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BENIMAR TESSORO 495 QUEENSBED + HEFBED EURO 6
€ 64.900,00
Aantal
slaapplaatsen

5

Bouwjaar

2018

Brandstof

Diesel

Conditie

used

Kilometerstand 30184
Lengte

6.94

Merk

Benimar

Model

TESSORO 495 QUEENSBED
+ HEFBED EURO 6

Soort

Halﬁntegraal

Transmissie

Handgeschakeld
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Let op! Wij zijn van maandag 3 oktober tot en met donderdag 6 oktober gesloten in
verband met ons jaarlijkse bedrijfsuitje.
VRIJDAG 7-10-2022 ZIJN WIJ WEER GEOPEND VANAF 09:00 UUR.
DE CAMPERGALLERY APELDOORN HEEFT NOG WEL VEEL CAMPERS OP VOORRAAD!
De Campergallery Apeldoorn biedt aan:
PRACHTIGE BENIMAR TESSORO 495 = LUXE UITVOERING MET DE BESTE INDELING, IN
UNIEKE STAAT, ZEER VEEL OPTIES EN EEN 100% AANTOONBARE KM STAND
Exclusieve kenmerken:
- ZONNEPANEEL
- VOLAUTOMATISCHE SCHOTEL
- THULE VEILIGHEIDSSLOTEN
- FIETSENDRAGER
Let op dit is een unieke kans: DIT IS DE ALLERGOEDKOOPSTE BENIMAR TESSORO 495 VAN
NEDERLAND!! Voor deze prijs zult u nooit meer een vergelijkbare camper vinden !!
Merk: Benimar
Type: Tessoro 495
Aantal zitplaatsen op het kenteken: 5 Zitplaatsen
Kilometerstand: 30.192 km (historie aanwezig dus volledig aantoonbaar)
Motor: Ford Transit 2.0 Euro 6
Aantal pks: 130 pk
Transmissie: Handgeschakeld / 6 versnellingen
Brandstof: Diesel
Eerste toelating: 30-03-2018
Afmetingen: Lengte: 6.99 m Breedte: 2.35 m
Kleur: Wit
Interne code: JS3994
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Te besturen met B Rijbewijs (normaal personenauto rijbewijs)
Rechtstreeks ingekocht uit prive bezit van de (particuliere) eigenaar dus GEEN ex verhuur
camper!
In unieke staat zonder grote deuken / krassen kindervrij (Het bed en de zitkussens zijn niet als
trampoline gebruikt, geen afgebroken scharnieren, hendeltjes etc) huisdiervrij / rookvrij (geen
geurtjes!!!) zowel van binnen als van buiten in perfecte staat !
Deze unieke Benimar Tessoro 495 is gebouwd op de vernieuwde Ford Transit en ze is
voorzien van de nog krachtigere en zuinigere Diesel Euro 6 motor met 130 pk.
TIP: Wij verzorgen ook reparaties en onderhoud van campers en montage van accessoires
(zoals bijvoorbeeld montage van: dakairco, zonnepaneel, vol automatische schotel,
achteruitrijcamera, luxe dubbel din stereo, ﬁetsendrager, gas alarm)
Cabine:
AIRCO
Groot Skyroof Panoramadak
Luxe Comfort Pilotenstoelen: draaibaar / in hoogte verstelbaar / kantelbaar / dubbele
armleuningen
De bekleding van de cabinestoelen is gelijk aan de bekleding van de dinette
Het stuur is in hoogte verstelbaar
Voorzien van stuurbekrachtiging
Elektrisch bedienbare ruiten
Elektrisch bedienbare / verwarmde spiegels
Dodehoekspiegel links en rechts
Stereo met Aux / CD / USB / Bleutooth
ABS
Mistlampen voorzijde
Koelbox in Dashboardkastje
Cruise Control
Passagiersairbag
Centrale Vergrendeling op Afstandsbediening
Trip-Boardcomputer
Remis pliché verduisteringsgordijnen 2e generatie (verbeterde versie waardoor geen beperkt
zicht op de buitenspiegels)
Living:
Luxe stoﬀen bekleding
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Gezellige rondzit om de dinette
Volautomatische Satellietschotel
Flatscreen Led TV met DVD
Hordeur bij de entreedeur van de camper
Diverse dakluiken voor daglicht / frisse lucht
Alle ruiten / dakluiken zijn voorzien van horren en verduistering
Zeer veel kastjes / opbergruimte
Bedien / Controle Unit met diverse functies
Tafel die je kunt verschuiven (dus veel ruimt om je te bewegen in de camper en een grote tafel
om te eten in een handomdraai)
Dinettetafel met telescopische poot die u eenvoudig kunt laten zakken
Huishoudaccuaccu voor het leefgedeelte
Truma Dieselkachel met boiler: nooit meer zeulen met gasﬂessen
Keuken:
Superluxe L-Keuken die van alle gemakken is voorzien zoals bijvoorbeeld:
3 pits gasfornuis
Spoelbak met Koud- en Warmwaterkraan
XXL Koelkast met vriesvak
De koelkast werkt zowel op 12 volt als op 220 volt als op gas (naar wens zowel handmatig als
helemaal automatisch in te stellen)
De keuken is voorzien van vele opberg kastjes en lades
WIJ BOUWEN OOK CONSTRUCTSLOTEN IN. DIT IS EEN MECHANISCHE BEVEILIGING OP DE
VERSNELLINGSBAK OF STUURKOLOM. DIT IS EEN EXTRA BEVEILIGING MET KIWACERTIFICAAT, WAT DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ WORDT GOEDGEKEURD,
DAARDOOR KRIJGT U KORTING OP UW PREMIE!
Badkamer:
Royale badkamer met onder andere een Wandmeubel met spiegeldeurtjes (waarachter je
scheerspullen, shampo etc. kunt opbergen)
Wastafel met Koud- en Warmwaterkraan (onder de wastafel bevindt zich nog een kastje waar je
grotere spullen kunt opbergen)
Draaibaar Thettford cassette toilet
Aparte douche: aan de andere zijde van de slaapkamer een separate ruime douchecabine, dus
terwijl de ene doucht kan de ander gelijktijdig gebruik maken van de wastafel/toilet !
Slapen:
Zeer ruim 2 persoons Queensbed aan de achterzijde van de camper (eenvoudig aan beide

