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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW 

en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

KNAUS BOXDRIVE – Technische gegevens  * 680 ME

VW Basismotor

Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 103 kW SG6 ¹)

Consumentenprijs incl. 21% BTW 64.345,00 €

CHASSIS

Totale lengte (cm) 684

Breedte met / zonder spiegels (cm) 243/204

Breedte binnen (cm) 172

Hoogte buiten / binnen (cm) 268/192

Rijklaar gewicht (kg)* 3.125

Toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 3.500

Maximaal laadvermogen (kg) (verschil tussen 
toelaatbaar totaalgewicht en rijklaar gewicht) *

375

Maximaal aanhangergewicht (kg)*
3000  

(max. 6000 kg totaalgewicht)

Banden / Reservewiel / Velgen 235/60R17 / 6,5Jx17"

Wielbasis 449

Draaicirkel 16,2

Aantal zitplaatsen met gordel  (toegestaan 
aantal personen tijdens het rijden).

4

Aantal slaapplaatsen tot 3

BOXDRIVE

Technische gegevens

Prijzen

KNAUS BOXDRIVE – Technische gegevens  * 680 ME

EXTERIEUR

Ramen / Deuren / Ventilatie 

Seitz S7P, vlakke inlegramen S7P met verduistering- en vliegenhor 7

Raam in toiletruimte X

Dakluik Midi-Heki 70 x 50 cm / Mini-Heki 40 x 40 cm 1 | 1

Ontluchtingskoker in toiletruimte X

INTERIEUR

Wonen / Slapen

Bedmaat achter (cm) 197x95 / 212x83

Bedmaat gastenbed (cm) op halfdinette en bestuurderstoel 160x60 ²)

Gas / Verwarming / Water / Airco 

Gaskast met ruimte voor gasflessen (in kg): 3

Verwarmingsysteem (incl. 10 liter warmwaterboiler) Truma Combi 6 D

Vaste schoonwatertank, binnen ingebouwd (volume in liter) 20**/110*** 

Vuilwatertank, ingebouwd onder vloer (volume in liter) 85

Keuken

CUV Compressor koelkast inclusief 10 liter 
vriesvak, op werkhoogte (liter)

90

Toiletruimte

"Vergrootte badkamer" met gescheiden douche-armatuur X

Cassette toilet Dometic TD 4110

X Standaarduitrusting
¹) verhoogd toelaatbaar totaalgewicht door schroefvering
* Let aub op de rubriek belangrijke informatie op bladzijde 24.
**** Zie de toelichting op blz. 24

²) Optioneel gastenbed (noodbed) voorin: 180x80 cm
³) Optioneel

**   = Het vulniveau van de watertank (volgens bijlage V deel A, rubriek 2.6 Fn. (h) VO (EU) 
1230/2012) is door een overloopventiel begrensd tot 20 liter (aanbevolen tijdens het rijden) 
*** = Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau 110 liter
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KNAUS BOXDRIVE – Standaarduitrusting

VW Crafter

Chassis 
• Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 103 kW SG6
• Voorwielaandrijving
• Airbag passagier
• Kleur lak: candy wit
• Alle standaard kleuren van VW zijn zonder meerprijs verkrijgbaar ( 

metallic lak en bijzondere kleuren zijn tegen meerprijs verkrijgbaar)
• Vooras versterkt (tot 2.100 kg belastbaar, bij dubbele banden tot 2.200 kg
• Standaard vering en schokbrekers, versterkte stabilisatie
• opbouwinterface
• Bumper voor grijs met gespoten kap
• Grill met 3 verchroomde lamellen
• Zijwind assistent
• Versnellingsbak met 6 versnellingen
• Rij-assistent voor rijden in de bergen
• Brandstoftank met 75 liter inhoud; AdBlue ca. 18 liter
• Met de bochten meegaande mistlampen
• Elektronisch stabilisatieprogramma en ABS
• Buitenspiegels link en rechts, konvex, met geïntegreerde 

