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

SUN I

Technische gegevens 

& prijzen

X   Standaarduitrusting 
– Technisch niet mogelijk

* Let aub op de rubriek belangrijke informatie vanaf bladzijde 71
**** Zie de toelichting op blz. 71.

X   Standaarduitrusting 
– Technisch niet mogelijk

Technische gegevens / uitvoeringsdetails  * 700 LEG 700 LX 900 LEG 900 LX

FIAT BASISMOTOR
Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 | 140  Multijet met start / 
stop systeem incl. slimme dynamo en laadbooster voor 
de opbouwaccu; voorwielaandrijving, 6 versnellingen 
handgeschakeld; Euro 6d Temp (103 kW / 140 pk)

X X – –

Fiat Ducato 5.000 kg; 2,3 | 140  Multijet met start / 
stop systeem incl. slimme dynamo en laadbooster voor 
de opbouwaccu; voorwielaandrijving, 6 versnellingen 
handgeschakeld; Euro 6d Temp (103 kW / 140 pk)

– – X X

Consumentenprijs incl. 21% BTW 97.265,00 € 98.785,00 € 113.485,00 € 114.485,00 €

Basisuitrusting:
Totale lengte (cm) 744 744 882 882
Breedte buiten/binnen (cm) 234/218 234/218 234 / 218 234 / 218
Hoogte buiten/binnen (cm) 294 / 200 294 / 200 294 / 200 294 / 200
Massa ledig voertuig (kg)* 3.195 3.195 3.860 3.860
Rijklaargewicht (kg)* 3.350 3.350 4.050 4.050
Toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 4.000 4.000 5.000 5.000
Maximaal laadvermogen (kg) (verschil tussen“toelaatbaar 
totaalgewicht“ en „rijklaargewicht“) *

650 650 950 950

Max. aanhangergewicht (kg) 1.850 1.850
1.500  

(max. 6.000 kg maximaal gewicht 
van de totale combinatie)

1.500  
(max. 6.000 kg maximaal gewicht 

van de totale combinatie)
Wielbasis (cm) 403 403 448 + 80 448 + 80
Bandenmaat 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP
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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

  ** 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 10 liter (bij Sun i 900 40 liter) (aanbevolen tijdens het rijden) 
*** Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau 124/180 liter

Technische gegevens / uitvoeringsdetails  * 700 LEG 700 LX 900 LEG 900 LX

Velgenmaat 6J x 16 6J x 16 6J x 16 6J x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4 4
Aantal slaapplaatsen 4 4 4 4

CABINE / FIAT CHASSIS
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar

2 2 2 2

OPBOUW
Seitz S7 inbouwramen met geïntegreerde combirollo's 4 4 6 6
Dakluiken 40 x 40 cm 4 | 1 3 | 1 5 5
Garage achter: deurmaat (B x H in cm buiten/binnenmaat) 100 x 120 (95 x 114,5) 80 x 110 (75 x 104,5)  100 x 120 (95 x 114,5) 100 x 120 (95 x 114,5)
Opbouwdeur (cm) B x H 70 x 195 70 x 195 70 x 195 70 x 195
Serviceluik voor Service-Box, links voor (cm) BxH) 100 x 55 100 x 55 2 x 60 x 60 2 x 60 x 60
Serviceluik voor rechts (cm) (B x H) midden rechts: 70 x 24 midden rechts: 70 x 24 100 x 55 100 x 55
Serviceluik voor links (cm) (B x H) - - 90 x 24 90 x 24
Wanddikte dak (mm) 33 33 33 33
Wanddikte zijwand (mm) 33 33 33 33
Wanddikte bodem boven (mm) 36 36 36 36

WOONRUIMTE
Beddenmaat Hefbed (cm) 200 x 150 200 x 150 200 x 150 200 x 150
Beddenmaat achter (cm) 203 x 80; 197 x 80 192/167 x 140 2 x 203 x 85 200 x 153

GAS / WATER / VERWARMING
Vuilwatervolume in liter 101 101 170 170
Verswatervolume in liter 10**/124*** 10**/124*** 40**/180*** 40**/180***
Truma gasverwarming (incl. warmwatervoorziening 10 liter) Combi 6 plus Combi 6 plus - -
ALDE warmwater verwarming • • X X

KEUKEN / BADKAMER
Koelkast (volume in liter) 145 145 177 177
Ruime Knaus badkamerruimte met aparte 
toiletruimte, wastafel en ronde douchecabine

- - x x

Knaus 3D badkamerruimte met aparte 
toiletruimte en douche

x x - -

Comfort badkamer met douche en wasbak - - - -
Thetford banktoilet - - x x
Dometic cassette toilet, keramiek x x - -

ELEKTRISCHE VOORZIENING 
Accu, AGM, voor in woonruimte incl. accu sensor 1 x 95 Ah 1 x 95 Ah 2 x 95 Ah 2 x 95 Ah
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CABINE / FIAT CHASSIS 
• ABS 
• ESP, Hill Holder
• Deur bestuurderszijde
• Airbag bestuurder 
• Grammer pilotenstoel ‚Luxury‘ 
• Buitenspiegels, ‚touringcarmodel‘ 
• Electronische startblokkering 
• Electronische bediening raam bestuurdersdeur
• Indelingsplattegronden 2019
• LED dagrijverlichting
• LED voorlampverlichting 

(bochtverlichting en grootlicht)
• Stuurbekrachtiging 
• Veerversteviging vooras (schroefveer)

OPBOUW
• GFK-dak, voor gereduceerde schade 

a.g.v. schade bij hagelinslag 
• Buitenbeplating glad aluminium, kleur wit 
• Plafond- en binnenbekleding van textiel
• Houtvrij dak, bodem en zijwanden en met 

PU-lijsten versterkt i.p.v hout-lijsten (TVT)
• Speciale produktgrafiek met geborsteld RVS structuur
• Chroom accenten rondom grill voorzijde 
• Dekorative Sideblades unter den 

Seitenfenstern inkl. Baureihenschriftzug
• Dubbele multifunctionele bodem 

met tussenruimte 30 cm
• Eenvoudiger toegang naar de gastkast 

via servicedeur in de zijwand
• Gasfleskast achter serviceluik (2 x 11 kg)
• Derde remlicht in achterwand geïntegreerd
• Cat-Eye Hybrid techniek achterverlichting  

met LED techniek
• Buitenlamp met bewegingsmelder 
• Electrische opstap bij entreedeur 
• Vouwjalouzie systeem voor het 

voorraam, handbediend 
• Bestuurdersdeur met centrale deurvergrendeling 

en cabine zijramen met geïsoleerd glas 
voor verbeterde warmte-isolatie

• Cabine zijramen met geïsoleerd glas 
voor verbeterde warmte-isolatie

• Opbouwdeur KNAUS EXCLUSIV (700 mm) met 
thuiskom verlichting in raam geïntegreerd, 
meervoudige vergrendeling, verzonken scharnieren, 
openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. 

gasveren, dubbele afsluiting, hoogwaardige lederen 
accenten, electrische centrale vergrendeling, 
geïntegreerd parapluvak, mulitfunctionele tas 

• Hordeur

WOONRUIMTE 
• Driepuntsgordel in rijrichting 
• Meubeldecor   ‚Cocobbolo hell‘, i.c.m. ‚Cocobolo 

dunkel‘, kastkleppen incl. handgrepen 
• Tafelblad in leisteen-look 
• Vast bed matrassen EVO-PORE HRC
• Bekledingsstoffen:  Indian Summer, Modern Cream 
• Hefbed van 200 cm x 150 cm oppervlakte 
• Vensterbank aan bijrijderszijde met 

geïntegreerde bekerhouder

GAS / WATER / VERWARMING 
• Gasinstallatie 30 Mbar
• Ringverwarming
• Waterverzorging met dompelpomp
• Verwarmingsbedieningspaneel Truma CP-Plus

