
Helt fantastisk pris

kr. 792.450,-

VAN TI PLUS 
En klasse for sig

650 MEG

DYNAMISK ALLROUNDER – MED EKSTRA UDSØGT UDSTYR 
VAN TI PLUS på MAN TGE-chassis imponerer med sin unikke finish, det højeste niveau af komfort  
og et markant PLUS i køredynamik. Få meget mere "PLUS udstyr" med PLATINUM Selection nu.  
Flere oplysninger på: knaus.com/vanti-plus-platinumselection 

*  Alle priser er inkl. 45% afgift, 25% moms og leveringsomkostninger.

Grundpris standardversion  kr. 751.000,- 

Samlet udstyrspris  kr. 157.260,- 

Køretøj inklusive udstyr som standard model  kr .908.260,- 

Pris special model  kr. 792.450,- 

Spar  kr. 115.810,- 

NYHED



• MAN TGE 3.500 kg: 2,0 SCR, forhjulstræk, 
automatisk gearkasse (130 kW/177hk)

• 17" alufælge med dæk (original MAN)

• Klimaanlæg i bil "Climatic", manuel

• Multifunktionsdisplay "Plus"

• Multifunktionsrat 

• Krompakke til interiør, bil 

• Sædebetræk af høj kvalitet til fører -  
og passagersæde i KNAUS-design

• Førersæde og passagersæde drejeligt

• Fartpilot med fartbegrænser

• Skiltegenkendelse

• Sidespejle elektrisk indstillelige og  
med opvarmning

• Navigationssystem 

• Digital radiomodtagelse (DAB +)

• Bakkamera, integreret i den bageste 
hækspoiler, inklusive kabler

• KNAUS PREMIUM indgangsdør

• Myggenetsdør

• Garagedør 80 x 110 cm, venstre

• Tagluge (Heki) 70 x 50 cm. med myggenet 
og mørklægning inkl. belysning (front)

• Oplukkeligt vindue i top, med myggenet  
og mørklægning (front)

• Oplukkeligt vindue, 70 x 40 cm 
(bageste venstre)

• Glatte sideplader, Campovolo grå

• Chassis i metallic-lakering: Indium grå

• Special streamer "PLATINUM SELECTION"

• Lameludtræk mellem enkeltsenge

• Hyndestof "AKTIV ROCK – PLATINUM 
SELECTION"

• Truma CP-Plus, digitalt betjeningspanel til 
varmesystem

• Truma iNet-System

• Vandfiltersystem "BWT – Best-Camp mini"

• USB-stik bag (1 stk.)

• 230V SCHUKO-stik, 1 stk. ekstra i køkkenet

• Ambientebelysning inkl. beklædning på 
køkkenbagvæg i special dekor

• TV-holder

• Kabelforberedelse til TV i soveafdeling

• Markise 355 x 250 cm, antracit (manuel)

Spar kr. 115.810,- på  
VAN TI PLUS 650 MEG PLATINUM SELECTION:

R08117314-DK-DK

De angivne priser er ikke-bindende prisanbefalinger fra 
producenten. De angivne priser inkluderer gældende 
lovpligtig omsætningsafgift og eventuelle andre lovbestemte 
beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat. 
Priserne er (afhængig af land) eksklusiv omkostningerne til 
registreringspapirer, levering og transport, medmindre andet 
udtrykkeligt er angivet.

Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage 
teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk 
udvikling og er rimelige for kunden. 

Bemærk også oplysningerne i den aktuelle KNAUS prisliste 2021, 
især vægte, lasteevner og tolerancer, samt oplysningerne om 
standardudstyr og oplysningerne om det specialudstyr, der er 
inkluderet i den specielle model (inklusive vægtinformation).

Det inkluderede specialudstyr øger køretøjets vægt.  
Sammenligningsmodel: VAN TI PLUS 650 MEG baseret på MAN 
TGE. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Grundrids er ikke 
målfast. Kontakt din KNAUS forhandler for flere detaljer.

Knaus Tabbert AG 
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Tyskland

TEKNISKE DATA

Grundrids 1

Tekniske tilladte totalvægt kg 3.500 

Totallængde cm 699

Bredde cm (udv./indv.) 220 / 205

Højde cm (udv./indv.) 290 / 196

Mere information på Mere information på 

knaus.com/vanti-plus-
knaus.com/vanti-plus-

platinumselectionplatinumselection  


