€ 96.698,-

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

Knaus
€ 96.698,6.36 m
m
2022

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

Knaus

Type :

Boxlife 630 Me - Borculo

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2022

Lengte (m) :

6.36

Prijs :

96.698,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.05

Hoogte (m) :

2.82

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

3500

Laadvermogen (kg) :

690

Gewicht (kg) :

2810

Aantal slaapplaatsen :

2

Soort Camper :

Buscamper

Motor
Brandstof :

Diesel

Transmissie :

Automaat

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :

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

Exterieur
Materiaal wanden :
Luifel :
Dakluik :
Elektrische ramen :

Veiligheid
Startonderbreker :

Grijs

Volledige Omschrijving
Vermogen: 118 kW (160 PK)
Chassis: Fiat 2.2mjet
Stahoogte: 218 cm
Afmetingen bed 1: 196x173
= Aanvullende opties en accessoires =
- 2 aparte bedden
- Afvalwatertank (vast)
- Airbag(s)
- Bagageruimte
- Buitenlamp
- Cabine airco
- Cassettetoilet
- Centr. deurvergr. afstandsb.
- Combicassettes
- Dakluik heki
- Hagelbestendig dak
- Halve treinzit
- Hefbed
- Huishoudaccu
- Lattenbodem
- Leeslampjes
- Matras traagschuim
- Midden-opstelling
- Middenkeuken
- Radio-voorbereiding
- Schoonwatertank (vast)
- Start en stop
- Stoel(en) draaibaar
- Toilet/Wasruimte
- Verduistering cabine
- Vriesvak
= Bijzonderheden =
- Campovolo Grey buitenzijde (&euro; 989)

Het bed wordt genoemd als 2 enkele bedden: de ene zijde is 1m
De totale breedte van beide bedden samen is 1m73.
De Knaus Boxlife buscamper, de Knaus buscamper waarbij het interieur
- Safety pakket Fiat (&euro; 1.277)
op meerdere manieren te gebruiken is!
* Noodremassistent
De basisprijs van de Knaus Boxlife 630 ME is&nbsp; &euro; 77.9
* Rijbaanassistent met
(verkoopprijs incl. aflevering bij de dealer)
De Boxlife 630 ME is de lange versie van de Knaus buscamper met 2 draaibare voorstoelen, middendinette, middenkeuken,
slimme carrousel badkamer voor meer bewegingsvrijheid en 2 enkele bedden achterin de camper. Deze zijn in hoogte
Bruggink heeft de volgende opties af fabriek meebesteld;
verstelbaar (handmatig) waardoor het mogelijk is om &eacute;n grote bagage mee te nemen &eacute;n te slapen in de
camper!
- Fiat 2.2 Mjet met 160 pk met Maxi 3.500 kg chassis (&euro; 4.
- Automatische versnellingsbak (&euro; 4.939)

Volledige Omschrijving
verkeersbordenherkenning
* Blind Spot Assist
* Regen- en lichtsensor
- Fiat pakket (&euro; 594)
* Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
* In hoogte verstelbare voorstoelen
* Stuur met bediening voor optionele radio
* Radiovoorbereiding met 2 luidsprekers in woongedeelte
- Styling pakket (black) (&euro; 2.537)
* Voorbumper in voertuigkleur gelakt
* Lichtmetalen velgen voor de standaard banden
* Schijnwerpers met zwart kader in voorbumper
* Zwart glanzende grill met zwarte balk en chromen sierelementen
* Inleg onderbumper Piano black
* Full LED voorverlichting

- Fun Line pakket (&euro; 2.212)
* Elektrisch bedienbare opstap&nbsp;
* Lichtbesturingssysteem binnenzijde
* Truma CP-Plus digitaal bedieningspaneel
* Truma iNet systeem
* Ge&iuml;soleerde kap om afvalwatertank, verwarmd
* Waterfiltersysteem &quot;Bluuwater&quot;
* Cassetteluifel buscamper&nbsp;
beschikbaar is.
* Pliss&eacute; verduistering cabineramen
* MediKit voucher
Kijk voor onze complete voorraad op onze website: www.bruggi
* Silwy Ready
- E-pakket (&euro; 412)
* 2x 230V stopcontact binnenzijde
* 12V power stopcontact&nbsp;
* Leeslampen in de cabine
* Leeslamp met zwanenhals en USB aansluiting

Ledig gewicht =

- Ruimte badkamer met carrousel douchecabine (&euro; 1.129)&nbsp;
- Bekleding: Active Rock (&euro; 375)
De totale prijs van deze schitterende Boxlife 630 ME komt daarmee op &euro; 96.698,(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 vragen wij u vooraf te informeren of het voertuig nog