KEUKEN / BADKAMER 
• 145 liter. koelkast met AES-functie
• 3-pits kookplaat met glasafdekking 

en RVS spoelbak, verzonken 
• Geavanceerd multifunctioneel 

keuken-regaal in plexiglas
• Keukenblad in marmeroptiek 
• Hoogwaardige armaturen 
• Opklapbare kledingstang in toiletruimte of douche

ELEKTRISCHE VOORZIENING 
• Service-Box, van buiten toegankelijk: voor vers- en 

afvalwaterkraan, 230V CEE buitenaansluiting 
• Afvalwatertank met handbediend 

uitloopventiel in servicemodule
• Stroomvoorziening / binnenverlichting met 230V 

stopcontacten, diverse Schuko / USB contactdozen
• 230V contactdoos in garage
• Binnenverlichting LED-techniek
• CI-Bus systeem met centraal controle paneel 
• 8-kanaals lichtbediening met dimfunctie
• Acculader 240 VA met overlaadbeveiliging 
• Zekeringautomaat 
• Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in cabine
• Verlichte instap
• Laadbooster voor opbouwaccu

• CABINE / FIAT CHASSIS 
• ABS 
• ESP, Hill Holder
• Deur bestuurderszijde
• Airbag bestuurder 
• Grammer pilotenstoel ‚Luxury‘ 
• Buitenspiegels, ‚touringcarmodel‘ 
• Electronische startblokkering 
• Electronische bediening raam bestuurdersdeur
• Schuifraam bijrijderskant
• LED dagrijverlichting
• LED voorlampverlichting 

(bochtverlichting en grootlicht)
• Stuurbekrachtiging 
• Veerversteviging vooras (schroefveer)

OPBOUW
• GFK-dak, voor gereduceerde schade 

a.g.v. schade bij hagelinslag 
• Buitenbeplating glad aluminium, kleur wit 
• Plafond- en binnenbekleding van textiel
• Houtvrij dak, bodem en zijwanden en met 

PU-lijsten versterkt i.p.v hout-lijsten (TVT)
• Speciale produktgrafiek 
• Chroom accenten rondom grill voorzijde 
• Dekoratieve Sideblades onder de 

zijramen met modelopschrift 
• Dubbele multifunctionele bodem 

met tussenruimte 30 cm
• Toegang naar de gastkast via 

servicedeur in de zijwand
• Gasfleskast achter serviceluik (2 x 11 kg)
• Derde remlicht in achterwand geïntegreerd
• Cat-Eye Hybrid techniek achterverlichting 
• Buitenlamp met bewegingsmelder 
• Electrische opstap bij entreedeur 
• Vouwjalouzie systeem voor het 

voorraam, handbediend 
• Bestuurdersdeur met centrale deurvergrendeling 

en cabine zijramen met geïsoleerd glas 
voor verbeterde warmte-isolatie

• Cabine zijramen met geïsoleerd glas 
voor verbeterde warmte-isolatie

• Opbouwdeur KNAUS EXCLUSIV (700 mm) met 
thuiskom verlichting in raam geïntegreerd, 
meervoudige vergrendeling, verzonken scharnieren, 
openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. 
gasveren, dubbele afsluiting, hoogwaardige lederen 

accenten, electrische centrale vergrendeling, 
geïntegreerd parapluvak, mulitfunctionele tas 

• Hordeur

WOONRUIMTE 
• Driepuntsgordel in rijrichting 
• Meubeldecor   ‚Cocobbolo hell‘, i.c.m. ‚Cocobolo 

dunkel‘, kastkleppen incl. handgrepen 
• Tafelblad in leisteen-look 
• Vast bed matrassen EVO-PORE HRC
• Bekledingsstoffen:  Indian Summer, Modern Cream 
• Hefbed van 200 cm x 150 cm oppervlakte 
• Vensterbank aan bijrijderszijde met 

geïntegreerde bekerhouder

GAS / WATER / VERWARMING 
• Gasinstallatie 30 Mbar
• Ringverwarming
• Waterverzorging met dompelpomp
• Verwarmingsbedieningspaneel Truma CP-Plus CI

KEUKEN / BADKAMER 
• 177 liter. koelkast met AES-functie en 

praktische dubbele deursluiting
• 3-pits kookplaat met glasafdekking 

en RVS spoelbak, verzonken 
• Geavanceerd multifunctioneel 

keuken-regaal in plexiglas
• Keukenblad in marmeroptiek 
• Hoogwaardige armaturen 
• Klapbare kledingstang in toiletruimte of douche

ELEKTRISCHE VOORZIENING 
• Service-Box, van buiten toegankelijk: voor vers- en 

afvalwaterkraan, 230V CEE buitenaansluiting 
• Afvalwatertank met handbediend 

uitloopventiel in servicemodule
• Stroomvoorziening / binnenverlichting met 230V 

stopcontacten, diverse Schuko / USB contactdozen
• 230V contactdoos in garage
• Binnenverlichting LED-techniek
• CI-Bus-systeem met centraal controle paneel 
• 8-kanaals lichtbediening met dimfunctie
• Acculader 240 VA met overlaadbeveiliging 
• Zekeringautomaat 
• Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in cabine
• Verlichte instap
• Laadbooster voor opbouwaccu

KNAUS SUN I – Enkelas Standaarduitvoering KNAUS SUN I – Dubbelas Standaarduitvoering
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KNAUS SUN I – Pakketten

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

223001 Sun I pakket 

200176 Airconditioning cabine, handbediend 1.477,00

200242
Buitenspiegel elektrisch verstelbaar 
en verwarmd (kleur wit)

473,00

200501 Airbag bijrijderszijde 316,00

200567 Cruise Control 316,00

201863
In hoogte verstelbare bestuurder- 
en passasiegersstoel 

291,00

551778 Midi Heki dakluik met verlichting 582,00

202478 Stuurwiel met radiobediening 97,00

352380 Truma iNet-System 602,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00

Totaalprijs individuele opties 4.509,00

Pakketprijs 3.040,00

Uw voordeel 1.469,00

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

223010 Airco pakket met inverter

552432 Dakairco Dometic Freshjet 1100 (slaapgedeelte) 1.931,00

252433 Inverter met 3 opbouw accu’s 2.634,00

Totaalprijs individuele opties 4.565,00

Pakketprijs 3.549,00

Uw voordeel 1.016,00

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

210090 TV pakket Twin 32“ (700 LEG / 700 LX)

252441
32“ TV met HD-tuner incl. electr. 
lift, in het woongedeelte

2.063,00

252793 
Oyster 80 Premium Twin (onder 
voorbehoud genoeg plaats op dak)

2.997,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 74,00

Totaalprijs individuele opties 5.134,00

Pakketprijs 3.955,00

Uw voordeel 1.179,00

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

210004 TV pakket Quad 32" (900 LEG / 900 LX)

252441
32'' TV met HD-tuner incl. electr. 
zwenkarm, in het woongedeelte 

2.063,00

252384
Compleet antenne systeem 
Oyster Vision 85 Quad 

3.430,00

252480 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 128,00

Totaalprijs individuele opties 5.621,00

Pakketprijs 4.301,00

Uw voordeel 1.320,00

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

221010 Winter pakket (4 kg)

551989 Isolatiemat voetruimte cabine 215,00

351945 Extra warmtewisselaar ALDE (booster) 188,00

551988 Isolatieschermen cabine ramen 1.016,00

Totaalprijs individuele opties 1.419,00

Pakketprijs 1.068,00

Uw voordeel 351,00

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

210006 Media pakket (2 kg)

252143
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.515,00

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 649,00

252715 headup display 905,00

Totaalprijs individuele opties 3.069,00

Pakketprijs 2.023,00

Uw voordeel 1.046,00

Artikelnr.
Consumenten-

prijs*

210020 Veiligheidspakket  (1 kg)

252733 Alarminstallatie 1.007,00

252734 Gassensor als verlengstuk voor alarminstallatie 193,00

202227 Extra voertuigsleutel met afstandbediening 35,00

Totaalprijs individuele opties 1.235,00

Pakketprijs 1.007,00

Uw voordeel 228,00
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KNAUS SUN I – Optiemogelijkheden 

