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MATKAILUAUTOT 

KNAUS MATKAILUAUTO 
KAMPANJAMALLI

TOURER VAN



TOURER VANSATION

500 MQ. Tilavassa keittiössä on hyvin 
suunniteltu kaapisto, sivulle sijoitettu 
kompressorijääkaappi, 2-liekkinen liesi, 
tiskiallas sekä paljon säilytystilaa.

500 MQ. Slide-vuode on saatavissa 
lisävarusteena. Se on helppo vetää esiin, 
jolloin keulaan saadaan kaksi makuupaikkaa. 
Kompaktista 2 hengen TI-mallista saadaan 
näin 4 hengen matkailuauto.

500 LT. Kahdella sohvalla on mukavasti tilaa 
neljälle. Istuinryhmän voi lisäksi muuntaa 
tilavaksi parivuoteeksi.

istuinryhmä

Face-to-Face

Xpand-kylpyamme

Vallankumouksellinen

kääntyvä kylpyhuone

Yksilöllinen

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

Slide-vuode

Ulosvedettävä

TÄYDELLISTÄ VAPAUTTA 
KOMPAKTEISSA MITOISSA
Uudessa TOURER VAN -mallissa kompaktit mitat yhdistyvät parhaaseen ajomukavuuteen. 
Vapaudentunne on käsin kosketeltavaa. Ainutlaatuiset pohjaratkaisut, erinomainen mukavuus 
ja VW T6.1:n edut tekevät siitä neljälle henkilölle ihanteellisen matkakumppanin.

500 MQ. Vaaleat ja miellyttävät materiaalit, avoin näkymä ja 
pohjaratkaisun näppärät ratkaisut tekevät sisätiloista viihtyisät.

Kohokohtia
  Kaksi ainutlaatuista ja innovatiivista pohjaratkaisua
  Upea ajettava, VW T6.1 -alusta
  Lisävarusteena Slide-vuode

oleskelutila

Kutsuva

Tämä kylpyhuone saa sinut hämmästymään! 
Tarvitaan vain muutama kädenliike ja 500 MQ – 
mallin korkeudeltaan säädettävä suihku on valmiina 
käyttöön 1,90 metriä korkeana.

TÄYSIN UUTTA: 
XPAND-KYLPYHUONE

500 LT. Kääntöseinän saa helposti 
juuri siihen asentoon, joka kullakin 
hetkellä on tarpeen. Näin saat joko 
tilavan suihkukaapin tai kätevän 
pesupöydän.

500 MQ.  
Pesuallas on helppo 

siirtää sivuun, 
jolloin wc-istuin on 

käytettävissä.

500 MQ. Kätevästä kahvasta suihkutilan saa suurennettua 
ylöspäin. Taittoseinä kääntyy tällöin taakse vuodealueelle.

500 MQ. Suihku avattuna suihku on tilava ja erottavan 
suihkuseinän ansiosta muu tila pysyy edelleen kuivana.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/tourer-vansation



TOURER VANSATION

500 MQ

500 LT

Moottori vakiona: 
VW T6.1 3.200 kg ** 110 kW / 150 hv, automaattivaihteisto
Lisää lisävaihtoehtoja löydät verkosta  
osoitteessa configurator.knaus.com

Lisänä olevat vakiovarusteet:
  Alusta Uni-maali: Ascotin harmaa
 Etupuskuri maalattu auton väriin
 17″ renkaat
 17″ alumiinivanteet devonport
 Manuaalinen ilmastointi ohjaamossa
 „Premium“ monitoiminäyttö monivärinäytöllä varustettun
 Monitoimiohjauspyörä, 3 puolaa
 Korkealaatuiset istuinsuojukset ohjaamon istuimille KNAUS Wohnwelt 

-mallissa 
 Istuinlämmitys ohjaamon istuimissa
 Etu- ja sivuikkunoiden pimennys
 Hätäjarruavustin
 Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) jossa on nopeudenrajoitin
 Uneliaisuuden tunnistusjärjestelmä
 Kaukovaloavustin: „Light Assist“
 Ajoittainen tuulilasinpyyhkimen säätö sadetunnistimella ja automaattinen 

ajovalojen säätöjärjestelmä
 Rengaspaineen valvonta-ilmaisin
 Sumuvalot, mukaan lukien kulmavalot 
 Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit
 LED-pääajovalot
 LED-päiväajovalot 
 Lämmitettävät tuulilasinpesusuuttimet ja pesunesteen tason ilmaisin
 Navigointijärjestelmä „Discover Media“, mukaan lukien „Streaming & 

