18 Automaat Luxe Knaus Van I
650 MEG

Bij verkoop dient de camper in de verhuur te blijven staan voor het jaar 2022. Knaus Van I
650 MEG (Automaat), een ruime nieuwe 4 persoons integraal camper. De camper
beschikt over 2 enkele bedden (om te bouwen tot een riant 2 persoons bed) achterin, en
een 2 persoons hefbed boven de L-zit. Deze camper beschikt tevens over een ruime
garage die zich bevindt onder het bed achterin de camper, dankzij deze ruime garage
heeft u geen fietsenrek meer nodig aangezien u de fietsen in de garage kan zetten. De
camper is luxe uitgevoerd met onder andere motorairco, dakairco, cruisecontrol,
elektronische verduistering bij de voorruit en volledig verstelbare stoelen met
stoelventilatie (zowel bestuurder als bijrijder). De voorstoelen zijn beide draaibaar
waardoor u met een simpele handeling de L-zit ombouwt tot een riante zitgelegenheid.
Daarnaast is er bij de bouw van deze camper rekening gehouden met het plaatsen van de
keuken en de douche wat maakt dat er zich een ruim pad bevindt tussen de keuken en de
doucheruimte. De keuken is voorzien van ruime lades. Met het elektronische paneel dat
zich boven de buitendeur bevindt, heeft u met 1 druk op de knop alle elektriciteit en water
toevoer aan of uitgezet, ook de de verwarming en water temperatuur is door middel van
een gemakkelijk paneel in te stellen naar eigen wens. Camper is voorzien van een ruime
zonneluifel. Kortom de camper is zeer makkelijk in gebruik en is zowel op
kampeercomfort als rijcomfort volledig in te stellen naar eigen wens. Standplaats Rogat.
Graag een proefrit maken in deze fantastische camper? Dit kan geheel vrijblijvend bij ons.
Gewoon een stuk rijden met onze camper en wellicht binnenkort staat uw eigen camper
voor de deur.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor

2018
2705
> €50.000
018
Integraal
Fiat ducato 2.3
MJT
4
2,20 m
EL-WL-380

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
30000
Nieuw
4
Fiat Knaus
Automaat
4
7,00 m
2,90 m

– Boiler
– Elec. ramen

– Cassettetoilet
– Elec. spiegels

– Hordeur
– Middenkeuken

– Kachel
– Ruime koelkast

– Cruise controle
– Electronische
opstap
– L-zit
– Stoel draaibaar

– Toilet/wasruimte

– Vast bed

– Watertank (afval)

– Lengte bed

– Midden toilet

– Ringverwarming

– Douche
– Enkele bedden
– Hefbed
– Luifel
–
Stuurbekrachtiging
– Watertank
(schoon)
– ABS

Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Faciliteiten

– Radio

– Dakairco

– Motorairco

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 700
€ 900
€ 1.100

Huurvoorwaarden
Camper Deluxe
Kosterweg 1
7949 AL Meppel

Tel. +31(0)522 48 05 48
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info@camperdeluxe.nl
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