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STORT ADRIA OPRYDNINGSSALG!
ADRIA har ryddet op på centrallageret og nedsat priserne på
de sidste fabriksnye campingvogne fra årgang 2009 ‐ 2011.

Som det eneste caravanmærke på det danske marked har ADRIA gennem mange år
haft et lager af campingvogne i Danmark. Det er kommet kunderne til gode, idet
drømmevognen ofte har kunnet leveres i løbet af ganske få dage, i stedet for at man
skulle vente på næste produktion.
Men det store lager af ny‐producerede campingvogne betyder også, at der altid vil
være lidt overskydende campingvogne på lager når den næste sæson skydes i gang, og
dem rydder ADRIA nu op i.
Spar mellem 10.000 kr. og 25.000 kr.
Den sidste rest af campingvogne fra 2009 og 2010, samt specielle kampagnevogne fra
2011 er fundet frem på lageret og de fleste vogne er kørt ud til forhandlere landet
over.
‐ Selv om campingvognene på papiret er et par år gamle, er det stadig fabriksnye
campingvogne som ikke har været indregistreret, og de sælges naturligvis med 2 års
garanti, og mulighed for at få op til 5 års ekstra tæthedssikring, forklarer Helmer
Schmidt fra ADRIA DANMARK.
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Kun 1‐2 stk. af hver model!
Det er en god blandet landhandel af vogne som er tilbage fra 2009‐2011, og uanset om
familien består af 2 seniorer eller mor, far og 4 børn, er der en indretning der passer.
I Classica, Adiva og Alpina serierne kan man endvidere forkæle sig selv med ALDE
centralvarme – noget som vinder mere og mere indpas i Danmark, og som de fleste
campister ikke vil undvære igen når man først har haft det.
‐ Men det gælder om at være hurtigt ude, anbefaler ADRIA importøren. Ved mange af
modellerne er der kun én enkelt vogn tilbage.
Priserne på vognene starter ved 83.995,‐ kr. for en ny Altea 462 LS fra 2009 og slutter
ved 207.995,‐ kr. for køjevognen Alpina Comfort 743 UK fra 2011.
Se listen over nedsatte vogne på www.adria.dk og kontakt din nærmeste ADRIA
forhandler for at høre nærmere om de enkelte modeller.
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