Laan van de Dierenriem 61
7324 AB Apeldoorn
Tel: 055 - 543 13 01
Tel: 06 – 535 432 82

zijden in- en uit bed stappen zonder over elkaar heen te hoeven klauteren)
Eenvoudig bedienbaar 2-persoons hefbed
De Dinette is eenvoudig dmv een kleine aanpassing te transformeren in een extra bed (origineel
af fabriek tafel met een telescopische poot waardoor u deze eenvoudig kunt laten zakken)
Exterieur:
Mooie superbrede Luifel in Designstof
Mega Grote XXL Garage (met grote deuren aan de linker en rechterzijde van de camper)
Breedspoorachteras (veel mooier, veel comfortabeler, veiliger)
Lage instap, hierdoor kunt u gemakkelijk in en uit stappen zonder een opstapje te gebruiken
Groot zonnepaneel met extra huishoudaccu voor het leefgedeelte
De accus worden geladen door zonnecellen of tijdens het rijden of wanneer de camper
aangesloten is aan 220 volt
Hagelwerend dak
Volautomatische satellietschotel
Zeer ruime Schoon- en vuilwatertanks
Ruimte voor 2 stuks gasﬂessen
Fietsdrager
Camper Entreedeur Luxe uitvoering met ruit en betere sloten
Thule veiligheidssloten
Buitenlamp bij camperentreedeur
Website:
www.campergallery.nl
De Campergallery Apeldoorn is bekend van o.a. RTL 4 , RTL 7, RTL Z en SBS6. Hier hebben
wij aﬂeveringen waar wij u kennis laten maken met ons bedrijf en onze campers. Om een
leuke indruk van de Campergallery te krijgen, kunt u via onderstaande link onze
aﬂeveringen bekijken:
https://www.rtlxl.nl/programma/plezier-en-passie/360050bb-dbe5-4ﬀ6-92bb-32659eb3bdb
7
https://indebanvan.tv/category/de-camper-gallery/
Extra informatie:
De camper is perfect onderhouden en gecontroleerd. Alle handleidingen, de keuringsrapporten, de
onderhoudsboekjes en de facturen zijn uiteraard netjes aanwezig.
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De prijs is met inruil of 6 maanden garantie.
Prijs: € 66.900,MEENEEMPRIJS: € 64.900,LET OP: WIJ RESERVEREN NOOIT wie het eerst komt wie het eerst maalt
VOOR VRAGEN OF HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK KUNT U VIA ONDERSTAANDE
TELEFOONNUMMERS RECHTSTREEK EEN VERKOPER SPREKEN. TEGENWOORDIG ZIJN WIJ
OOK BEREIKBAAR PER WHATSAPP.
Timo Bakker: 06 53 54 32 82
Shane de Beer: 06 18 69 36 46
Johnny Schepers: 06 28 87 29 29
Joris de Bruijn: 06 18 69 36 47
of bij geen gehoor: 055 543 13 01
Aangezien wij onze campers voor enorm scherpe prijzen aanbieden (ver onder de
reguliere marktwaarde) is inruil mogelijk echter vragen wij uw begrip voor het feit dat wij
niet dezelfde inruilbedragen kunnen bieden als bedrijven die voor gelijksoortige campers
die duizenden euros meer vragen dan wij.
Kortom: indien u op zoek bent naar de allerhoogste inruilprijs moet u bij onze collegas zijn
die extreem hoge vraagprijzen hanteren, maar indien u op zoek bent naar de allermooiste
camper van heel Nederland met een volledig aantoonbare kilometerstand etc. voor een
superscherpe prijs dan moet u bij ons zijn !!
De Campergallery B.V. Apeldoorn
Laan van de Dierenriem 61
7324 AB Apeldoorn
U bent van harte welkom bij De Campergallery, wij zijn geopend op de onderstaande tijden.
Wij verwelkomen u graag met een vers gezet kopje koﬃe!
OPENINGSTIJDEN:
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Maandag van 09.00 17.30 uur
Dinsdag van 09.00 17.30 uur
Woensdag van 09.00 17.30 uur
Donderdag van 09.00 17.30 uur
Vrijdag van 09.00 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 17.00 uur
ZONDAG GESLOTEN
Disclaimer:
Onder voorbehoud van typ, schrijf, en/of zetfouten. Hoewel deze advertentie met de grootst
mogelijke zorg is opgesteld kan Campergallery BV niet aansprakelijk worden gesteld en/of kan
Campergallery BV nooit worden aangesproken voor eventuele onjuistheden in deze advertentie en/of
onjuiste informatie van welke aard dan ook. Voor de exacte uitvoering / aanwezigheid van opties etc.
adviseren wij u om tijdens een bezichtiging of de voor u belangrijke opties / kenmerken / speciﬁcaties
te controleren voor een eventuele aankoop. Wij verkopen o.a. de volgende merken: Adria matrix
Coral compact Hymer, 698 598 tramp B Chausson, Challenger Trigano, Roller Team, Burstner lyseo
Ixeo Nexxo Dethleﬀs Trend Advantage Knaus, Carthago, Bavaria, Benimar Tessoro Mileo

