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Hurtig opstilling – 3 nemme trin

 ✓ Camp-let er nem at køre med 
- din ferierejse bliver ubesværet og du kommer let omkring

 ✓ Camp-let har plads til hele familien 
- teltturen med ekstra komfort giver dig hyggeligt samvær

 ✓ Let slås Camp-let’en op uden større øvelse 
- du kommer hurtigt på plads og får tid til ferien

Lej en  
Camp-let til din ferie
Hos Camp-let’s landsdækkende forhandlernet, kan du nu leje vognen til din 
perfekte Camp-let ferie. Skal du nemt og bekvemt afsted, så lej en pakket og 
køreklar Camp-let til ferien, hvor du naturligvis selv bestemmer destinationen.

1.
Det indbyggede køkken svinges 
ud – alle køkkenmodeller kan 
benyttes ved stop under rejsen.

2.
Vognen lukkes op. En praktisk 
gasfjeder hjælper dig, når vog-
nen åbnes og lukkes.

3.
Det store fortelt og sovekabi-
nerne åbnes i en og samme 
bevægelse.

2 uger for kun

6.990,-
inkl. moms



•	For kun 6.990,- inkl. moms får du 2 hele ugers ferie 
i en lækker Camp-let.

•	Du henter Camp-let’en fredag mellem 14.00 og 
16.00 pakket og klar til turen.

•	Du bestemmer destinationen og kan nemt flytte 
rundt efter behov.

•	Efter endt ferie afleveres Camp-let’en fredag 
mellem 10:00 og 12:00.

•	Kaskoforsikring er inkl. Selvrisiko = Depositum 
2.000,-

•	Camp-let skal afleveres rengjort og rettidig. 
Overholdes dette ikke godtgøres depositummet 
ikke.

•	Camp-let har 2 store dobbelt sovekabiner og et 
rummeligt opholdsrum.

•	 I vognen er der masser af bagageplads sammen 
med teltet.

•	Vognen er udstyret med kørekappe, så du kan have 
ekstra bagage på låget.

•	4 x stole og 1 bord, samt et opklappeligt 
køkkenarrangement med gasblus.

•	Stor frontboks til ekstra bagage.

•	Der er naturligvis reservehjul under vognen.

•	Godkendt kabelkit med 25 meter forlængerkabel

•	Gasflaske.

Hvad er prisen og hvordan henter og afleverer jeg?

Hvad er inkluderet i prisen?

Booking- og lejekontrakt

Fakta om Camp-let’en

Model Camp-let Basic
Areal 17 m2

Egenvægt 250 kg
Lasteevne 250 kg
Lukket mål L: 323 cm × B: 160 cm × H: 95 cm
Åbent mål L: 526 cm × B: 400 cm
Sengemål 140 x 200 cm
Farver Grå / Sand
Teltmateriale Akryl
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•	For booking og datoer –  
se forhandlere på Camp-let.dk

•	Ved booking betales lejen + 2.000,- i depositum 
– reservation er efter modtagelse af betaling 
gældende

•	Ved afbestilling min. 30 dage før lejeperioden 
godtgøres lejen. Depositum godtgøres ikke ved 
afbestilling

•	Spørgsmål vedr. lejeperiode og øvrige forespørgsler  
kontakt din Camp-let forhandler

Forhandler


