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ONTDEK ONZE ACTIEMODELLEN

TOURER VAN

Bespaar
tot wel

€ 19.278*–



TOURER VANSATION

500 MQ. De ruime keuken biedt een 
goed georganiseerd keukenblok met aan 
de zijkant een compressorkoelkast, een 
2-pits kookplaat, een spoelbak en veel 
opbergruimte.

500 MQ. Het optionele slide-bed is 
eenvoudig uitschuifbaar tot twee extra 
slaapplaatsen voorin. Zo verandert de 
compacte TI voor 2 in een camper voor 4.

500 LT. Twee zitbanken bieden comfortabel 
plaats aan vier personen. De zitgroep kan 
ook worden omgebouwd tot een ruim 
tweepersoonsbed.

Zitgroep

Face-to-Face

Xpand badkamer

Revolutionaire

zwenkbare badkamer

Individuele

compacte keuken

Plaatsbesparende

slide-bed

Uitschuifbaar

ABSOLUTE VRIJHEID 
COMPACT ALS NOOIT TEVOREN
De nieuwe TOURER VAN combineert compacte afmetingen met maximaal rijplezier en biedt 
een gevoel van vrijheid dat voelbaar is. Unieke indelingsoplossingen, uitstekend comfort en de 
voordelen van de VW T6.1 maken hem tot de ideale reisgezel voor maximaal 4 personen.

500 MQ. Het moderne interieur inspireert met zijn lichte en vriendelijke 
materialen, Open zichtlijnen en doordachte indelingsoplossingen.

Highlights
  Twee unieke en innovatieve indelingsoplossingen
  Compacte buitenafmetingen en 2 meter binnenbreedte
  Optioneel met slide-bed

woonruimte

Uitnodigende

U zult versteld staan van deze badkamer! Met een paar 
eenvoudige handelingen kan de in hoogte verstelbare douche 
in de 500 MQ met 1,90 m stahoogte naar boven worden 
geschoven, waarna de matras opzij wordt geklapt.

VOLLEDIG NIEUW: 
DE XPAND-BADKAMER

500 LT. De zwenkbare wand kan 
gemakkelijk in de positie worden 
gezet die u op dat moment nodig 
hebt. Zo beschikt u over een 
ruime douchecabine of een royale 
wastafel.

500 MQ.  
De wastafel kan 

gemakkelijk zijdelings 
worden verplaatst, 

zodat het toilet altijd 
bruikbaar blijft.

500 MQ. De doucheruimte kan met de praktische 
handgreep naar boven worden getrokken. De vouwwand 
klapt naar achteren uit in het bedgedeelte.

500 MQ. Volledig uitgeschoven is de douche ruim en 
dankzij het stevig sluitende douchescherm blijft de rest 
van de ruimte droog.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/tourer-vansation



TOURER VANSATION

500 MQ

500 LT

Standaard motorisering: 
VW T6.1 2.800 kg 110 kW/150 pk, automatische versnellingsbak
Meer aanvullende opties vindt u online  
bij configurator.knaus.com

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting)

 Toegestane maximum massa van 2.800 kg naar 3.200 kg
  Ophanging en demping met verhoogde belasting op de vooras en 
versterkte stabilisatoren
 Chassis uni-lak: ASCOT GRIJS
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 17″ banden
 17″ lichtmetalen velgen devonport

 Airconditioning met handmatige bediening in de bestuurderscabine

  Multifunctioneel display “Premium” met meerkleurendisplay en 
moeheidsherkennning

 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)

  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuurders-/
passagiersstoel in KNAUS woonwereld design

 Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel

 Verduistering voor- en zijramen cabine

 Noodrem assistent

 Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzer

 Vermoeidheidsherkenning

 Grootlichtassistent “Light Assist”

  Ruitenwisser met intervalschakelaar en regensensor en automatische 
grootlichtschakeling

 Bandendruk indicator

 Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting

 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar

 LED-koplamp

 LED dagrijverlichting

 Verwarmde ruitensproeiers en sproeiervloeistof niveau-indicator

  Navigatiesysteem “Discover Media”  
inclusief „Streaming internet“ met 4 speakers

