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Indelingen:
Indelingen:33
Toelaatbaar
Toelaatbaartotaalgewicht:
totaalgewicht:3.500
3.500kg
kg
Achtergarage
Achtergarage(max):
(max):80
80XX110
110cm
cm
Meer
Meerinformatie
informatieop
opwww.knaus.com/liveti-selection
www.knaus.com/liveti-selection

INCLUSIEF
AFHALING BIJ
FABRIEK*
Meer info onder:
www.knaus.com/
fabrieksafhaling

L!VE TI SELECTION
Consumentenprijs “af fabriek“, incl. opties

650 MF

650 MEG

83.385 €

84.193 €

Actie prijs all-in af fabriek*

73.540 €

73.540 €

Actie prijs all-in af dealer**

74.400 €

74.400 €

Uw voordeel

9.845 €

10.653 €

Fiat Ducato light; 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 pk)

*Afhaal pakket fabriek houdt in: Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak), aflevering door een specialist van de fabriek,
uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek, een fabrieksbezichtiging, een kleine lunch in de fabriek, een klein presentje van de fabriek. Voor de
consument die niet zelf wenst af te halen is er een extra consumentenprijs „all-in af dealer“ op dit prijsblad vermeld. Bij de optelsom is gerekend met de af
fabriek prijs. Het prijsvoordeel bij levering af dealer blijft evenredig gelijk.
*De consumentenprijzen all-in af fabriek zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM, incl. fabrieks afhaal pakket*, kenteken (&leges), kentekenplaat en recyclingsbijdrage.
**De consumentenprijzen all-in af dealer zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM, incl. transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

L!VE TI SELECTION UITRUSTING
650 MEG
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EXTRA UITVOERING:
210010

501333

Fiat pakket II inhoud:
Airconditioning cabine Fiat, handbediend, Buitenspiegels elektrisch bedienbaar en verwarmbaar, Airbag bijrijder, Cruise control,
In hoogte verstelbare passagiersstoel, 16 inch stalen velgen (i.p.v. 15 inch), Stuurwielbediening voor radio
L!VE TI pakket inhoud:
Rolhordeur gehele hoogte, Voorbumper in cabinekleur, Vuilwatertank geïsoleerd en verwarmbaar, Midi Heki met verlichting,
Cabinestoelen in 'pilotenzit' in originele Knaus-stoffering, Raamverduistering in cabine (vouwjalouzie systeem), Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers, CP-Plus Bediening voor verwarming, Truma iNET systeem
Styling pakket III inhoud:
Fiat grill piano-black, Lichtmetalen velgen met standaard banden, Smoke koplampen (verdonkerd), Aluminium inleg onder bumper
Alu-look, LED dagrijverlichting
Media pakket inhoud:
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem met campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne incl. 3 jaar
kaartupdates, Achteruitrijcamera incl. bekabeling
Luifel (modelafhankelijk)

552052

Dakairco

101721

Dakraam in cabinekap

100526

Garagedeur bestuurderskant links (alleen 650 MEG)

101820

Kadervensters Seitz

100212

Elektrische opstap

402417

Automatische energiekeuze voor koelkast (AES)

551796

Bedverbreding voor groot bed (650 MEG alleen)

230100

210050
210006

Knaus Tabbert GmbH | Helmut-Knaus-Straße 1 | 94118 Jandelsbrunn . Germany

650 MEG

Speciaal stickerdesign antraciet
650 MEG

650 MEG

* Houdt u er rekening mee, dat door de extra uitrusting het leeggewicht van het voertuig omhoog gaat. Verklaringen en toelichting vindt
u in de actuele KNAUS prijslijst Kampeerauto‘s 2019. (Vergelijkingsmodellen KNAUS L!VE TI 650 MEG, 650 MF). Wij adviseren u zich goed te
laten adviseren bij uw dealer.
Verandering in constructie, uitvoering na druk, in het bijzonder in het kader van wettelijke bepalingen blijven voorbehouden. Drukfouten
en vergissingen zijn voorbehouden.
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de klep voor u open

