
NEW

VAN TI PLUS 
Het actiemodel van de extraklasse

650 MEG

DE DYNAMISCHE ALLROUNDER – MET NET DAT BEETJE EXTRA
De VAN TI PLUS op chassis van MAN TGE inspireert met unieke manoeuvreerbaarheid, maximaal woon-
comfort & een opvallende PLUS in rijdynamiek. Verzeker u nu van de extra uitrusting van de VAN TI PLUS 
PLATINUM SELECTION. Meer informatie vindt u op: knaus.com/vanti-plus-platinumselection 

* �Alle�prijzen�zijn�incl.�21%�BTW�en�BPM.�De�basisprijs�voor�de�berekening�is�die�van�de�KNAUS�VAN�TI�PLUS,�MAN�TGE�3.500�kg;� 
2,0l�Euro�6d�Temp,�SCR,�voorwielaandrijving,�automatische�versnellingsbak�met�8�versnellingen�(130�kW/177�pk)

Normale consumentenprijs basisvoertuig �€ 84.860,-�

Totaalprijs vermelde opties �€ 25.467,-�

Normale consumentenprijs basisvoertuig incl. opties �€ 110.327,-�

Prijs af fabriek actiemodel**  € 91.113,- 

Prijs af dealer actiemodel**  € 91.974,-

Uw voordeel  € 19.215,- 

Absolute voordeelprijs

€ 91.113*,-



• MAN�TGE�3.500�kg;�2,0l�Euro�6d�Temp,�
SCR,�voorwielaandrijving,�automatische�
versnellingsbak�met�8�versnellingen�(130�
kW/177�pk)

• 17"�lichtmetalen�velgen�met� 
banden�(orgineel�MAN)

• Airconditioning�"Climatic",�handmatig

• Multifunctioneel�display�"Plus"

• Multifunctioneel�stuurwiel�(3-spaken)

• Chrome pakket interieur

• Hoogwaardige pasvorm stoelhoezen voor 
bestuurder-�en�passagiersstoel�in�KNAUS�
woonwereld design

• Cabinestoelen draaibaar

• Tempomat cruise control met 
snelheidsbegrenzer

• Vermoeidheidsherkenning

• Elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegels

• Navigatiesysteem „MAN Media  
VAN�Business�Navigation“

• Digitale�radio�(DAB+)

• Achteruitrijcamera, geïntegreerd in 
achterspoiler, incl. bekabeling

• KNAUS�PREMIUM�opbouwdeur

• Hordeur

• Garagedeur�80�x�110�cm,�links

• Dakluik�(hef-�kiep)�70�x�50�cm�met�
insectenhor en verduistering, helder glas, met 
verlichting�(voorin)

• Openslaand raam met insectenhor 
en verduistering, voorin

• Zijwanden met gladde plaat, Campovolo Grijs

• Chassis in metallic-lak: Indium Grijs

• TV-houder

• Speciale bestickering „PLATINUM 

SELECTION“

• Speciale bekleding ACTIVE�ROCK� 
PLATINUM SELECTION

• Truma CP-Plus, digitaal bedieningspaneel 
voor de verwarming

• Truma iNet systeem

• Waterfiltersysteem� 
„BWT�–�Best-Camp�mini“

• USB-aansluiting�achterin�(1�stuk)

• Extra�230V�SCHUKO�stopcontact,�1�stuk,�in�
de keuken

• Ambienteverlichting incl. keuken 
achterwandverkleding in het werkbladdecor

• Compleet�antennesysteem�Oyster�80�
Premium�Twin�incl.�32"�LED�TV

• MediKit�voucher:�voucher�voor�een�exclusieve�
EHBO-set*

Optionele motor en uitrusting highlights 
(tegen meerprijs verkrijgbaar)

• Meerprijs�MAN�TGE�3.500�kg;�2,0�|�
Euro�6d�Temp,�SCR,�4x4,�automatische�
versnellingsbak�met�8�versnellingen�(130�
kW/177�pk)�€�5.406,-

• Meerprijs toegestane maximum massa naar 
3.850�kg�€�302�,-

• Meerprijs toegestane maximum massa naar 
4.000�kg�€�302,-

Deze en andere aanvullende opties zijn te 
vinden�in�de�KNAUS�prijslijst�2021�of�online�
onder  configurator.knaus.com/nl

Bespaar € 19.215,- met de omvangrijke actiemodel uitrusting  
van de VAN TI PLUS 650 MEG PLATINUM SELECTION:
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De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Over zowel auto, 
motor als auto-gerelateerde accessoires wordt BPM belasting geheven. 
BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van MAN TGE 
(prijslijst MY 2021) . Indien MAN tussentijds (voor aflevering) prijzen 
verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meer bedrag aan 
BPM door te berekenen. Ongeacht contractofofferte. Dit geldt voor ieder 
BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door uw dealer als belasting te 
worden afgedragen.
** Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, fabrieks 
afhaalpakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, 
verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.
Afhaal pakket fabriek houdt in: Het door de consument zelfafhalen van 
het voertuig bij de fabriek (naafspraak), a flevering dooreenspecialist 
van de fabriek, uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek, 
eenfabrieksbezichtiging, een kleine lunch in de fabriek, een klein presentje 
van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een 
meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.
** Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, 
transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, 
verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische 
aanpassingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover 
deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben
Neem ook de informatie uit de actuele KNAUS Campers-prijslijst 2021 in 
acht, met name wat betreft gewichten, laadmogelijkheden en toleranties, 
evenals de informatie over de standaarduitrusting en de optionele 
uitrusting van de actiemodellen (inclusief gewichtsspecifcaties). Deze 
speciale uitrustingverhoogt de massa van het standaarduitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 3.500 

Totale lengte cm (min/max) 699

Breedte cm (buiten/binnen) 220 / 205

Hoogte cm (buiten/binnen) 290 / 196

Meer informatie op Meer informatie op 

knaus.com/vanti-plus-
knaus.com/vanti-plus-

platinumselectionplatinumselection  

*  In het voertuig vindt u een voucher die ingewisseld kan 
worden voor de MediKit. De Medikit bevat door de apotheek 
goedgekeurde medicijnen. De voucher kan daarom alleen 
worden ingewisseld bij de MediKit postorderapotheek op www.
medikit.shop. Op www.medikit.shop vindt u meer informatie 
over de MediKit.

De extra standaarduitrusting verhoogt de massa van het standaard voertuig. Vergelijkingsmodel: VAN TI PLUS 650 MEG op chassis van  MAN TGE. Fouten en drukfouten uitgezonderd. Afbeeldingen zijn vergelijkbaar. Vraag uw KNAUS dealer 
voor meer informatie en advies.  Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland


