
  

  

BULLI OUTDOOR
CAMPING 

26. & 27. September

375,- €  
399,- €

Kampagneuger fra 30.08. - 05.09. 
På alle Grills  -10%

Kampagneuger fra 07.09. – 12.09. 
På borde & stole  -10%

Kampagneuger fra 14.09. - 19.09. 
På alle glas ( plast) og bæger  -10%

www.camping-freizeit-held.de Skandinavien-Bogen 4 • 
24983 Handewitt+49 4608 816 89 59

SUP tilbud til sæson afslutning

VÆRKSTEDS
TILBUD

Dometic FreshJet 2000 
inkl. montage

fra 2950,00€
2290,00€

220W Solceller 
inkl. montage

fra 1490,00€
1190,00 €

  

  

Litium batteri  
“Relion”

1250,00€
fra 1490,00€

1290,00€

Luftaffjedringssystem
Fiat X250 „8“ inkl. montage

Vejning af akse
55,00€ Gratis

Så længe lager haves

 

-

OPEN AIR OG
KAMPAGNEDAGE

Flere super tilbud i vores butik

Alle SUP´er stærk reduceret
Explorer Raider for kun
Explorer Shark for kun
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fra 1649,00€

Forskellige udstillere

Aktivitetsprogram

Hoppeborg til børn

Autocamper udstilling

Open Air arrangement 
d. 26 & 27 September kl. 10-17
Den 26 og 27 September inviterer vi dig 
og din familie til vores open air arrange-
ment, hvor vi vil tilbyde dig ekstra gode 
tilbud både på salg af campere og 
campingvogne, men også på værk-
stedsydelser samt fra vores partner fra 
campingbutikken Camping & Freizeit 
Held.

Desuden kan du deltage i den store 
SKANDIC REISEMOBILE konkurrence hvor 
vi udlodder nogle flotte præmier

1.  1 x Gavekort til campingudstyr             
     for en værdi af 731 €
2.  1x Olieskift/Filter service
3.  1 x Test af gasanlæg

Street Food og kaffe og kage



Mit ”SICHERHEIT” 
Ihr schönster Urlaub

Invitation til 
kampagnedage hos 
SKANDIC og NORDIC

 
 

   
 

 

DAB radio, navi 
og bakkamera

GRATIS

Infos unter

500,00 €

i

www.skandic-camping.de 

+49 4608 972 99 0

info@skandic-camping.de

Skand nav ien-Bogen 4  |  24983 Handewitt

Vores store åbent hus   med masser af 
gode rabatter finder normalt sted i sep-
tember. På grund af den aktuelle situation 
kan dette dog ikke finde sted helt som det 
plejer.  Men vi har alligevel forberedt nogle 
gode rabat kampagner i en svær tid til dig 
og din familie. Dette gælder for vores 
autocampere af mærkerne Hymer, Carado, 
Pössl og Dethleffs.  En masse andre gode 
tilbud finder i også fra  værkstedet og i 
campingudstyrsbutikken Camping & 
Freizeit Held.

Sådan fungerer det:
Besøg vores hjemmeside og læs mere 
omkring vores tilbud eller kontakt os på 
telefon eller mail.

Derefter afsted til SKANDIC & NORDIC
og udnyt vores gode tilbud.

Super tilbud i
september

Med “sikkerhed” en god ferie

Ekstra feriepenge!

Bestil din kommende HYMER Camper i 
perioden 24/8 - 30/9 og få samtidligt foræret 
en feriebonus til en værdi af 2000 € eller 
1000 € ved en HYMER Campervan

Tilbuddet gælder alle Campere fra vores 
HYMER udstilling og ved bestilling af nye 
2021 modeller

Når du køber et nyt køretøj foræreer

vi dig helt gratis vores

 “Camping - Starter - Set” 

fra Camping & Freiyeit Held.

værdi, 

1 €

GARANTI
FORLÆNGELSE

1 års

GRATIS Tilbuds 
tidsrum:

01.09.-
30.09.*

På alle 
Editionsmodeller

TOP

TILBUD

04608 - 9729955SPAR OP TIL

700 €
på campingvogne

På alle 
editionsmodeller


