
Uusi tulokas VAN -perheeseen

KNAUS VAN WAVE  
Nostovuoteellinen uutuusmalli 
MAN TGE -alustalla

KAMPANJAMALLI 

€ 84.080*,-
* Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % Laskelman hintaperusteena on  KNAUS VAN WAVE 640 MEG -malli MAN TGE:n alustalla.

KNAUS VAN WAVE – KOMPAKTI PUOLI-INTEGROITU NELJÄLLE
MAN TGE KNAUS VAN WAVE 640 MEG tarjoaa älykkäitä avustinjärjestelmiä ja 2-kanavaisen 
ilmajousituksen, jotka takaavat maksimaalisen ajomukavuuden ja -turvallisuuden. Kompakti ulkoilme 
ja sisällä tilaa jopa neljälle hengelle. Lisätietoja osoitteessa: knaus.com/uusi-van-wave 



• MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l päästöluokka 
Euro 6d-Final; SCR-katalysaattori; 
etuveto; 8-portainen automaattivaihteisto 
(130 kW/177 PS)

• 17" alumiinivanteet renkailla  
(alkuperäinen MAN)

• Sivuseinien sileä pelti, CAMPOVOLO GREY

• Alustan metalliväri INDIUM GREY

• Harmaa etupuskuri korin värisellä 
koristelistalla

• KNAUS -logot takana (musta / kromi)

• Erikoisteippaus ”VANSATION”

• Manuaalinen ilmastointi ”Climatic”

• Monitoimiohjauspyörä, 3 puolaa

• Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS 
-verhoilulla 

• Kääntyvät ohjaamon istuimet

• Vakionopeudensäädin 
nopeudenrajoittimella

• Väsymyksentunnistin

• Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit

• Navigointijärjestelmä  
”MAN Media VAN Business Navigation”

• DAB+ -antenni

• Peruutuskamera sis.johdotukset

• Hyönteisverkko-ovi

• Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana 
vasemmalla)

• Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla

• Pedinlevitys

• Kromipaketti sisätiloihin

• Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö

• TRUMA CP-Plus ohjauspaneeli 
lämmitykselle

• TRUMA iNet-järjestelmä

• Vedensuodatusjärjestelmä ”bluuwater”

• USB pistoke takaosassa (1 kpl)

• 230 V Lisäpistoke keittiöön

• Tunnelmavalaistus

• Täydellinen satelliittiantennipaketti Oyster 
60 Premium, Twin sekä 27" LED-TV

• TV-teline

• TV-valmius (makuutila)

• Markiisi 405 x 250 cm, antrasiitti

• EXKLUSIV ohjaamon pimennys

• Erikoisverhous:  
WINTER WHITE ”VANSATION”

• COZY HOME -paketti

• silwyREADY

• MediKit laaja ensiapupakkaus (Voucher 
-kuponki) *

• Rekisteröintidokumentit

Muut lisävarusteet löydät osoitteesta 
configurator.knaus.com

MAN TGE VAN WAVE 640 MEG VANSATIONissa on erittäin kattava 
varustus vakiona:

Ilmoitetut hinnat sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Hinnat 
ilmoitetaan ilman toimitus- ja rekisteröintikustannuksia, ellei 
nimenomaisesti toisin mainita. Lisätietoja saat kauppiaaltasi. 
Tiedot toimituksen laajuudesta, mitoista ja painosta sekä 
ulkonäöstä vastaavat tietoja painohetkellä 01/22. Pidätämme 
oikeude teknisten tietojen, sarjatuotannon laajuuden, hintojen ja 
varustelun muutoksiin. Huomaa myös KNAUS hinnastossa 2022 
olevat tiedot, erityisesti painot, kantavuus ja toleranssit, samoin 
kuin tiedot mallin vakiovarusteista ja valinnaisista lisävarusteista 
(mukaan lukien niiden paino). Lisävarusteet nostavat ajoneuvon 
omamassaa. Vertailumalli: MAN TGE VAN WAVE 640 MEG. Virheet 
ja painovirheet pidätetään.

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

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 1

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Pituus cm 699

Leveys cm (ulko/sisä) 220 / 205

Korkeus cm (ulko/sisä) 283 / 196

Hyvät unet integroid
ulla

Hyvät unet integroid
ulla

nostovuoteellanostovuoteella

*  Ajoneuvon mukana toimitetaan seteli jolla voi lunastaa matkalääkesetin. Lääkesetti sisältää apteekista saatavia lääkkeitä. Kupongin voi 
lunastaa MediKitin postimyyntiapteekista osoitteessa www.medikit.shop. Lisätietoja MediKitistä osoitteesta www.medikit.shop.
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