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

Technische gegevens / uitvoeringsdetails  * 650 MEG 700 LF

MAN Basismotor
MAN TGE 3.500kg; 2,0 l Euro 6d Temp, SCR, voorwielaandrijving, 
handgeschakelde 6-traps versnellingsbak (103kW/140pk) 
Consumentenprijs incl. 21% BTW 69.485,00 € 73.685,00 €

Basisuitrusting:
Totale lengte (cm) 699 747
Breedte (cm) buiten/binnen 220/205 220/205
Hoogte (cm) buiten/binnen 290/196 290/196
Massa ledig voertuig (kg)* 2.800 2.860
Rijklaar gewicht (kg)* 2.955 3.015
Toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 3.500 3.500
Maximaal laadvermogen (kg) (verschil tussen“toelaatbaar 
totaalgewicht“ en „rijklaargewicht“) *

545 485

Max. aanhangergewicht (kg) 2.400 2.400
Wielbasis (cm) 364 449
Bandenmaat 235/65 R 16 C 235/65 R 16 C
Velgenmaat 6,5J x 16 6,5J x 16
Toegestaan aantal personen tijdens rijden 4 tot 4
Slaapplaatsen 2 tot 4
Automatische driepuntsgordels in hoogte verstelbaar 2 2

OPBOUW
Uitzet- / schuifraam met geïntegreerde dubbele rolluik 3 4
Dakramen, opening 40 x 40 | 28 x 28 cm 2 | 1 2 | 1
Achtergarage (cm): B x H deur (uitsparingsmaat)    80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 80 (75 x 74,5)
Opbouwdeur (cm): B x H deur 60 x 195 70 x 195
Serviceklep voor ServiceBox, linksvoor (cm) (B x H) 53 x 37,5 53 x 37,5
Wanddikte dak (mm)  32 32

VAN TI PLUS

Technische gegevens  

& prijzen

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

X   Standaarduitrusting 
–   Technisch niet mogelijk10



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

Technische gegevens / uitvoeringsdetails  * 650 MEG 700 LF

Wanddikte zijwand (mm)  31 31
Wanddikte vloer (mm)  40 40
WOONRUIMTE 
Driepuntsgordel in rijrichting 2 tot 2
Bedmaten voorin (cm) (optie) - 185 x 145
Bedmaten achterin (cm) 201 x 80; 201x80 201 x 140
GAS / WATER / VERWARMING
Vuilwatertank geïsoleerd en verwarmd (volumen in liter) 73 73
Inhoud verswatertank in liter 10**/100 10**/100
Truma gasverwarming (warmwaterverwarming 10 liter) Combi 6 plus Combi 6 plus
KEUKEN / BADKAMER
Fornuis met elektr. ontsteking 2 pits 3 pits
Koelkast Thetford met AES functie (inhoud in liter / optie) 142 / - 142 / -
Comfortbadkamer met douche en wastafel x -
Langsbadkamer met douche - x
Banktoilet Thetford x x
ELEKTRISCHE VOORZIENING 
Woonruimteaccu AGM 80 Ah 80 Ah

KNAUS VAN TI PLUS – Standaarduitvoering

Chassis
• Uitlaatgasnorm EU6 plus; 

AdBlue (tankinhoud 18 liter)
• Voorwielaandrijving
• Start-stopsysteem met 

remenergie terugwinning
• Handgeschakelde 6-traps 

versnellingsbak
• Stadslicht
• Airbag voor bestuurder en 

voorpassagier met deactivering 
van airbag voor voorpassagier

• Chauffeurs- en 
voorpassagiersstoel in 
hoogte verstelbaar

• ABS / ESP, bergoprijassistent
• Noodremassistent
• Kop-staartbotsingsrem
• 2 sleutels met afstandsbediening
• Verbandmateriaal en 

gevarendriehoek
• Bandenreparatieset: 

12V-compressor en 
bandendichtmiddel

• Boordgereedschap
• Kleur bestuurderscabine: uni, wit
• 4 stalen velgen in zilver 

met afdekking van het 
midden van het wiel

• Rokeruitvoering: 12V-contact 
met sigaretaansteker, asbak en 4 
bekerhouders in het dashboard