knipperlamp en groothoekspiegel
• Elektrische ramen
• Stuurbekrachtiging met elektrische startblokkering
• 2 sleutels met afstandbediening
• Wieldoppen met chroomembleem
• Reservewiel
• Radiovoorbereiding
• Multifunctionele display "Plus"
• Centrale vergrendeling met afstandbediening en binnencontrole
• Afsluitbaar handschoenenvak
• Airbag voor besturder en voor passagier met mogelijkheid 

voor deactivering van passagiersairbag
• Stoel bestuurder en passagier draaibaar 

(instelbaar m.b.v. handmatige hendel)
• Verband pakket: gevarendriehoek en lichtgevend vest

Carosserie
• Luxe vlakke Seitz-S7P inlegramen, rondom (incl. bad- en achterraam) 
• Dakluiken: Midi-Heki (700 x 500 mm) + dakluik (400 x 400 mm)
• Geïntegreerde hordeur in schuifdeur 

Isolatie 
• Koudebrugvrije isolatie
• Hoogwaardige gesloten PE-isolatieschuim in dak en zijwanden 
• Bodemisolatie d.m.v. sandwichconstructie met 12 mm 

EPS, populierentriplex  en PVC-vloerbedekking
• Gestoffeerde zijwanden (automotive geïntegreerde combi rollo's)

Meubelbouw
• Honingraat sandwichconstructie voor meer stabiliteit en soliditeit
• Isolatie maatregelen tegen geluid binnen
• Werkblad keuken + tafelblad in zitgroep van HPL (laminaat)
• Meubelscharnieren met veerconstructie en soft close functie
• Schuifladen, kastkleppen en deuren verdiept 

weggewerkt tussen de hoekprofielen
• Keukenlades voorzien van soft close functie 

en kogelgelagerde geleiderails
• Verschillende functionele kleppen in keuken
• Dakkastklep met greep, goede vergrendeling en soft close functie
• Plafondhoge kledingkast met in hoogte verstelbare tussenplank
• Automotive begageruimte indeling
• Open opbergruimtes in keuken (met indirecte LED-verlichting) 

en bagageruimte (met geïntegreerde 12/230V contactdoos)
• Laadbooster voor opbouwaccu

Techniek aan boord
• 90 liter CUV compressor koelkast met nachtstand en geruisloze modus
• 2 pits gastoestel met gedeelde glasafdekking 

en spoelbak met snijplankafdekking
• Gasflessenkast voor 1 x 3 kg gasfles
• Dieselverwarming met boiler: Truma Combi 6 D
• AGM boordaccu (95Ah)
• 2 accu's met gescheiden relais en accubewaking
• 8 kanaals lichtbesturing
• 4 x 12V contactdoos in cabine
• Overal LED-verlichting
• Waterleiding op leiding voor verwarming gemonteerd tegen bevriezing
• Douchebak met 3 afvoeren
• Draaibaar cassette toilet
• KNAUS bedieningspaneel incl. verdeelbox: basic
• Autoradio met mobiele telefoon interface

Comfort
• Bekledingsstof "Memphis" met ergonomische vormen
• Andere bekledingssoffen: CASUAL SILVER
• Dinette zitbankverbreding d.m.v. uitschuiven van de zijwanden 

en lounge functie in drie standen, ook tijdens het rijden
• Zwevende dinette tafel uitdraaibaar met dubbel tafelblad
• Comfort rollo systeem in de zijwand geïntegreerd
• Ruimbad variabel met douchecabine
• Multifunctionele wastafel | positie 1 handenwastafel 

positie 2 ergonomische wastafel
• Tweelaags koudschuimmatrassen
• Nieuw uitklapbare bedfunctie
• Uittrekbare opstap voor eenvoudig in bed stappen
• Centraal, eenvoudig toegankelijke apparatuur en installatie
• Werkblad keuken met klapbaar verlengstuk
• Inteligent opbergconcept
• Sjorogen voor het goed vastzetten van de bagage
• LED-verlichting in bagageruimte incl. omgevingsverlichting  

bij geopende garagedeur chroom pakket interieur
• Interieur chroome pakket
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KNAUS BOXDRIVE – Pakketten

Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]

Artikelnr. Consumentenprijs*

215200 Crafter pakket

222633 Airconditioning "Climatic" 1.926,00  

222631
Buitenspiegel, elektrisch 
instelbaar en verwarmbaar

213,00  

222632 Cruise control incl. snelheidsbegrenzer 416,00  

Totaalprijs individuele opties 2.555,00  

Pakketprijs 2.023,00  

Uw voordeel 532,00  

Artikelnr. Consumentenprijs*

215210 BoxDrive pakket

101080 Elektriche opstap 564,00  

250599 Radiovoorbereiding / luidspreker in woonruimte 246,00  

352059 CP-Plus bedieningspaneel 100,00  

352380 Truma iNet systeem 602,00  

452652
Afvalwatertank met geïsoleerde binnenwand 
en E-verwarmingscartridge bij afvoerbuis

340,00  

552637 Verduisteringsgordijnen met thermo functie 806,00  

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00  

Totaalprijs individuele opties 3.013,00  

Pakketprijs 1.957,00  

Uw voordeel 1.056,00  

Artikelnr. Consumentenprijs*

215225 VAN media navigatie pakket

222657 SD-kaart met Europa 0,00

222641 Achteruitrijcamera "Rear View" 303,00  

222640
Handleiding en info Car NET guide, looptijd 3 
jaar. Vast ingebouwde OCU met eigen SIM kaart

0,00

222642 Digitale radio-ontvangst (DAB+) 221,00

222648 Multifu functioneel stuur met 3 spaken 361,00

222643
Navigatie "Discover Media", 8" 
touchscreen, 4 luidsprekers, mobiele  
telefoonaansluiting, app connect

1.337,00

Totaalprijs individuele opties 2.222,00

Pakketprijs 1.983,00

Uw voordeel 239,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

215220 Energy plus pakket

250072 Extra contactdoos 230V binnen 165,00  

251248 2 accu's voor opbouw, in garage achterin 402,00  

250940 Extra contactdoos 12V binnen 82,00  

252654
Touch CI-bus multifunctioneel 
bedieningspaneel voor diverse sensoren

304,00  

232667 Intelligent laadapparaat met 25A laadbelasting 177,00  

251757 Accusensor (accu van de opbouw) 322,00  

Totaalprijs individuele opties 1.452,00  

Pakketprijs 1.007,00  

Uw voordeel 445,00  

Artikelnr. Consumentenprijs*

215215 Styling pakket

222638 LED-koplampen met LED dagrijverlichting 1.217,00

202568
LM 17" velgen gepolijst met banden, 
voor voertuigen met tandemas

2.083,00

222639 Buitenspiegels inklapbaar 139,00

Totaalprijs individuele opties 3.439,00

Pakketprijs 2.791,00

Uw voordeel 648,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210093 TV pakket 21,5" (12,5 kg)

252438
Antenne systeem Oyster 80 Premium 
Twin incl. LED-TV 21,5" 

3.752,00

252405
TV-houder (gemonteerd in woongedeelte) 
incl. combi contactdoos

329,00

252479 Bekabeling voor TV in slaapgedeelte 74,00

Totaalprijs individuele opties 4.155,00

Pakketprijs 3.233,00

Uw voordeel 922,00
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KNAUS BOXDRIVE – Pakketten

Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]

Artikelnr. Consumentenprijs*

215230 VAN media navigatie pakket - plus

222657 SD-kaart met Europa 0,00

222641 Achteruitrijcamera "Rear View" 303,00  

222640
Handleiding en info Car NET guide, looptijd 3 
jaar. Vast ingebouwde OCU met eigen SIM kaart

0,00

222642 Digitale radio-ontvangst (DAB+) 221,00

222648 Multifu functioneel stuur met 3 spaken 361,00

222643
Navigatie "Discover Media", 8" 
touchscreen, 4 luidsprekers, mobiele  
telefoonaansluiting, app connect

1.337,00

222645 Regen sensor 288,00

222644 Verkeersteken herkenning 337,00

Totaalprijs individuele opties 2.847,00

Pakketprijs 2.532,00

Uw voordeel 315,00

Artikelnr. Listenpreis**

Assistenzsysteme:

222646
Parklenkassistent "Park Assist" u. ParkPilot, 
Front-/Heckbereich mit aktivem Flankenschutz 
- nur mit Media Van Paket Navigation

Listenpreis 1.315,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

Assistentsysteem

222646
Parkeerassistent en automatisch parkeren 
met flankenbescherming - alleen i.c.m. 
VAN media navigatie pakket

Pakketprijs 1.337,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

Assistentsysteem

222647

Aanhanger rangeerhulp, parkeerassistent en 
automatisch parkeren met flankenbescherming 
- alleen i.c.m. VAN media navigatie 
pakket en alleen i.c.m. trekhaak

Pakketprijs 1.657,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

222649 Rijhulp assistent pakket 1

Cruise control incl. snelheidsbegrenzer

Vermoeidheid herkenning

Rijbaan assistent "Lane Assist"

Multifunctioneel stuur met 3 spaken

Multifunctionele weergave "plus"

Pakketprijs 1.199,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

222650 Rijhulp assistent pakket 2

Adaptive Cruise control ACC tot 160 
km/uur incl. Snelheidsbegrenzer

Vermoeidheid herkenning

Rijbaan assistent "Lane Assist"

Omgevingwaarnemingssysteem "Front Assist" 
met city noodrem functie (voor automaat 
afstandhouder ACC tot 160 km / uur)

Multifunctioneel stuur met 3 spaken

Multifunctionele weergave "plus"

Pakketprijs 1.839,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

222651 Rijhulp assistent pakket 3

Achteruitrijcamera "Rear View"

Multifunctioneel stuur met 3 spaken

Omgevingwaarnemingssysteem "Front Assist" 
met city noodrem functie (voor automaat 
afstandhouder ACC tot 160 km / uur)

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, 
verwarmbaar en inklapbaar

Rijbaan assist "Lane Assist", incl. blinde 
spot sensor met uitparkeer assistent

Groot licht regeling "Light Assist"

Dagrijverlichting met rijlichtschakeling 
(automatisch), "leavin home" functie en 
handmatige "coming home" functie

Ruitenwisser interval met licht en regensensor

Adaptive Cruise control ACC "follow to stop" 
tot 160 km / uur, incl. snelheidgsbegrenzer

Multifunctionele weergave "plus"

Aanhanger rangeerhulp "Trailer Assist", 
parkeerassistent "Park Assist" en automatisch 
parkeren met flankenbescherming 

Pakketprijs 4.405,00
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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW 

en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

KNAUS BOXDRIVE – Motorisering 680 ME

Consumentenprijs  
incl. 21% BTW

Motorisering / Chassis / Gewichten
Motorisering optioneel

Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 130 kW SG6 1.710,00 €

KNAUS BOXDRIVE – Optiemogelijkheden

Artikelnr. in pakket Omschrijving: • = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR]

BASISVOERTUIG

Aantal versnellingen

222535 Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen 2.430,00

Chassis / Gewichten

202568 STYLING 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17), 
glanzend zwart gepolijst in exclusief KNAUS design

10 2.083,00

202569 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17), 
Titan Metallic gelakt in exclusief KNAUS design

10 1.980,00

222553 Gewichtsverhoging naar 3,85 t 282,00

222552 2 rings luchtvering .- gewichtsverhoging tot 4,0 ton mogelijk 10 1.787,00

222656 Trekhaak afneembaar en afsluitbaar (incl.aanhangwagen stabilisatie) 968,00

232676 Extra kachel 702,00

232664 Voorruit dubbel glas, warmte isolerend, verwarmbaar 1 299,00

232665 Voorruitsproeiers verwarmbaar - 52,00

232660 Metallic lak 1.675,00

222677 Speciale lak - deep black parelmoer effect 1.755,00

Transportsystemen

102502 Fietsendrager voor 2 fietsen 544,00

Assistentsysteem

222646 Parkeer assistent "Park Assist" en ParkPilot, voor/
achter met actieve flankbescherming - alleen 
mogelijk i.c.m. VAN  media navigatie pakket

