dansk moms og afgift

Tilbud: Hymer Exsis T 588: Automat gear, 150 HK,
gulvvarme, Truma 6E osv.

Tilbud
Pössl 2 Win ALL IN inkl Truma
combi 4E, Safe pakken, PLUS pakken, 163 HK osv.
KUN 539.990,00 DKK inkl dansk moms og afgift

Kl. 10:00 - 17:00

Tilbud: Carado T 337 Basic pakken, Chassis
pakken, spildevandstank isoleret, stort køleskab osv.

16. & 17.03.2019

Carado: Teknisk pålidelig camper I et ﬂot og
tidsløst design. Gennemtænkt på alle niveauer og bedst når det gælder pris og kvalitet.

Invitation

Du ønsker at ﬁnde en camper som du både
kan bruge som hverdags-bil og som camper, så du kan komme ud at opleve verden.
Pössl er den rette løsning for dig. Den er
bygget op omkring princippet ”frihed og
rejsekomfort” og fås på både Fiat og Citroën
Jumper chassis

Åbent hus den

Hymer startede op allerede sidst i 1950’erne
og siden da har de været kendt for deres altid meget eksklusive premium campere og caravans, som med stil kan tillade at kalde sig selv “Made in Germany“.

Skandic - „Top Hit“

GmbH

Skanedition kun 1 €

Skandic & Nordic Reisemobile

Autocamper / bobil og
campingvogne til salg

Skandic - Udlejning

Vi udlejer splinter nye autocamper der maks. er 2 år gammel.
et individuelt tilbud for din helt specielle ferie, udarbejder vi gerne. Send os en mail til:
rent@skandic-camping.de
eller ring:

Skandic - Værksted Skandic - Værksted
Gratis vejning

Goldschmitt luftaffjedring

+454608-972990.

Få tjekket dine bremser hos os helt gratis.

FIAT Standard bagaksel NU 1290,-€ (1490,-€)
ALKO Standard bagaksel NU 2490,-€ (2690,-€)

Tilbuddet gælder i 7 dage og bliver til en bindende reservering hvis vi modtaget depositumet idenfor 7 dage.
30 dage før afrejse overføres det resterende beløb og
til udlejningsdagen medbringen depositumet.

Få en tid på værkstedet.
Tlf: +49 (0) 4608 - 9729940

Kontakt os gerne for spørgsmål angående
Goldschmittanlæg og andre aftaler på værkstedet.

Hvad er inkluderet i prisen:
• Fri kilometer
• Udvendig rengøring
• 2 Gasﬂasker
• Fiat mobilitet’s garanti
• Fuld kasko-forsikring med 1.000 € selvrisiko

Tlf.: +45 - 4608 972990
Email: service@skandic-camping.de

Stor Fiat Service:
olie, dieselﬁlter, olieﬁlter, luftﬁlter,
pollenﬁlter skift, lystest, bremsetest osv.

olieﬁlter og olieskift, lystest, bremsetest osv.

Vi glæder os til at hilse på jer!
Skandic & Nordic Reismemobile GmbH
Skandinavien-Bogen 4 • 24983 Handewitt

Tilbudspris 280,- €*
Standardpris 380,- €
Bemærk tilbudene gælder kun den 16. &
17.03.19 fra 10-17. Det er ikke muligt at få
yderligere rabat på tilbudene.

Efternavn: _____________________
Adresse: _______________________
______________________
Email: _________________________
Kun fuldstændigt udfyldte kuponer
deltager i konkurrencen!

HY 4 støttesystem til
autocamper op til 6 tons

Tilbudspris 580,- €*
Standardpris 680,- €

Lille Fiat Service:

Fornavn: _______________________

Tel:___________________________

Skandic - Service
Stor Fiat Service:

KONKURRENCE
Kom til vores åbent hus og
aflever denne coupon for
at deltage i konkurrencen!

Undgå overvægt og få din autocamper / bobil
vejet hos os helt gratis! Hvis du bliver snuppet,
bliver det helt sikkert dyrere!

Gratis bremsetjek

Skandic - Konkurrence

Mere stabilitæt i autocamperen!
Nivellering på kun 1 minut!
Ingen pladskrævende hydraulikkomponenter på den indvendige
side af køretøjet. Pris inkl. montering
Standardpris 5890,- € • Messepris 5490,- €*
Aftal gerne er tid på værkstedet til vores åbent hus!

Vind 1 uge i en
autocamper til
2 personer i
lavsæsonen.
Skandic & Nordic Reismemobile GmbH
Skandinavien-Bogen 4 • 24983 Handewitt