  We Connect

 Achteruitrijcamera incl. bekabeling

 Inductie oplaadstation

 Hordeur

 Garagedeur 55 x 110 cm, links (500 MQ)

  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, helder met 
verlichting (voor)

  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin

 COZY HOME-Pakket PEACH

 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd

 Waterfiltersysteem “bluuwater”

 USB stopcontact achterin (1 stuk) (500 MQ)

  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad

 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)

 27″ SMART TV met HD-tuner incl. houder

 MediKit voucher**

 SilwyREADY

 Opbouw in speciale kleuruitvoering ASCOT GRIJS

 Bestickering actiemodel “VANSATION”

 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom

 Bekledingsstof keuze - Speciale stof: WINTER WHITE “VANSATION”

 Luifel 305 x 250 cm, antraciet

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 117.180,–

Prijs actiemodel € 97.902,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 116.644,–

Prijs actiemodel € 97.902,–

Besparing* €19.278,–

Besparing* € 18.742,–

ONLINE CONFIGURATOR 
configurator.knaus.com

De TOURER VAN overtuigt als actiemodel 
VANSATION met een uitgebreide uitrusting en een 
sensationeel prijsvoordeel.

AANTREKKELIJK 
ACTIEMODEL

  4 zitplaatsen 
met veiligheidsgordel
  2–4 slaapplaatsen
  Xpand-badkamer

  2 zitplaatsen 
met veiligheidsgordel
  2–4 slaapplaatsen
  Face-to-Face zitgroep

Ontdek nog veel meer caravans, campers en campervans in onze actuele catalogussen. Onze actiemodellen 
zijn te vinden in de aparte actiemodellen brochures. In geval van een camper/campervan wordt over zowel 
auto, motor als auto-gerelateerde accessoires BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd 
op de catalogusprijzen van VW, MAN en FIAT Proffesional (Stellantis) (prijslijsten maart – juli 2022). 
Indien VW, MAN of FIAT tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan is uw leverancier wettelijk 
verplicht u het ontstane meer bedrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht datum van contract 
of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De prijslijst is vanaf 08/2022 en voor modeljaar 2023 
geldig. Eerdere prijslijsten,brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid met 
betrekking tot de aangeboden voertuigen. Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. De inhoud 
van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand van augustus 2022. 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. Kleine variaties 
van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook na afsluiten van de koopovereenkomst voorbehouden indien 
dit niet vermeden kan worden. De voor een voertuig vermelde technische gegevens/uitvoeringsdetails 
gepubliceerde opgaves hebben betrekking op de Europese typegoedkeuringen van het basistype van 
het betreffende model. In het kader van landvarianten en actiemodellen kunnen deze waardes eventueel 
afwijken. Informeert u zich persoonlijk over zulke afwijkingen bij uw KNAUS dealer. Laadmogelijkheden 
en toleranties, evenals de informatie over de standaarduitrusting en de optionele uitrusting van de 
actiemodellen (inclusief gewichtsspecificaties).Deze speciale uitrusting verhoogt de massa van het 
standaarduitvoering. Vraag uw KNAUS dealer om meer informatie hierover. Verdere opties zoals de 
uitrusting van de standaardmodellen vindt u in de KNAUS Camper & Campervans prijslijst 2023.  
Nadruk, inclusief uittreksels, is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming  
van Knaus Tabbert AG.

Artikel nr. R08118332-NL-NL

Prijzen incl. 21 % BTW en BPM

Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21 % BTW en BPM, incl.transportkosten, kenteken (&leges), 
kentekenplaat,verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

*  t.o.v. losse opties
**  Een voucher voor het inwisselen van de medikit is bij het voertuig gevoegd. De medikit bevatgenees-

middelen die alleen bij apotheken verkrijgbaar zijn. De voucher kan dus alleen ingewisseld worden bij de 
verantwoordelijke MediKit postorderapotheek op www.medikit.shop. Op www.medikit.shop kunt u ook 
verdere informatie over uw MediKit.

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany


