
SUN TI PLATINUM SELECTION L!VE TIL!VE WAVE

Importör:

Upplev hela kampanjen på knaus.se/50000

VALFRI UTRUSTNING FÖR

50 000:-
Just nu får du valfri utrustning till ett värde av hela 50 000:- när du köper en ny 
husbil från vår populära serie L!ve eller Sun Ti Platinum Selection. Välj bland flera 
smarta alternativ som gör din nya husbil ännu bekvämare inför kommande äventyr!

Kampanjen gäller endast på 2019 års modeller.

KAMPANJEN 
FORTSÄTTER

Gäller t.o.m den 30/4 2019.



Allt detta och mycket mer ingår
Se teknisk specifikation för komplett utrustning.

Knaus L!ve Wave kombinerar dynamiken 
hos en halvintegrerad med de stora 
övernattningmöjligheterna som hos en alkov. 
Fem planlösningar och upp till sex sovplatser 
gör L!ve Wave till ett universellt geni.

UNIVERSELLT GENI

Upplev en husbil med perfekt balans mellan 
funktion och design. Vår Knaus Sun Ti 
Platinum Selection är husbilen för dig som 
älskar sommar- och vintersol men också vill 
känna dig trygg om vädret vill annat. 

Med Knaus L!ve Ti blir campinglivet enklare än 
någonsin. Oavsett om det är en roadtrip eller 
en spontan weekendresa: L!ve Ti är en fullt 
anpassningsbar reskamrat med förstklassig 
kvalitet och ett unikt prisförhållande.

 » Styling paket III

 » Fiat paket

 » Fiat Ducato 3,5t  
2,3 l Multijet 130 HK

 » Markis

 » Tv-hållare

 » Stämningsbelysning

 » Isofix system för 
barnstolar (ej L!ve Ti)

 » Elektrisk golvvärme

 » Backkameraförberedd  
(ej L!ve Ti)

 » Truma Combi 6E 

 » Entrédörr: Knaus Komfort  
med automatiskt 
låssystem, dubbeltätning, 
utan fönster,  2 st 
infällbara klädkrokar

MER FLEXIBELT

VINTERANPASSAD

 » Fiat Ducato 4,0 t 2,3l 
Multijet 130 HK

 » Alde centralvärme

 » Alde booster

 » AES kylskåp 190 liter

 » Panorama Sun View 
med belysning 

 » Fiat paket

 » Care-Drive paket

 » Media paket

 » Sun Ti paket

 » Aluminiumfälgar 16”

 » Isofix system för 
barnstol

 » Elektrisk golvvärme

 » Stämningsbelysning

 » Tv-hållare

KNAUS L!VE WAVE OCH L!VE TI KNAUS SUN TI PLATINUM SELECTION

Importör:

Upplev hela kampanjen på knaus.se/50000

KAMPANJEN 
FORTSÄTTER

Gäller t.o.m den 30/4 2019.


