
Zoals u reeds opmerkte is onze aanbieding zéér aantrekkelijk, doch willen we er nogmaals de nadruk op 
leggen dat deze aanbieding écht wel het verschil kan maken ... Het leuke van de zaak is dat onze klanten 
er ons op attent maakten! PILOTE biedt dit model aan in ESSENTIEL & SENSATION uitvoering.  
        
Door onderhandeling met onze fabrikant besloten we voor het derde jaar op rij u deze prachtige/ kwalita-
tieve motorhome terug in onze SENSATION uitvoering aan te bieden! Ontdek de aanbieding en ook U zal 
versteld staan van de meerwaarde en weten dat U feitelijk een LUXE uitvoering krijgt met erbovenop extra 
‘s aan een prijs van een basismodel!! Wél willen we benadrukken dat de kwaliteit in beide versies gelijk 
zijn! Oordeel zelf beste klant!  

HET VERSCHIL:

  SENSATION G 740 SERIE

Opmerkelijk is het achterfront uitgevoerd 
in led achterlichten in een heel moderne stijl

MOTOR
✔  FIAT 150 PK!
✔  AUTOMAAT UITVOERING
✔  Airco motor
✔  Cruise control

GARAGE
✔  2 opbergvakken
✔  2 rails met haken
✔  Verlichting
✔  220 volt stopcontact

GAS / VERWARMING
✔  Truma duo control cs
✔  TRUMA C 6000 EH (gas en elektriciteit)
✔  Koelkast 149 liter

CABINE
✔  Radio dvd (grootscherm met touch bediening)
✔  Alu afwerking dashboard
✔  Draaibare agutizetels (model lounge)
✔  Plissee cabine regelbaar 50/50
✔  Electrische opstaptrede
✔  Celdeur met venster en vliegendeur
✔  Celdeur met centrale vergrendeling
✔  Digitaal controlepaneel

OPBOUW
✔  Comfort afwerking zetels
✔  Bekleding zitsokkels in eco leder
✔  Eco leder (bi - color of egaal créme)
✔  4 bijpassende kussentjes
✔  Lichtgeleiders boven hangkastjes (dimmer)
✔  Venster (boven zitbank achter passagiersstoel)
✔  Exclusief (black afwerking, keuken - en tafel)

KEUKEN
✔  Geintigreerd vuilbakje in schuifl ade 
✔  Dampkap met verlichting
✔  Extra barkastje linksboven keukenblok
✔  Hoogglans afwerking

BADKAMER
✔  Handdoekhouder
✔  Ledverlichting
✔  Houten vloertje douchecel

EXTRA ALPHA AANBIEDING
✔  Aluvelgen 16 inch
✔  Esp
✔  Led-dagrijlichten
✔  Mistlampen 
✔  Dakluifel 4 meter
✔  Zonnepaneel 120 W
✔  Fietsenrek 4 fi etsen
✔  Achteruitrijcamera
✔  Dubbele airbag’s
✔  Celdeursloten
✔  Wettelijke kit 
✔  Starterspack

  ESSENTIEL G 740 SERIE

Ronde achterlichten in rok

MOTOR
✔  Fiat 130 pk
✔  Handgeschakeld
✔  Airco motor
✔  Cruise control

GARAGE
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard

GAS / VERWARMING
✖  Niet standaard
✔  TRUMA C 6000
✔  Koelkast 149 liter

CABINE
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard

OPBOUW
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard

KEUKEN
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard

BADKAMER
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard

EXTRA ALPHA AANBIEDING
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard
✖  Niet standaard

NATUURLIJK is deze motorhome standaard voorzien van een hagelbestendig polyester constructie en is het 
chassis af fabriek versterkt om een maximale belading in de garage te voorzien. Wat ook opmerkelijk is, is 
dat de constructie zo is gemaakt dat de zijwanden, bodem en het dak verbonden zijn door middel van ALU 
profi elen. Dit is echt wél uitzonderlijk en maakt zo een Integraal waar je jarenlang in weer en wind van kan  
genieten.          

 
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen voor zichzelf uitmaakt wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. 
Wij kunnen u voor een groot gedeelte mededelen ,dat na het ontdekken van deze aanbieding toch wél 
enige nieuwsgierigheid bij onze voormalige kopers is opgetreden. Met deze beste klant, KOOP NOOIT EEN 
PILOTE zonder de aanbieding met ALPHA visueel te hebben vergeleken. Niemand betaald graag 1000den 
Euro ‘s teveel en daar zijn wij dan weer zonder te verpinken zéér zeker van!     
     
Toch geen interesse in onze aanbieding , maar wil je de beste koop? Eerst ALPHA bezoeken.  
          
Tot zo !!          
Het ALPHA MOTORHOMES TEAM 

ALPHA’S AANBIEDING
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