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 70
0 

LE
G

70
0 

LX

90
0 

LE
G

90
0 

LX

BASISVOERTUIG
Motorisering / Aandrijving / 
Aantal versnellingen
4.000 kg chassis
Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 | 160 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld; Euro 6d Temp (118 kW / 160 pk)

– 2.135,00 • • - -

Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 | 180 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld; Euro 6d Temp (130 kW / 177 pk)

– 4.342,00 • • - -

5.000 kg ALKO AMC chassis
Fiat Ducato 5.000 kg; 2,3 | 160 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld; Euro 6d Temp (118 kW / 160 pk)

- 2.135,00 - - • •

Fiat Ducato 5.000 kg; 2,3 | 180 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld; Euro 6d Temp (130 kW / 177 pk)

- 4.799,00 - - • •

Aantal versnellingen
202711 9 traps automatische versnelling i.p.v . 6 

versnellingen handgeschakeld (alleen mogelijk met 
SUN I pakket. Niet mogelijk i.c.m. 120 pk motor)

17 3.386,00 • • • •

Chassis / Gewichten
200868 Wieldoppen met Knaus logo 2 72,00 • • • •
201815 Lichtmetalen velgen met standaard 

banden - alleen i.c.m. Fiat pakket 
670,00 • • - -

201026 Lichtmetalen velgen met standaard banden  994,00 - - • •
202570 17" lichtmetalen velgen incl. banden 

(235/60R17) glanzend zwart gepolijst in 
exclusief KNAUS design (3-asser)

– 3.127,00 - - • •

202568 17" lichtmetalen velgen incl. banden 
(235/60R17) Tatan metallic gepolijst in 
exclusief KNAUS design (2-asser)

– 2.083,00 • • - -

202571 17" lichtmetalen velgen incl. banden 
(235/60R17) glanzend zwart gepolijst in 
exclusief KNAUS design (3-asser)

– 2.969,00 - - • •

202569 17" lichtmetalen velgen incl. banden 
(235/60R17) Titan metallic gepolijst in 
exclusief KNAUS design (2-asser)

– 1.980,00 • • - -

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 70
0 

LE
G

70
0 

LX

90
0 

LE
G

90
0 

LX

200393 Luchtveringsysteem voor 3-assen - AL-
Ko Air Premium X2 voor achterassen 

4.972,00 - - • •

202330 Luchtveringsysteem voor 3-assen - AL-Ko 
Air Premium X4 voor voor- en achterassen 
(met zijwaarts- en autolevel functie) 

11.683,00 - - • •

202766 Schroefveerset achteras - optimalisering chassis 397,00 • • - -
201887 Veerversteviging vooras  582,00 • • - -
201111 Luchtvering op de achteras, met compressor,  voor 

Fiat chassis, 2-kanaals, ter verbetering van hij 
rijcomfort en voor het reguleren van de rijhoogte

10 1.464,00 • • - -

201869 Gewichtsverhoging van 4.000 kg naar 4.250 kg - 
alleen bij motorisering 2,3 / 140: bij motorisering 
2,3 / 160 en 2,3 / 180 van 4.000 kg naar 4.400 kg 

