€ 92.534,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:
Omschrijving

Knaus Van TI 650 MEG Vansation 22SCHR
€ 92.534,Bedrijf:
6.96 m
Adres:
m
2022

Tel :
Website:

Linders Kampeerauto'S
Bolle Akker 3
5761 RW Bakel
0492-34 25 08
www.linderskampeerautos.nl

Basisinformatie
Merk :

Knaus Van Ti 650 Meg Vansation 22schr

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

6.96

Prijs :

92.534,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.2

Gewicht (kg) :

2891

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Integraal

Motor
Vermogen in PK :

140 Pk.

Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Cruisecontrol :
Kilometerstand :

Interieur
Koelkast :
Boiler :
Schotel :
Airconditioning :

Exterieur
Luifel :

Veiligheid
Airbags :

1

Volledige Omschrijving

Foto's zijn ter illustratie en kunnen afwijken qua configuratie.
Prijs is indicatief tot definitieve prijsstelling bekend is.
Betreft showroommodel.
Beschikbaar voor aflevering: juli 2023.
Ref.: KNMY22SCHR

PLUS-PUNTEN VAN DEZE CAMPER
+ Onverslaandbare prijs-/kwaliteit verhouding door VANSATION actiemodel
+ Wendbaar door extra smalle breedtemaat
+ Lichtgewicht en dus veel laadvermogen
+ Ruime indeling met twee grote enkele bedden
+ Grote garage
Knaus
Met een Knaus camper kiest u voor een camper in prachtig design, vertrouwde bouwkwaliteit en ongekende doordachtheid.
Kijk alleen al naar de servicebox, waarbij alle voorziening in Ã©Ã©n centraal buitenluik worden geplaatst. Of het vertrouwen
wat Knaus uitspreekt door standaard 10 jaar waterdichtheidsgarantie te verlenen.
Van Ti
De 'Van Ti'-serie van Knaus kenmerkt zich door zijn compacte afmetingen en lichte gewicht. Zo houdt u ruim voldoende
laadvermogen over en dankzij de extra compacte breedtemaat van slechts 220cm zijn zelfs de mooiste kleine weggetjes
bereikbaar. Dankzij de FoldXpand achterwand (met geÃ¯ntegreerde achterlichten en garage) biedt hij mÃ©Ã©r
interieurruimte dan zijn concurenten bij gelijkblijvende voertuiglengte.
650 MEG
De indeling '650 MEG' van de Van Ti-serie biedt u een ondanks zijn compacte afmetingen een ruime zitgroep met zij-zit, een
doordachte lengtekeuken met grote schuifladen, een hoge koelkast en een smalle hoge hangkast als aanvulling op de twee
grote kledingkasten onder het bed. De gecombineerde natte cel is onzettend doordacht: hij biedt een ruime toiletruimte,
maar door de draaibare spiegel/wasbak tovert u hem in een handomdraai om in een giga-douchecabine,

Volledige Omschrijving
zonder ruimteverlies wanneer u deze niet gebruikte. De slaapkamer bestaat uit twee comfortabele enkele bedden (beide
201cm lang!) met daaronder een grote garage.
Vansation
Dankzij het Vansation actiemodel is de camper direct VOL OPTIES met een voordeel van zo'n â‚¬17.000,- op de reguliere
koopprijs.

Standaard uitrusting "VANSATION"
- 140pk EURO6-Dtemp motor (Fiat Ducato)
- 16" lichtmetalen velgen
- Airconditioning cabine
- Dubbele airbags
- Cabinestoelen in hoogte verstelbaar,
- Stuur en versnellingspook in leder,
- Luxe cabinestoelen met armleuning in bijpassend stoffering,
- Luxe verduistering cabine,
- Cruise-control,
- Hill-Holder,
- Extra grote 90l brandstoftank (i.p.v. 75l),
- Elektrische ramen,
- Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels,
- Radio met navigatiesysteem (incl. 3 jaar kaart-update),
- Achteruitrijcamera,
- HUD Head-Up-Display,
- Dubbele garagedeuren,
- Groot dakraam,
- Panorama dakraam cabine,
- Speciale striping,
- Bedverbreding,
- Speciale stoffering Winter White,
- Decoratiepakket,
- AES koelkast i.p.v. MES,
- Truma iNet,
- Truma CP-Plus,
- GeÃ¯soleerde en verwarmde vuilwatertank (wintervast),
- Waterfiltersysteem BTW best camp mini,
- 2x USB stopcontact,
- Ambientverlichting incl. luxe afwerking keukenwand,
- Extra 230V stopcontact keuken en garage,
- Oyster 80 Premium Twin automatische schotel,
- 27' LED TV, TV-voorbereiding in slaapkamer,
- Luifel (lengte modelafhankelijk)

- MediKit-voucher
- En nog veel meer...

Daarnaast is deze camper o.a. voorzien van:
- 9-traps automaat
- Upgrade MTTM naar 3.650kg
- Inleg onderbumper in Piano Black
- Smoke koplampen
- Grill in glanzend

