€ 111.597,-

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

Knaus
€ 111.597,7m
m
2022

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bruggink Campers & Caravans
KAMERLINGH ONNESSTRAAT 19
7271 AZ BORCULO
0545271718
www.brugginkcaravans.nl

Basisinformatie
Merk :

Knaus

Type :

Van I 650 Meg - Borculo

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

111.597,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.20

Hoogte (m) :

2.76

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

785

Gewicht (kg) :

2715

Aantal slaapplaatsen :

4

Soort Camper :

Integraal

Motor
Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :

Interieur
Kookplaat - aantal pitten :
Verwarming :
Koelkast :
Douche :
Watertank (Schoon) :
Boiler :
Hordeur :
Navigatie :

Exterieur
Materiaal wanden :
Dakluik :
Elektrische ramen :

Veiligheid
Startonderbreker :

Wit

Volledige Omschrijving
Vermogen: 118 kW (160 PK)
Chassis: Fiat 2.2mjet
Stahoogte: 196 cm
Afmetingen bed 1: 201x81
Afmetingen bed 2: 189x81
Afmetingen bed 3: 185x150
= Aanvullende opties en accessoires =
- 2 aparte bedden
- Afvalwatertank (vast)
- Airbag(s)
- Bagageruimte
- Buitenlamp
- Cabine airco
- Camera
- Cassettetoilet
- Centr. deurvergr. afstandsb.
- Combicassettes
- Dakluik heki
- Hagelbestendig dak
- Hefbed
- Huishoudaccu
- L-zit
- Lattenbodem
- Leeslampjes
- Matras traagschuim
- Styling pakket (&euro; 1.257)
- Midden-opstelling
* Grill met hoogwaardige
- Middenkeuken
- Schoonwatertank (vast)
- Stoel(en) draaibaar
- Toilet/Wasruimte
- Verduistering cabine
- Vriesvak
- Winterisolatie
* Achteruitrijcamera
Bruggink heeft de volgende opties af fabriek meebesteld;
* Radio met DAB+, All in One navigatiesysteem en campingsoftware, zonder CD/DVD speler,
= Bijzonderheden =
&nbsp; met DAB+/FM antenne
- Fiat 2.2 Mjet met 160 pk en 3.500 kg chassis (&euro; 3.822)
* Head Up display
- Automatische versnellingsbak (&euro; 4.939)
De Knaus Van i integrale camper, de wendbare en smallere camper van Knaus met een modern interieur en hefbed boven de
- Elektrisch bedienbare opstap (&euro; 549)
cabine.
- Fiat pakket (&euro; 1.156)
- Rolbed functie&nbsp; (&euro; 485)
* Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Luxe ingelegde Seitz S7 ramen (&euro; 854)
De basisprijs van deKnaus Van i 650 MEG is &euro; 91.144,* In hoogte verstelbare cabinestoelen
- Aguti Premium cabinestoelen (&euro; 1.891)
(verkoopprijs incl. aflevering bij de dealer)
* 16 Inch banden
* Stuur met bediening voor de radio
- Media pakket (&euro; 2.318)

Volledige Omschrijving
chroomaccenten
* Zijramen cabine met zwart kader en sideblade onder
ramen voorzien van chroomaccenten
* Hoogwaardige chroomaccenten, stickerdesign deels in
carbon
* Knaus embleem voor en achter in zwart/chroom
* Lichtmetalen velgen voor de standaard banden
- Van i pakket (&euro; 1.999)
* Extra garagedeur aan bestuurderszijde
* Hele hordeur pliss&eacute;
* Stoelovertrekken in Knaus woonwereld design
* Radiovoorbereiding met 2 luidsprekers
* Truma CP-Plus digitaal bedieningspaneel
* Truma iNet systeem
* Ge&iuml;soleerde kap afvalwatertank, verwarmd
* Waterfiltersysteem &quot;Bluuwater&quot;
* Groot helder dakraam boven de zitgroep
* MediKit voucher
* SilwyReady
- Extra woonaccu (&euro; 422)
- L-zitgroep (&euro; 386)
- Bekleding: Active Rock (&euro; 375)
De totale prijs van deze fraaie integrale Knaus komt
daarmee op &euro; 111.597,(de genoemde prijzen zijn excl. eventuele
prijsverhogingen)

Uiteraard bent u van harte welkom bij Bruggink
Caravans &amp; Campers.
Vanwege de grote vraag naar caravans en campers
De prijs is exclusief Bruggink afleveringspakket voor
vragen wij u vooraf te informeren of het voertuig nog
nieuwe campers a &euro; 995,- bestaande uit controle
beschikbaar is.
interieur, controle gas en elektra installatie, controle
bandenspanning, controle alle vloeistoffen, 0-beurt,
Kijk voor onze complete voorraad op onze website:
controle op terugroepacties fabrikant en eventueel
www.brugginkcaravans.nl
uitvoeren hiervan, luxe kentekenplaten i.p.v. standaard
kentekenplaten, cabine en deurmat, reinigen binnen en
Ledig gewicht = kentekengewicht zonder opties en
buiten, volle Dieseltank, aanvullen Adblue
accessoires