• Bumper voor, grijs met gelakte 
afdekplaat in voertuigkleur

• Koelerbeschermrooster, 
zwart met chroomlijst

• Vooruit van geïsoleerd 
veiligheidsglas 

• Zijruiten voor van 
warmte-isolatieglas

• 2 x12V-contactendozen 
in de bestuurderscabine 
(in het dashboard)

• Elektronische wegrijblokkering
• Elektrisch 

raambedieningsmechanisme
• Elektromechanische 

stuurbekrachtiging

• Luchtvering op de achteras, 
met compressor, 2-kanaals, 
ter verbetering van het 
rijcomfort en voor het reguleren 
van de voertuighoogte

Opbouw
• GFK-dak met grotere 

hagelweerstand 
• Zijwanden van gladde 

aluminiumplaten, wit
• Binnenzijwand van aluminiumpaat 

met textielcoating
• Speciaal productlogo met 

geborstelde rvs-structuur
• Eenvoudige toegang tot gaskast 

via servicedeur in de zijwand
• Gaskast met 2 gasflessen 

met 11 kg inhoud
• Sandwichvloer met GFK-

ondervloercoating
• Geïsoleerde garagevloer met 

sterke GFK-vloercoating

• Laadvermogen 
achtergarage 250 kg

• Zonwering voor met 
gordijn, vastknoopbaar

• Opbouwdeur: KNAUS KOMFORT 
met automotive sluitsysteem, 
dubbele afdichting, 2 uitklapbare 
kledinghaken, zonder raam

• Elektrische opstaptrede 
aan opbouwdeur

• KNAUS CATEYE evolution 
achterlichten met exclusieve 
nachtverlichting en dynamische 
knipperlichten in LED-techniek

• Derde remlicht in de 
achterkant geïntegreerd

• Voortentlamp LED met 
bewegingsmelder

• Garagedeuren en servicekleppen 
met één hand te bedienen

• 1-sleutel sluitinstallatie

Woonruimte
• Meubeldecor: Egmond Elm
• Keuze stoffering: Cool Grey, 

Energy (tegen meerprijs: Active 
Royal, Active Rock, Las Vegas)

• Slijtvaste PVC-vloerbedekking, 
Wood-Style

• Vaste bedmatrassen: EvoPore HRC

GAS, VERWARMING, WATER
• Gasinstallatie 30 mbar 
• Gasflessenslede uittrekbaar 

voor max. 2x 11kg gasflessen
• Luchtcirculatiesysteem
• Watertoevoer met dompelpomp

KEUKEN / BADKAMER
• Rvs wastafel, verzonken
• Hoogwaardige appendages
• Uitklapbare wasstang in 

toiletruimte of douche

ELEKTRA
• ServiceBox van buiten toegankelijk

incl. vers- / vuilwateraftapkraan; 
vorstbeveiligingsventiel

• Stroomvoorziening/
binnenverlichting met 230V en 
12V, div. binnenstopcontacten

• Koppelbaar elektrisch systeem 
incl. centraal control panel met 
weergave van de status van de 
accu’s / vers- en vuilwatertanks/
stroomaansluiting

• Binnenverlichting compleet 
in LED-techniek

• Lader 216 VA
• Zekeringautomaat
• Radiovoorbereiding 

incl. 2 luidsprekers in de 
bestuurderscabine

• USB-contactdoos met 
2,1A bij de zitgroep

• Laadbooster voor opbouwaccu

**    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 (aanbevolen tijdens het rijden) 
***  Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter
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12 De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

KNAUS VAN TI PLUS – pakketten

Artikelnr. Consumentenprijs*

225050 VAN TI PLUS pakket (46 kg)

100602 Hordeur eendelig 386,00

201789
Overtrekken voor MAN-comfortstoelen 
in KNAUS woonwerelddesign

569,00

100526 Garagedeur / -klep aan bestuurderskant met verlichting 402,00

232672 Draaibare stoelen in bestuurderscabine 989,00

352059 CP-Plus bedieningspaneel 100,00

551778 Midi-Heki met verlichting 582,00

352380 Truma iNet-System 602,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 3.985,00

Pakketprijs 2.186,00

Uw voordeel 1.799,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225020 Licht & Zicht pakket (7 kg)

222638 LED-koplamp met LED-stadslicht 1.217,00

222630 Mistlamp incl. afslagverlichting 295,00

222645
Ruitenwisser met intervalschakelaar en 
regensensor en automatische rijlichtschakeling

288,00

232663 Grootlichtassistent „Light Assist“ 157,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 1.957,00

Pakketprijs 1.846,00

Uw voordeel 111,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225060 Winterpakket (8 kg)

232664 Voorruit van geïsoleerd veiligheidsglas, verwarmbaar 299,00

232665 Ruitensproeiers voor verwarmbaar 52,00

202392
Stoelverwarming, bestuurder- en 
voorpassagiersstoel, apart regelbaar

627,00

550825 Elektrische vloerverwarming 627,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 1.605,00

Pakketprijs 1.047,00

Uw voordeel 558,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225030 Energy Plus pakket (26 kg)

252654

Touch control panel met intuïtief 
bedieningsconcept van gekoppelde 
componenten in plaats van standaard control 
panel, incl. binnen- en buitentemperatuursensors

304,00

250201 AGM boordaccu, aanvullend 322,00

251757 Accusensor voor opbouwaccu 322,00

232667 Intelligente lader met 25 A laadvermogen 177,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 1.125,00

Pakketprijs 773,00

Uw voordeel 352,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225100 Mediapakket VAN TI PLUS (6 kg)

232673 Navigatiesysteem "MAN Media VAN Navigation" 1.515,00

222657 SD-kaart (West-Europa) 0,00

222628 Chroompakket interieur 226,00

252684
Achteruitrijcamera, geïntegreerd in de 
achterspoiler, incl. kabelaansluiting

649,00

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

222648 Multifunctioneel stuurwiel (3-spaaks)  361,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 2.972,00

Pakketprijs 2.379,00

Uw voordeel 593,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210021 Veiligheidspakket (1 kg)

252733 Alarminstallatie 1.007,00

252734 Gassensor als verlengstuk voor alarminstallatie 193,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 1.200,00

Pakketprijs 976,00

Uw voordeel 224,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225110
Media- & Assistentpakket 
VAN TI PLUS (6 kg)

232673 Navigatiesysteem "MAN Media VAN Navigation"  1.515,00

222657 SD-kaart (West-Europa) 0,00

222628 Chroompakket interieur 226,00

252684
Achteruitrijcamera, geïntegreerd in de 
achterspoiler, incl. kabelaansluiting

649,00

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

222648 Multifunctioneel stuurwiel (3-spaaks)  361,00

232680 Adaptive Cruise Control (ACC) 1.186,00

232681 Actieve rijstrookassistent 526,00

222645
Ruitenwisser met intervalschakelaar en 
regensensor en automatische rijlichtschakeling

288,00

222644 Verkeersbordenherkenning 337,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 5.309,00

Pakketprijs 4.362,00

Uw voordeel 947,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210094 TV pakket 32" 

252627
Oyster 80 Premium Twin incl. LED-TV 32" 
(onder voorbehoud genoeg plaats op dak)

4.066,00

252405 TV-houder 329,00

252479 Bekabeling voor TV in slaapgedeelte 74,00

Totaalprijs individuele opties 4.469,00

Pakketprijs 3.335,00

Uw voordeel 1.134,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225010 MAN pakket (12 kg)

222633 Airconditioning "Climatic"  1.926,00

222634 Multifunctionele display "Plus"  68,00

222631 Buitenspiegel, elektrisch instel-, verwarmbaar 213,00

222632 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer 416,00

232659 Vermoeidheidsherkenning 25,00

Wanneer het Fiat pakket niet wordt meebesteld, kan 
de levertijd van de wagen 3-6 maanden langer duren.

Totaalprijs afzonderlijke opties 2.648,00

Pakketprijs 2.267,00

Uw voordeel 381,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

225021 Licht & Zicht pakket  (alleen in combinatie met  
225110  Media- & Assistentpakket VAN TI PLUS!)

222630 Mistlamp incl. afslagverlichting 295,00

222638 LED-koplamp met LED-stadslicht 1.217,00

232663 Grootlichtassistent „Light Assist“ 157,00

Totaalprijs afzonderlijke opties 1.669,00

Pakketprijs 1.576,00

Uw voordeel 93,00



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

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

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
EG

70
0 

LF

BASISVOERTUIG
Motorisering / Aandrijving / Aantal versnellingen
Voorwielaandrijving
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, SCR, 
voorwielaandrijving, automatische vernelling 
met 8 versnellingen (103 kW / 140 pk)

32 2.430,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, 
SCR, voorwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld (130 kW / 177 pk)