1.337,00

Artikelnr. in pakket Omschrijving: • = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR]

222647 Aanhanger rangeer assistent "Trailer Assist" parkeer assistent 
"Park Assist" en ParkPilot met actieve flankbescherming  - alleen 
mogelijk i.c.m. VAN  media navigatie pakket  en trekhaak

1.657,00

232663 Grootlicht assistent "Light Assist" (alleen mogelijk i.c.m. optie 222645)  157,00

232680 Automatische afstandhouder ACC tot 160 km/
uur, incl. snelheidsbegrenzer

1.186,00

222632 CRAFTER Cruise control en snelheidsbegrenzer 416,00

222645 Ruitenwisser interval schakeling met regensensor 
en automatische rijlichtschakeling

- 288,00

222644 MEDIA VAN 
NAVI  PLUS

Verkeersborden herkenning 337,00

232659 Vermoeidheid herkenning - 25,00

222645 MEDIA VAN 
NAVI PLUS

Ruitenwisser interval schakeling met regensensor 
en automatische rijlichtschakeling

288,00

232661 Bandendruk indicator 415,00

Binnen

552777 Voor en zijramen verduistering  REMIfront IV-systeem (vanaf Q1 2020 
verkrijgbaar) i.p.v. optie 552637 gordijnen cabine incl. thermo functie

70,00

552768 Voor en zijramen verduistering  REMIfront IV-Systeem (vanaf Q1 2020 
verkrijgbaar) i.c.m. optie 552637 gordijnen cabine incl. thermo functie

803,00

222633 CRAFTER Airco "Climatic" 11 1.926,00

232669 Airco "Climatronic" i.p.v. airco "Climatic" alleen 
mogelijk i.c.m. Crafter pakket

1 910,00

222648 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Multifunctioneel lederen stuur (3 spaken) - 361,00

232671 Multifunctioneel lederen stuur (3 spaken), verwarmbaar - 623,00

232670 Opbergpakket dakgallerij met twee 1-DIN 
schachten en leesverlichting

11 173,00

202392 Stoelverwarming voor bestuurder- en 
passagiersstoel (ook mogelijk bij echt leer)

1 627,00

222679 Rokers pakket 37,00

Verlichting / Techniek

222638 STYLING LED-grootlicht met LED-dagrijverlichting 5 1.217,00

222631 CRAFTER Buitenspiegel elektrisch verstelbaar en verwarmbaar 1 213,00

222639 STYLING Buitenspiegel inklapbaar 139,00

KNAUS BOXDRIVE – Optiemogelijkheden
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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW 
en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

KNAUS BOXDRIVE – Optiemogelijkheden

Artikelnr. in pakket Omschrijving: • = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR]

222635 Reservewiel (stalen velg) met standaard band incl. krik 37 189,00

232662 Hoofdschakelaar accu's - 131,00

Multimedia / Navigatie

222642 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Digitale radio-ontvangst (DAB+) - 221,00

250599 BOXDRIVE Radiovoorbereiding in woonruimte / luidpreker in woongedeelte 246,00

222640 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Car net guide & Info, looptijd 3 jaar (vast 
ingeboude OCU met eigen simkaart)

222643 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Navigatie "Discover Media", 8" touchscreen, 4 luidsprekers, 
mobiele  telefoonaansluiting, app connect

1.337,00

222641 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Achteruitrij camera "Rear View" 303,00