Internet“.
 Valmistautuminen „We Connect“ ja „We Connect Plus“ -järjestelmiin.
 Peruutuskamera, sis. johdotuksen
 Induktiivinen latausteline
 Hyönteisverkko-ovi
 Autotallin ovi 55 x 110 cm, vasen
 Konepelti (nosto- ja kallistuslaite) 70 x 50 cm, kirkas, valaistuksella, 

hyönteissuojalla ja pimennysverkolla (edessä)
 Avattava ikkuna, jossa hyönteisverkko ja pimennys (edessä)
 Eristävä konepelti Jätevesisäiliö, lämmitettävä
 Vedensuodatinjärjestelmä „bluuwater“
 USB-pistorasia (1 kpl), takana
 Tunnelmallinen ympäristön valaistus
 230 V SCHUKO-pistorasia lisäksi, keittiössä (1 kpl)
 TV-teline
 MediKit-seteli*
 SilwyREADY
 Runko erikoismuotoiltu
 Erityinen „VANSATION“ puskuritarra
 KNAUS-tunnus takana, musta/kromi
 Verhoilu: WINTER WHITE „VANSATION“
 Markiisi 305 x 250 cm, antrasiitti
 Korin ovi: KNAUS EXKLUSIV
 Sähköinen sisäänkäyntiaskelma 
 COZY HOME -paketti, väriversio EARTH. 
 Sähköinen lattialämmitys 
 Palosammutin tarralla
 Runkoakun poisjättäminen

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com

VANSATION-erikoismallina TOURER VAN 
ihastuttaa kattavalla varustuksellaan ja 
sensaatiomaisella säästöllä hinnassa.

IHASTUTTAVA 
ERIKOISMALLI

  4 turvavyöllistä 
istuinpaikkaa
  2–4 makuupaikkaa
  Xpand-kylpyhuone

  2 turvavyöllistä 
istuinpaikkaa
  2–4 makuupaikkaa
  Face-to-Face 
istuinryhmä

Ilmoitetut hinnat ovat valmistajan sitoumuksettomia hintasuosituksia. Ilmoitetut hinnat sisältävät 
kulloinkin voimassa olevan, lakisääteisen arvonlisäveron ja mahdolliset muut lakisääteiset 
laskentatekijät tai verot, jotka voidaan ilmoittaa myös erikseen. Hinnat eivät (maakohtaisesti) sisällä 
rekisteröintiasiakirjoista, toimituksesta ja kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia, mikäli muuta ei erikseen 
ole ilmoitettu. Kysy lisätietoja KNAUS-jälleenmyyjältäsi. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin, mikäli 
ne edistävät kehitystä ja ovat kohtuullisia. Tarkista myös tekniset ja oikeudelliset tiedot sekä huomautukset 
konfiguraattoristamme ja päivitetystä hinnastosta ennen ostoa. Löydät voimassa olevan hinnaston 
KNAUSin verkkosivuilta. Lisävarusteet lisäävät vakiomallisen ajoneuvon painoa. Vertailumalli on aina sarjan 
pohjaratkaisu. Esimerkiksi TOURER VANSATION 500MQ vertailumalli on TOURER VAN 500MQ.  Pidätämme 
oikeuden erehdyksiin ja painovirheisiin. Esimerkkikuvat.

Tuote nro. R08118326N-FI-FI

Kaikki hinnat sis. 24 % alv.

*  Ajoneuvoon sisältyy kuponki jolla voi lunastaa matkalääkesetin. Lääkesetti sisältää apteekeista  
myytäviä lääkkeitä. Kupongin voi lunastaa MediKit-postimyymälässä osoitteessa www.medikit.shop. 
Löydät lisätietoja MediKitistä osoitteesta www.medikit.shop.

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

Kampanjahinta € 90.190,–

Kampanjahinta € 90.610,–

**    ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Muita lisävaihtoehtoja 
sekä oikeudellisia ja teknisiä tietoja ajoneuvon painoista on osoitteessa 
configurator.knaus.com.
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