– 296,00 • • - -

202789 ALKO HY4 hydraulisch hefsysteem 6.091,00 • • • •
200394 Uitdraaisteunen achter 10 6.091,00 • • • •

Transportsystemen
202332 Trekhaak, afneembaar - modelafhankelijk 45 1.401,00 - - • •
200188 Trekhaak vast, (met belading 

van 250 kg i.p.v. 150 kg)  
45 1.479,00 • • - -

102273 Belading achtergarage van max. 150 kg naar 250 kg 30 1.076,00 • • - -
102764 Thule garage ordningssysteem 1: 2 

st.multifunctionele houders voor aan de 
achterwand incl. vuilafstotend rubber; 2 st. 
spanbanden incl. ratelaar en 6 st. Sjorogen 
in de geleiders vrij positioneerbaar, incl. 1 st. 
bagagenet, m.b.v. orginele Thule hulpstukken.

284,00 • • • •

102331 Opbergboxen voor in achtergarage, 3 stuks  247,00 - - • •

Assistentsysteem
200567 SUN I Cruise Control 2 316,00 • • • •
202150 Bandendruk sensoren 1 223,00 • • - -
201787 Traction Plus, tractionhulp 3 101,00 • • • •
202580 Buitenspiegel incl. dodehoekwaarschuwing 

d.m.v. camera met monitor op dashbord
– 1.235,00 • • • •

252546 Hulpcamera voor ledigen afvalwatertank , in de 
vloer gemonteerd (alleen mogelijk i.c.m. 252143)

1 366,00 • • • •

Binnen
200176 SUN I Airconditioning cabine, handbediend 18 1.477,00 • • • •
200980 Airconditioning cabine, automatisch, 

met pollenfilter
21 1.970,00 • • • •
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KNAUS SUN I – Optiemogelijkheden 

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 70
0 

LE
G

70
0 

LX

90
0 

LE
G

90
0 

LX

201686 Airconditioning cabine, automatisch, 
met pollenfilter i.p.v. handbediend 
(alleen mogelijk i.c.m. Fiat pakket)

465,00 • • • •

200501 SUN I Airbag passagier 2 316,00 • • • •
201863 SUN I  Stoel, bestuurder met hoogteverstelling  – 291,00 • • • •
201519 Stuurwiel en versnellingspook in leder uitgevoerd 202,00 • • • •
202478 SUN I Stuurwiel met bediening voor radio 

(alleen mogelijk i.c.m. optie 252143)
97,00 • • • •

201843 Dashboard met lounge-design  (brons) 1 162,00 • • • •
201857 Dashboard met techno-design (alu) 1 122,00 • • • •
202346 Pilot-stoelen Grammer 'Super-Luxury'  1.351,00  • • • •
202357 Hoofdsteunen op de Grammer Pilot stoelen 

(alleen mogelijk i.c.m. optie 202345 of 
202346, zwarte stoffering, prijs is per stuk)

74,00  • • • •

Verlichting / Techniek
201875 Statische bochtenverlichting incl 

mistschijnwerpers voor Knausbumper
– 624,00  • • • •

201043 Reservewiel 27 192,00  • • • •
202712 Brandstoftank 90 liter i.p.v. 75 liter 101,00  • • • •
200242 SUN I Buitenspiegel, elektr. verstelbaar 

en verwarmbaar (kleur wit)
– 473,00  • • • •

101977 Verwarming op voorraam  – 695,00  • • • •
202756 Fiat Eco pack bestaand uit: start / stop 

systeem incl. slimme dynamo (alleen 
mogelijk i.c.m. 140 pk motor

– 346,00  • • • •

200224 Motorwarmtewisselaar (alleen i.c.m. 
ALDE warmwatersysteem)

4 970,00  • • • •

352287 Vloermatten cabine met warmwaterverwarming 
(alleen mogelijk i.c.m. optie 550566) 

802,00  • • • •

551989 WINTER Isolatiemat voetruimte cabine  215,00  • • • •
551988 WINTER Isolatieschermen cabine ramen  1.016,00  • • • •

