Knaus 650 UDF

Knaus har siden 1960 produsert premium campingvogner i Tyskland. Fabrikken har
vunnet en mengde priser for sin kvalitet og sin gode design.
Vognene er godt utstyrt og designen har et skandinavisk preg over seg, med sine nøytrale
farger og stilige utseende.
Sittegruppen foran i denne familievognen, lyses opp av dagslyset som kommer gjennom
de flotte panoramalukene i taket. Dette må oppleves! I tillegg har du en «frokostgruppe»,
som kan slåes ned til ekstra seng. Over…. Les mer på askjems.no

2019 modell

Personer 6 (6soveplasser)

Egenvekt 1790 kg

Totalvekt 2000 kg

PRIS:

422000 ,-

Tekniske data

Utstyr

Merke:

Knaus

Modell:

SUD. SCAND. SELECTIO

Soveplasser:

6

Årsmodell:

2019

Egenvekt:

1790 kg

Totaltvekt:

2000 kg

Lengde:

861 cm

Bredde:

250 cm

Garanti:

Ja

Vår referanse:

354 UTST. / BIL25431

• Polstring Pearl Cream

MERK: Oppgitt egenvekt er hentet fra vognkort,
ikke fysisk veid bil

Totalpris inkl. montert utstyr:

422.000kr

Har ikke denne enheten det du ser etter?
Våre selgere har god kunnskap
om de ulike merkene vi fører, og
vil kunne gi deg viktig
informasjon før du gjør ditt valg.
Om du er førstegangskjøper eller
du har en enhet du ønsker å bytte
inn, vil vi gjerne snakke med deg
og få gi deg et godt tilbud!

I vår store innendørs utstilling kan du
til enhver tid se opptil 150 nye og
brukte bobiler og vogner. Askjems er
en av Skandinavias største aktører
innen vår bransje. Vi har et rikt utvalg
fra de største og mest populære
produsentene på markedet.
Velkommen til en uforpliktene
omvisning!

Erfaring og ekspertise
Vi har mer enn 50 års erfaring, og
våre ansatte vil strekke seg langt for
at du skal oppleve topp service og
trygghet i ditt møte med oss.
Vi har mange ansatte som har
jobbet lenge hos Askjems, og du vil
derfor møte solid ekspertise når du
henvender deg til oss.

Alle våre bobiler og campingvogner,
nye og brukte, blir grundig
gjennomgått av vårt kyndige verk
stedspersonell før vi leverer disse ut
vil deg som kunde.
Vi foretar også service ute på
campingplasser og gjør det vi kan for
at du som kunde hos Askjems skal ha
den gode ferieopplevelsen.

Hverdager 09:00 – 16:00, Torsdag 09:00 - 19:00, Lørdag 10:00 – 14:00
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