
VAN I PLATINUM SELECTION
ACTIEMODEL - NL

– technisch niet mogelijk
      
* 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 2018. (Vergelijkingsmodellen KNAUS VAN I  550 MD, 600 MG, 650 MEG)  
Wij adviseren u zich goed te laten adviseren bij uw dealer. 

100602 Hordeur, gehele hoogte 359 € 359 € 359 €

200242 Buitenspiegels, electr. verstelbaar en verwarmbaar (kleur wit) 447 € 447 € 447 €

201863 Stoel, bestuurder, met hoogteverstelling 275 € 275 € 275 €

551778 Midi-HEKI luik 70 x 50 cm met verlichting 549 € 549 € 549 €

352380 Truma iNet-System 567 € 567 € 567 €

200176 Airconditioning cabine, handbediend 1.798 € 1.798 € 1.798 €

200501 Airbag passagier 355 € 355 € 355 €

200567 Cruise control 392 € 392 € 392 €

202132 16 inch banden i.p.v. 15 inch 272 € 272 € 272 €

202478 Stuurwielbediening voor radio 116 € 116 € 116 €

251793 Achteruitrijcamera 604 € 604 € 604 €

252143 DAB+ radio all in one systeem met campingsoftware en antenne 1.394 € 1.394 € 1.394 €

201815 Lichtmetalen velgen met standaard banden 822 € 822 € 822 €
201519 Stuurwiel en knop versnellingspook in leder 241 € 241 € 241 €

551796 Bedombouw van enkele bedden naar dwarsbed - - 403 €

100526 Garagadeur (extra) bestuurderszijde met verlichting (75 x105cm) 376 € 376 € 376 €

552189 Ambiente verlichting 305 € 305 € 305 €

251949 USB contactdoos (in slaapruimte) 46 € 46 € 46 €

ACTIEMODEL VAN I PLATINUM SELECTION    550 MD 600 MG 650 MEG

Consumentenprijs af fabriek incl. 21% BTW en BPM
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) 65.390 € 69.080 € 69.690 €



Knaus Tabbert GmbH - Helmut-Knaus-Straße 1, 94118 Jandelsbrunn

–  technisch niet mogelijk
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www.knaus.com

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 
* Een klein presentje van de fabriek 
Voor de consument die niet zelf wenst af te halen is er een extra consumentenprijs „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 „af fabriek“ zijn in EURO incl.21% BTW en BPM, incl. fabrieks afhaal 
pakket*, kenteken (&leges), kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

**De consumentenprijzen „af dealer“ zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM, incl. transportkosten, 
kenteken (&leges), kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

Technische aanpassingen in constructie, kleur en uitvoering zijn voorbehouden. 

Luifel (modelafhankelijk) 911 € 987 € 1.078 €

550660 Decopakket: bestaande uit 2 deco kussens 2 slaap/hoofdkussens,  
2 vloerkleedjes en 1 tafelloper 183 € 183 € 183 €

301957 Truma Duo Control CS incl. gasfilter 406 € 406 € 406 €
Bekleding en kussens in speciale "Platinum Selection" uitvoering:  
Active Rock  of Active Navy 305 € 305 € 305 €

Consumentenprijs “af fabriek“ incl. opties 88.981 € 92.809 € 93.923 €

Actie prijs “af fabriek“ ** 80.350 € 82.795 € 83.400 €

Actie prijs “af dealer“ ** 81.225 € 83.650 € 84.275 €

UW VOORDEEL (met een vergelijkbaar standaard model) 8.631 € 10.014 € 10.523 €

ACTIEMODEL VAN I PLATINUM SELECTION    550 MD 600 MG 650 MEG


