Nyhed hos Skandic

Hymer

Carado

Pössl

Osse Hymer kommer i år med Carado tilbyder solide og højt Du drømmer om en hverdags
kvalitative autocamper og
bil, der osse kan fungere som
Det er en stor ære at kunne få en masse spændende nyt.
vans til en fornuftig pris.
camper, som du kan komme
lov at meddele alle vores kunFor eksempel
ud og opleve verden i.
den nye
der at vi nu osse er Dethleffs
De sidste år manglede Carado en camper på
Exsis Pure.
Den skal både tilbyde gode køreegenskaber og
under 7 meter med enkeltsenge og sænkeseng.
som er den nye komautocamper forhandler.
rejse komfort. Med en Pøssl van har du fundet
Det ændrer sig nu da de med den nye 338 T og
Dethleffs campingvogne og autocamper står
for høj kvalitet, første klasses forarbejdelse,
individuel udstyret og for stor sikkerhed og
fornøjelse, som kan deles med hele familien
Oplev de nye 2020 modeller hos os.

Eller f. eks. også de nye
Globelines fra
Mercedes.

Din

Exsis-i 580

„En revolution bag
en klassiker.“

Grundet den funktionelle opbygning i
elegant design er det
lettere og sjovere at
komme rundt.

Exsis-i 580 PURE

222

Nævneværdigt er
fx de nye Nomad
modeller.

pakte model, som
tilbydes både som del
og hel integreret model med en prisfordel
på over 100.000,00
DKK.
3.500 kg

PURE

! Dethleffs autocamper !

Det nye699
absolute
highlight er

B-klasse
MasterLine
Hymer har med den nye Mercedes model skabt sig
en autocamper, som bliver rollemodel for det Hymer
står for og som de ønsker at stå for. Oplev de nye
modeller hos os.

I model netop har opfundet den perfekte kombination af det nævnte. Denne nye model kan
kombineres med en speciel pakke hvor kunden
kan spare over 25000,00 DKK.

det rette køretøj. Pössl har gennem de sidste
mange år været førende på dette marked
pga deres gode ideer, løsninger og ikke mindst
pga deres meget fair priser.

I 2020 præsenterer Pössl en masse nye Highlights.
F. eks. den nye Roadcruiser XL med enkeltsenge
som er helt op til 2,08 m lange, udover det den nye
Summit Prime med det store flotte skyroof og ikke
at forglemme den nye jubilæums model, Trenta.
Pössl fejrer 30 års fødselsdag og bringer i denne
anledning den nye Trenta model på markedet. Den
overbeviser bl.a fordi den generelt tilbyder langt
mere komfort og rumfølelsen føles langt mere behagelig end i mange andre van modeller.

Kom og oplev
det store flotte sortiment
her hos os.
forhandler ved grænsen!

Skandic
Shop

Aqua Kem Blue
og
Aqua Kem Lavendel

• 2 liter flasker
• er hård ved fækalier men skåner fækalietanken
• fremmer opløsning af fækalierne og
• gør dermed tømningen nemmere
• reducerer dårlig lugt
• sørger for en frisk lugt i fækalietanken
• 1 dosis holder op til 5 dage

Aktionspris 11,50 €*

på campingudstyr og
tilbehør.

På udvalgte varer
får du op til
rabat
Hvis du ikke har mulighed for at besøge os,
så send gerne en e-mail med din bestilling på
åbent-hus-dagene 28. og 29.09.2019
shop@skandic-camping.de

Skandic
værksted

Klimaanlæg Dometic
Freshjet 2000
**
€
Det´ „cool“ at spare
,-Standardpris 2.760,-- €
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Skandic
værksted

Skandic
værksted

Gratis vejning

Stor Fiat Service
• Olieskift med filter

Undgå overlæs, for det kan blive dyrt. Få
vejledning og en gratis vejning af dit køretøj.

• dieselfilterskift

Aftal en tid:

• pollenfilterskift

tlf. +49 (0) 4608 - 97299-0 eller
send en mail til:
service@skandic-camping.de

• lyskontrol

**tilbuddet gælder for ordrer indtil den 31.01.2020.

Goldschmitt to kreds luftfjeder HA

• luftfilterskift

• bremsekontrol m. v.

Aktionspris 580,- €*
Vi ser frem til dit besøg
hos os!

HY 4 hydrauliske støttesystem til
autocamper op til 6 tons
Få rådgivning og vejledning
FIAT standard bagakse 1.290,-€* i stedet for 1.490,-€
ALKO standard bagakse 2.390,-€* i stedet for 2.590,-€
Hvis du har spørgsmål vedrørende Goldschmitt installationer
eller andre produkter, er du meget velkommen
til at kontakte os

*Alle tilbud gælder den 28. og 29.09.2019
fra kl. 10.00 - 17.00 og kan ikke kombineres
med andre rabataktioner.

Stabilitet!
Nivellering på 1 minut!
Ingen olie eller andre hydraulikkomponenter
inde i køretøjet!
Inkl. montage!
Standardpris 5.990,- €

Aktionspris 5.590,- €*

om alt vedrørende dit køretøj
og nyd vores kulinariske
tilbud.