OPBOUW

Ramen / Deuren / Ventilatie 

222636 Verlichte instaptreden voor, uitschakelbaar 70,00

101080 BOXDRIVE Electrische opstap, 70 cm breed 8 564,00

INTERIEUR

Wonen / Slapen

201074 Voetenmattenset cabine met KNAUS logo 1 72,00

552637 BOXDRIVE Gordijnen cabine incl. thermo functie 806,00

551994 Gastenbed overdwars, 178x80 / 70 cm met extra kussen(s)  8 168,00

552574 Vast bed met EVOPORE HRC matras incl. watergel topper 403,00

552703 Klapbedfunctie achterin incl. hoogbed functie 722,00

Kussens en stoffering

552188 Stofferingsvarianten Active Rock, inclusief 
bekleding van cabinestoelen

- 335,00

551509 Lederen bekleding "Las Vegas",  inclusief bekleding van cabinestoelen - 1.016,00

Gas / Verwarming / Klimaat 

450740 Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd 3 271,00

452652 BOXDRIVE Afvalwatertank met geïsoleerde binnenwand en E-verwarmde afvoer 340,00

Artikelnr. in pakket Omschrijving: • = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR]

352380 BOXDRIVE Truma iNET systeem 602,00

352059 BOXDRIVE CP-Plus digitaal bedieningspaneel - 100,00

Water / Toiletruimte 

452678 Douche achterin (uitneembare douchekop bij 
bed achterin, voor achterdeur rechts)

253,00

452718 BOXDRIVE Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00

Elektra

252653 Ambienteverlichting (aanrecht keuken, deken opbergplank 
voorin, deken opbergplank bij dak, verlichting bij spiegel met 
schakelaar); nachtverlichting RBG licht in toiletruimte - Balderijn

417,00

252438 TV-PAKET Antennesysteem Oyster 80 Premium Twin incl. LED-TV 
21,5 inch (woongedeelte) (alleen i.c.m. optie 252405)

3.752,00

252448 21,5" TV met HD tuner incl tv-houder in slaapgedeelte 9 927,00

252405 TV-PAKET TV-houder (gemonteerd in woongedeelte) incl. combi contactdoos 2 329,00

252479 TV-PAKET Bekabeling voor TV in slaapgedeelte 74,00

251261 TV-houder (gemonteerd in slaapgedeelte) incl. combi 
contactdoos (niet mogelijk i.c.m. 552703)

2 178,00

252654 E-PLUS Touch control panneel met intuitief bedieningsconcept 2 304,00

251248 E-PLUS Huishoud-accu, extra 20 402,00

252698 GPS Tracker 202,00

Luifels

501247 Luifel 4 m 1.016,00
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BELANGRIJKE INFORMATIE

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany facebook.knaus.comshop.knaus.com

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2019). Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden.
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   (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal 
zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar
Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. 
Drukfouten en aanpassingen voorbehouden

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking van 
natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%

In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven 
kunnen de veiligheid van uw camper benadelen en u riskeert 
verlies van de Knaus garantie. Laat derhalve uw reparatie 
of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden 
bij de erkende Knaus-dealerbedrijven en maak gebruik 
van originele Knaus onderdelen en accessoires.
Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij 
in- en opbouw tijdens de productie van de camper. In- en 
opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, brengen extra 
montage- en materiaalkosten met zich mee. In sommige 
gevallen kan het gebeuren dat de ene optie de andere uitsluit. 
Veranderingen in constructie, kleur, en uitvoering behouden 
wij ons voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels 
speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. 

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van 
de kennisstand per juli 2019.  Deze prijslijst is geldig 
vanaf 01.08.2019 en geldig voor modeljaar 2020.
Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. 
Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden.

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en 
voldoet minstens aan de technische voorschriften 
van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)

Uitleg over de vermelde gewichten voor uw KNAUS camper/CUV: 
Knaus campers en CUV‘s onderscheiden zich door de 
technische vooruitgang. Door innovatieve oplossingen, 
zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en 
een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt 
een laag eigengewicht van de camper gerealiseerd. 

