Algemene info

Standaardprijs: € 46900
Promotieprijs: € 0
Merk: Knaus
Soort: Tweedehands
Opbouwtype: Buscamper
Type bed: Dwarsbed
Chassis: Fiat
Motortype: Fiat 2.3 Multijet
Vermogen motor: 150 PK
MTM: 3500 kg
Versnelling: Manueel
Vereist rijbewijs: Rijbewijs B
Bouwjaar: 2017
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Kilometers: 15000
Lengte: 5.99 meter
Breedte: 2.08 meter
Hoogte: 2.65 meter
Stahoogte:
Slaapplaatsen: 4
Zitplaatsen: 3

De KNAUS Celebration is de samenvatting van alle technische kwaliteiten van een KNAUS Campervan,
gecombineerd met alle denkbare (nuttige) opties.
Automobiel rijplezier en iedere dag bruikbaar dankzij de beperkte afmetingen
•Duitse makelij = robuste bouwwijze
•zwaarste 3.5T chassis = 200kg extra laadvermogen •100% wintervast volgens norm DIN EN1646-1
(Winterfest Stufe 3: geen verkoopspraatje maar technische norm)
Krachtige Truma gasverwarming 4Kw met 7 uitstroommonden, verwarmde vuilwatertank
(afsluitbaar) en handig te bedienen dankzij de gloednieuwe programmeerbaar CP plus uitgerust met
I-net systeem (bediening op afstand via App)
Kwalitatieve in de wand ingebouwde Seitz S7 ramen met elegante afgeronde alu boord
Nieuwe ‘zwevende’ tafel heeft je meer beenvrijheid aan tafel •nieuwe handige uitschuifbare zitbank
= meer zitruimte voor twee volwassenen Nooit meer vast rijden dankzij de standaard Traction Plus =
electronische wegrijhulp
2p bed achter met beste afmetingen in zijn klasse: 194×145/140cm
Extra verlichtingspack bestaande uit: bijkomende leesspotjes voor / extra nachtverlichting
onderaan / bijkomende RGB verlichting boven de kastjes slaapkamer / extra spiegelverlichting
badkamer / extra LED licht zithoek en keuken / bijkomende LED verlichting buiten en sfeerbediening
Dynamische Bi-Color buitenlook dankzij het zwart gelakt radiatorrooster, ‘Smoke’ koplampen,
zwart/alu 16? velgen en zwarte zonneluifek Active Rock’ interieurstof: speciaal behandelde
interieurstof vlekbestandig en ademend

Opties/extra’s
Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmbaar
Airbags
Airco met pollenfilter motoraangedreven
Basis voertuig
Boordtechniek
Brede instaptrede
Buitenkleur 'Wit'
Bumper gespoten in voertuigkleur
Cabine verduistering plissé
Centrale vergrendeling voor bestuurders-, woonruimte- en garagedeuren
Chassis
Cruise control
Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
ESP met Traction Plus en Hillholder
Geïsoleerde afvalwatertank
Heki Dakontluchter
Hordeur bij de ingangsdeur
Interieur
Kachel / verwarming
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LED verlichting
LM velgen
Luifel met adapter, behuizing wit of zilver
Met leer bekleed stuurwiel en knop versnellingspook
Multifunctioneel stuurwiel
Multimedia
Opbouw / exterieur
Radio/ DVD/ navigatie met achteruitrijcamera
Reservewiel met houder
Ringverwarming
Tweede woonruimte accu
Velgen - 16" Alu velgen
Voorbumper in voertuigkleur
Zonnepaneel 120 watt
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