Multimedia / Navigatie
252143 MEDIA Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 

campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1 1.515,00  • • • •

251793 MEDIA Achteruitrijcamera incl. bekabeling 
(alleen mogelijk i.c.m. optie 252143)

1 649,00  • • • •

252715 MEDIA Headup display (alleen mogelijk 
i.c.m. pakket 210006)

905,00  • • • •

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 70
0 

LE
G

70
0 

LX

90
0 

LE
G

90
0 

LX

OPBOUW
Ramen / Deuren / Ventilatie 

552322 Voorraamverduistering m.b.v. vouw 
plissegordijn, electrisch bedienbaar naar keuze 
van onder- of van bovenaf uittrekbaar

– 535,00  • • • •

551878 Voorraamverduistering m.b.v. rolgordijn, 
naar keuze elektr. bedienbaar naar keuze 
van onder- of van bovenaf uittrekbaar

6 751,00  • • • •

101888 Opstap bestuurdersdeur cabine, elektr. bedienbaar  13 505,00  • • • •
100526 Garagadeur (extra) bestuurderszijde met verlichting 

(grootte 100 x 120: grootte 80 x 110 bei LX)
10 402,00  • • • •

102522 Serviceluiken en garagedeuren met centrale 
deurvergrendeling (gaskastdeur niet 
mogelijk met centrale vergrendeling)

807,00  • • • •

551778 SUN I Midi-HEKI luik 70 cm x 50 cm met verlichting 8 582,00  • • • •
101848 Mini HEKI luik 40 x 40 cm met verduistering – 193,00  • • X X
101944 Panorama dakraam, 130 cm x 45 cm, achter – 481,00  • • • –

INTERIEUR
Wonen / Slapen

552574 Vast bed met EVOPORE HRC 
matrassen incl. watergel 

403,00  • • • •

552028 Verwarmbaar comfort matras  – 406,00  • • • •
551794 Schuifbedbediening elektrisch – 754,00  – x – –
551796 Bedombouw van enkele bedden naar dwarsbed 

(alleen bij enkele bed indelingen mogelijk)
434,00  • – • –

551946 Opbergkasten i.p.v. bovenbed  – • • • •
552282 Opbergvak in bodem, met heffunctie  1.728,00  – – • •
550234 Tapijt voor in cabine 110,00  • • • •
550235 Tapijt voor in woongedeelte  386,00  • • • •
552362 Extra zitplaats, opklapbaar, zitpositie 

in rijrichting, SUN I (5e zitplaats met 
gordel), sluit optie 252290 uit 

1.356,00  - - • •

551773 Extra zitplaats met veiligheidsgordel 
tegen rijrichting 

8   457,00  • • – –

552360 Hoeslakenset, aangepast aan matrasvorm - 
voor bovenbed en slaapplaats achterin

147,00  • • • •

552327 Kluis 7 429,00  • • • •

Kussens en stoffering
552326 Echt leder stoffering 'Dark Coffee'  3.757,00  • • • •
552429 Echt leder stoffering 'Ecru' 3.757,00  • • • •
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KNAUS SUN I – Optiemogelijkheden 
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552588 Echt leder stoffering 'Las Vegas' 3.757,00  • • • •

Gas / Verwarming / Klimaat 
550566 ALDE verwarming (zonder booster)  i.p.v. 

Truma Warmmwaterverwarming
2.587,00  • • X X

351945 WINTER 2e booster voor ALDE verwarming (alleen 
i.c.m. optie 550566 mogelijk)

188,00  • • • •

550825 Vloerverwarming, elektrisch 627,00  • • – –
351880 Vloer met warmwaterverwarming, alleen i.c.m. 

ALDE  (alleen i.c.m. optie 550566 mogelijk)
– 895,00  • • • •

552275 Truma Aventa Comfort Airco 30 2.399,00  • • • •
552432 Airco pakket 

met inverter
Dakairco Dometic Freshjet 1100 
(boven slaapgedeelte)

1.931,00  - - • •

301057 Afstandbediening voor Duo Comfort 
(Eis Ex geïntegreerd) 

162,00  • • • •

301956 Truma MonoControl CS inkl. gasfilter 1 313,00  • • • •
301957 Truma DuoControl CS incl. gasfilter 1 418,00  • • • •
302499 Truma LevelControl (voor 1 stalen gasfles, alleen 

mogelijk in combinatie met optie 352380)
162,00  • • • •

300518 Gas buitenaansluiting 0,5 215,00  • • • •

Keuken
400369 Gasbakoven incl. grill functie ( 900 LEG / 900 

LX: ingebouwd boven de koelkast, alle 700'er 
indelingen ingebouwd in keukenblok)

10 700,00  • • • •

402358 Keukenlade's met verdelingsvlakken   215,00  • • • •

Water / Toiletruimte 
452356 Vermaal-toilet (incl. pompfunctie van 

vuilwatertank in de chemische afvaltank) incl. 
spoeltank 105 liter, fecaliëntank 105 liter

2.534,00  - - • •

452361 SOG-toilet ventilatie 269,00  - - • •
452371 Buitendouche, aansluiting in garage links 

achter, alleen i.c.m. optie 100526 
253,00  - - • •

451777 Houten vloerrooster in doucheruimte  202,00  • • - -
452718 SUN I Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00  • • - -
452606 SUN I Waterfiltersysteem "BWT best camp S" 4 609,00  - - • •

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG
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Elektra
252733 VEILIGHEID Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" 

bestaande uit: binnenruimte bewaking, 
deactiveerbaar,  draadloze sirene met 
noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

1.007,00  • • • •

252734 VEILIGHEID Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 
(alleen mogelijk i.c.m. optie 250698)

193,00  • • • •

552321 Ambiente verlichting KNAUS SUN I  535,00  • • • •
252384 TV QUAD 32" Compleet antenne systeem Oyster Vision 85 Quad  15 3.430,00  - - • •
252793 TV TWIN 32" Oyster 80 Premium Twin (onder 

voorbehoud genoeg plaats op dak)
15 2.997,00  • • - -

252441 TV TWIN 32" / 
TV QUAD 32"

32'' TV met HD-tuner incl. electr. 
lift, in het woongedeelte 

2.063,00  • • • •

252446 32'' TV met HD tuner, incl. houder, in slaapgedeelte  970,00  - - - •
252447 21,5'' TV met HD tuner incl. 

houder, in slaapgedeelte 
942,00  • • • -

252442 32'' TV (middels dubbele bodem) met mogelijkheid 
tot buiten kijken, incl. HD-tunner en incl. 2 
Bluetooth koptelefoons, alleen mogelijk i.c.m. 
optie 210004), sluit optie 552362 uit

2.566,00  - - • •

252479 TV TWIN 32" Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 74,00  • • - -
252480 TV QUAD 32" Kabelvoorbereiding voor TV2 en TV3 - - • •
252434 3e boordaccu 95Ah extra 493,00  • • • •
252433 Airco pakket 

met inverter
Inverter incl. 3 boord accu’s (Victron EasyPlus 
1600 VA, 3000 Watt topbelasting)

2.634,00  - - • •

250072 Extra 230V SCHUKO stopcontact in de keuken 82,00  • • • •
251949 USB oplaadpunt achterin 1 51,00  • • • •
252698 GPS tracker 1 202,00  • • • •

Luifels
Luifels THULE OMNISTOR

502318 Luifel Omnistor 5002; 455 cm x 250 cm  1.144,00  • • - -
501272 Luifel Omnistor 8000; 600 cm x 275 cm, wit  1.413,00  - - • •
502359 LED-lichtband voor zonneschermOmnistor 8000;  

600 cm x 275 cm (alleen i.c.m. optie 501272)
214,00  - - • •
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BELANGRIJKE INFORMATIE

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 WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.
LET OP: VOOR ALLE CAMPERS/CUV VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
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Uw KNAUS dealer verheugt zich op uw bezoek!

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

shop.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

facebook.knaus.com