Het leeggewicht in deze prijlijst is het gewicht van het 
voertuig in standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, 
d.w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder 
„vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting (volgens 
art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) 
VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet afwijkends 
is geregeld, als volgt gedefinieerd: 
Het leeggewicht van het voertuig in standaard uitrusting 
volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
 + brandstoftank voor 90% gevuld
 + 75 kg (gewicht van de bestuurder)
 +  Alu gasflessen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld 

(komt overeen met 18 kg totaalgewicht)
 +  verswatertank voor 100% gevuld ( vulniveau van verswater is 

afhankelijk van model begrensd op 10 liter**/ 20 liter**/40 
liter** tijdens de rit, voor zover technisch voorzien)

 + toilet spoeltank voor 100% gevuld
 + warm water boiler voor 100% gevuld
 = gewicht in rijklare toestand

**  Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel 
begrensd tot 10 / 20 / 40 liter modelafhankelijk 
(aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage 
V, deel A, rubriek 2.6Fnn (h) VO (EU) 1230/2012. 

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens artikel 2, rubriek 
7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:
Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht 
van het voertuig in beladen toestand.

Het maximaal laadvermogen volgens de Knaus catalogus 
opgaven is gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaalgewicht - rijklaargewicht = maximale belading

Voorbeeld:
Totaal toelaatbaar gewicht  3500 kg
minus rijklaargewicht 2850 kg
 = maximaal laadvermogen 650 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / 
uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben betrekking 
op de Europese type goedkeuringen van het basistype van het 
betreffende model. In het kader van landvarianten en speciale 
modellen kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert u 
zich persoonlijk over zulke afwijkingen bij uw KNAUS merkdealer.
„Let in het bijzonder ook op het volgende: 
De maximaal mogelijke belading in het kader van de 
brochure-opgaves wordt bijvoorbeeld door het gewicht 
van het aantal passagiers tijdens de rit  en ook door 
het gewicht van de bestelde opties verminderd.“
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heeft u zelf de 
verantwoordelijkheid dat uw KNAUS camper / CUV na aftrek 
van het gewicht van het aantal passagiers (75 kg per persoon) 
en het gewicht van de extra opties van de maximale mogelijke 
belading altijd nog over een minimaal laadvermogen moet 
beschikken, dat in geen geval onderschreden mag worden  
(volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):

(maximaal aantal toegelaten personen + 
bestuurder + totaal lengte van het voertuig in 
meters) x 10 = minimaal laadvermogen in kg

Voorbeeld berekening van minmaal laadvermogen:
[(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder) 4 + 
(totale lengte van het voertuig in meters) 6]  x 10 = 100 kg.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht te voldoen 
aan de minimaal laadgewicht. Mocht het door u gewenste 
voertuig door de gekozen opties de maximale aslasten 
overschrijden dan kunt u kiezen uit twee  mogelijkheden
* Toelaatbaar totaalgewicht van het voertuig verhogen 
* Minder opties toevoegen

Bij de campers van KNAUS en de alkoofmodellen van KNAUS 
heeft u (modelafhankelijk en op aanvraag) de mogelijkheid 
het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine bij de 
bestelling te reduceren. Door het reduceren van het aantal 
toegestane zitplaatsen in de cabine met 1 zitplaats, neemt 
het max. laadvermogen, of de mogelijkheid voor extra opties 
voor het bestelde voertuig toe met maximaal 85 kg.

Uw KNAUS merkdealer geeft u te allen tijde 
op aanvraag informatie over hoeveel het 
resterende minimale laadvermogen is.

Het gewicht van het voertuig met uitsluitend standaarduitrusting 
volgens de gegevens van de producent wordt verkregen 
door weging van een voertuig in standaarduitvoering.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht de 
maximale aslasten in acht te nemen alsmede voor een 
juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. 
Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die 
noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw (bus)camper. 

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste 
prijzen en kunnen ook door toegevoegde opties niet 
veranderd worden.Bij bestellingen van opties, die 
onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze 
vervangen pakketonderdelen niet los meegeleverd.

De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst
zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer),
rijklaar zetten, keuring en homologatie

WIJ VERLENEN VOOR CARAVANS, CAMPERS EN CUV VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATER-
DICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.
LET OP: VOOR ALLE CAMPERS/CUV VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:




