Knaus
Sun Ti 650 ME VERKOCHT - VERKOCHT
Bouwjaar:

2006

Conditie:

Gebruikt

Tellerstand:

128.551 KM

Transmissie:

Automaat

€ 99.999,Merk:

Knaus

Tellerstand:

128.551 KM

Type:

Sun Ti 650 ME VERKOCHT VERKOCHT

Transmissie:

Automaat

Carrosserie:

Half-integraal

Vermogen:

120 PK

Prijs:

€ 99.999,-

Gewicht:

2943 KG

Bouwjaar:

2006

Laadvermogen:

1115 KG

Brandstof:

Diesel

Lengte:

690 cm

Kleur:

Overige

Breedte:

230 cm

BTW / Marge:

Marge

Hoogte:

275 cm

Overige
2 aparte bedden

Douche

Reservewiel

3de remlicht

Elektr. bedienbare ramen

Ringverwarming

ABS

Elektr. bedienbare spiegels

Schoonwatertank (vast)

Afvalwatertank (vast)

Fietsenrek

Schotel

Airbag(s)

Gascomfoor

Serviceluik

Boiler

Hordeur

Standaardzit

Buitenlamp

Huishoudaccu

Startonderbreker

Cabine airco

Kachel

Stoel(en) draaibaar

Camera

Koelkast

Stuurbekrachtiging

Cassettetoilet

Ladekast

Televisie

Centr. deurvergr. afstandsb.

Lattenbodem

Televisiebeugel

Combicassettes

Luifel

Toilet/Wasruimte

Cruisecontrol

Midden-opstelling

Verduistering cabine

Dakluik

Middenkeuken

Vriesvak
Zonnepaneel

Omschrijving
Voor de vakantieganger die graag veel van de wereld ziet is deze Knaus Sun Ti 650 ME een heerlijk
vakantiehuis. De compleet uitgeruste kampeerwagen uit 2006 is geschikt voor 2 personen. Er is tevens
een handig fietsenrek aanwezig, zodat u uw fietsen eenvoudig kunt meenemen. Via het serviceluik kunt u
ook van buitenaf heel makkelijk bij uw spullen komen.
Het onderstel is van het merk Renault. De dieselmotor wordt bediend met een automatische versnelling.
Onderweg naar uw volgende bestemming profiteert u van het gemak van onder andere cruise control,
een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare spiegels, stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
U kunt gezellig plaatsnemen in de praktische standaardzit, die ook kan worden omgebouwd tot
slaapplaats. Het keukenblok is centraal in de camper gemonteerd en is onder anderen uitgerust met 3pits gascomfoor, spoelbak en kraan. De boiler, die in de camper is ingebouwd, voorziet u snel van warm
water. De inbouwkoelkast met vriescompartiment heeft een grote inhoud.
Slapen doet u op de 2 aparte bedden, die borg staan voor extra ruimte en een makkelijke instap. In de
badkamer kunt u zich heerlijk opfrissen bij de wastafel. Verder is er ook een cassettetoilet ingebouwd.
Wilt u zich onderweg opfrissen? Dat kan gezien de camper voorzien is van een douchecabine.
De verwarmde lucht wordt efficiënt verspreid via de ringverwarming.
Deze camper is voorzien van een televisie zodat u ook tijdens uw vakantie televisie kunt kijken. Om TV
kijken via de satelliet mogelijk te maken, is de camper reeds voorzien van een vaste schotelantenne. Door
de ingebouwde hordeur van deze camper heeft u veel minder last van vliegen en muggen. U bent
beschermd tegen zon en regen door de snel uit te draaien Omnistore cassetteluifel die aan de camper is
bevestigd. Besparen op het energieverbruik en dus kosten? Dat kan met de aanwezige zonnepanelen (130
Wh). Afsluitend worden nog de accessoires genoemd die het kamperen veraangenamen. Denk hierbij aan
de vaste afvalwatertank, de televisiebeugel, de buitenlamp en het reservewiel.
Bent u geïnteresseerd in deze Knaus Sun Ti 650 ME? Wij ontvangen u van harte in onze showroom.

