Nieuw in de VAN familie

De KNAUS VAN WAVE
Alleskunner met hefbed
en ruimte voor 4 personen

ACTIEMODEL

€ 94.347,*

Normale consumentenprijs basisvoertuig

€ 90.402,-

Totaalprijs vermelde opties

€ 25.729,-

Normale consumentenprijs basisvoertuig incl. opties

€116.131,-

Consumentenprijs actiemodel af fabriek**

€94.347,-

Consumentenprijs actiemodel af dealer***

€ 95.158,-

Uw voordeel

€ 21.784,-

*Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en BPM. De basisprijs voor de berekening is die van de KNAUS VAN WAVE 640 MEG op MAN TGE.

KNAUS VAN WAVE – DE COMPACTE ALLESKUNNER VOOR VIER
's Werelds nieuwste in de VAN-klasse. De KNAUS VAN WAVE 640 MEG op MAN TGE biedt met
intelligente hulpsystemen en 2-kanaals luchtvering het hoogste rijcomfort en veiligheid.
Compact van buiten en zelfs plaats voor 4 personen binnenin.
Meer informatie vindt u hier: knaus.com/de-nieuwe-van-wave

• MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d Final;
SCR; voorwielaandrijving; automatische
versnellingsbak met 8 versnellingen
(130 kW/177 pk)
• Lichtmetalen velgen 17" met
banden (origineel MAN)

• Garagedeur 80 x 110 cm, links
• Beduitbreiding naar groot ligvlak
• Chroompakket interieur
• Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
• TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
• TRUMA iNet systeem

• 2-kanaals luchtvering
• Gladde plaat zijwanden, CAMPOVOLO GRIJS
• Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS

• Waterfiltersysteem “bluuwater”
• USB stopcontact achterin (1 stuk)
• 230 V SCHUKO stopcontact
extra keuken (1 stuk)

• Voorbumper grijs met gelakte
zijdelen in voertuig kleur

• Gezellige sfeerverlichting

• KNAUS embleem voor en
achter, zwart/chroom
• Bestickering actiemodel “VANSATION”
• Airconditioning “Climatic”, handbediend
• Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
• Stoelovertrekken met hoogwaardige
pasvorm voor de bestuurders-/
passagiersstoel in KNAUS
woonwereld design

• Compleet antennesysteem Oyster 80
premium twin incl. 27" SMART-TV
• TV-houder
• Kabelvoorbereiding voor
TV in slaapgedeelte
• Luifel 405 x 250 cm, antraciet
• Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV

• Cabinestoelen draaibaar

• Bekledingsstof actiemodel:
WINTER WHITE “VANSATION”

• Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer

• Pakket PEACH

• Vermoeidheidsherkenning

• silwyREADY

• Buitenspiegels, electrisch
verstelbaar en verwarmbaar

• MediKit voucher ****

• Navigatiesysteem
“MAN Media VAN business navigation”
• Digitale radio-ontvangst (DAB+)
• Achteruitrijcamera incl. bekabeling
• Hordeur
• Openslaand dakraam in de cabinekap met
insectenhor en verduistering, voorin

Verdere aanvullende opties
vindt u in de configurator.
**** 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.

TECHNISCHE GEGEVENS
Indeling
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Toelaatbaar totaalgewicht kg

Artikel nr. R08117905-NL-NL

Bespaar € 21.784,– met de omvangrijke actiemodel uitrusting
van de VAN WAVE 640 MEG VANSATION op MAN TGE:

3.500

Lengte cm699
Breedte cm (buiten/binnen)

220 / 205

Hoogte cm (buiten/binnen)

283 / 196

efbed voor
G eïntegreerd h bele nac ht
een c omforta
Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland

Uw voordeel t.o.v. de individuele opties. De aangegeven prijzen
zijn voorlopige indicatieve prijzen van de fabrikant en kunnen nog
wijzigen voor aflevering. Over zowel auto, motor als auto-gerelateerde
accessoires wordt BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd
op de catalogusprijzen van MAN TGE (prijslijst jan 2022). Indien MAN
tussentijds (voor aflevering) de prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk
verplicht u het ontstane meer bedrag aan BPM door te berekenen.
Ongeacht contract of offerte. 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 zelf afhalen van het
voertuig bij de fabriek (na afspraak), uitleg van het voertuig door de
specialist van de fabriek, een fabrieksbezichtiging, 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. De vermelde specificaties,
maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het
moment van redactie 01/22. Veranderingen aan uitvoeringen, technische
gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Let s.v.p. ook
op de informatie in de huidige KNAUS prijslijst 2022, in het bijzonder
met betrekking tot gewichten, laadopties en toleranties, evenals
de informatie over de standaarduitrusting en de informatie over de
optionele extra's die in het actiemodel zijn opgenomen (inclusief
gewichtspecificaties). De meegeleverde optionele uitrusting verhoogt
de massa van het standaardvoertuig. Vergelijkingsmodel: VAN WAVE
640 MEG op MAN TGE. Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden.
Overeenkomstig de afbeeldingen.