– 1.710,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, SCR, 
voorwielaandrijving, automatische vernelling 
met 8 versnellingen (130 kW / 177 pk)

32 4.140,00 • •

Achterwielaandrijving
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, 
SCR, achterwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld (103 kW / 140 pk)

90 2.000,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, 
SCR, achterwielaandrijving, 6 versnellingen  
handgeschakeld (130 kW / 177 pk)

90 4.300,00 • •

4 x 4
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, SCR, 4 x 4, 6 
versnellingen  handgeschakeld (103 kW / 140 pk)

120 4.390,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, SCR, 4 x 4, 6 
versnellingen  handgeschakeld (130 kW / 177 pk)

120 6.100,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Temp, 
SCR, 4 x 4, automatische vernelling met 8 
versnellingen (130 kW / 177 pk)

152 8.530,00 • •

Assistentsysteem
222632 MAN-Paket Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer - 416,00 • •
232680 Media-Paket 

/ Media- & 
Assistenz-

Paket

Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzer (alleen 
mogelijk in combinatie met optie 222648 of 232673)

1.186,00 • •

232681 Media- & 
Assistenz-

Paket

Actieve rijstrookassistent 526,00 • •

222644 Media-Paket 
/ Media- & 
Assistenz-

Paket

Verkeersbordenherkenning (alleen mogelijk in 
combinatie met optie 222634, 232673 en 222645)

337,00 • •

232659 MAN-Paket Vermoeidheidsherkenning - 25,00 • •
232674 Bergoprijassistent met bergafrijhulp (alleen voor 4x4) (alleen 

mogelijk in combinatie met optie 222634 of pakket 225010)
- 100,00 • •

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

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
EG

70
0 

LF

232663 Licht & 
Sicht-Paket

Grootlichtassistent "Light Assist" (alleen mogelijk in 
combinatie met optie 222645 ruitenwisser intervalschakelaar)

157,00 • •

Binnen
222633 MAN-Paket Airconditioning Climatic, handbediend 11 1.926,00 • •
232669 Airconditioning Climatronic, automatisch 

(bevat optie 222645, alleen mogelijk in 
combinatie met MAN pakket 225010)

1 910,00 • •

232670 Opbergpakket 2: dakgalerij met twee 
1 DIN-kanalen en leeslamp

11 173,00 • •

222634 MAN-Paket Multifunctionele display "Plus"  - 68,00 • •
222648 Media-Paket Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks), alleen mogelijk 

i.c.m. optie 222634 multifunctionele display “Plus“ en met 
222629 radiosysteem ""MAN Media VAN"" of met optie 
232673 Navigatiesysteem “MAN Media VAN Navigation“)

- 361,00 • •

232671 Multifunctioneel leren stuurwiel (3-spaaks), verwarmbaar - 623,00 • •
222628 Media-Paket Chroompakket interieur (alleen mogelijk i.c.m. optie 

radiosysteem „MAN Media VAN“ of optie 232673 
Navigatiesysteem „MAN Media VAN Navigation“)"

- 226,00 • •

201789 VAN TI 
PLUS-Paket

Overtrekken voor MAN comfortstoelen 
in KNAUS woonwerelddesign

- 569,00 • •

232672 VAN TI 
PLUS-Paket

Draaibare stoelen in bestuurderscabine 29 989,00 • •

202392 Winter-Paket Stoelverwarming, bestuurder- en 
voorpassagiersstoel, apart regelbaar

1 627,00 • •

552768 Voor- en zijramen verduistering REMfront IV 
systeem (verkrijgbaar vanaf Q1 2020)

803,00 • •

Verlichting / Techniek
232660 Bestuurderscabine in Indiumgrijs Metallic - 1.675,00 • •
222638 Licht & 

Sicht-Paket
LED-koplamp met LED-stadslicht 5 1.217,00 • •

222630 Licht & 
Sicht-Paket

Mistlamp incl. afslagverlichting 2 295,00

222631 Buitenspiegel, elektrisch instel- en verwarmbaar 1 213,00 • •
222645 Licht & 

Sicht-Paket 
/ Media- & 
Assistenz-

Paket

Ruitenwisser met intervalschakelaar en regensensor 
en automatische grootlichtschakeling

- 288,00 • •

232664 Winter-Paket Vooruit van geïsoleerd veiligheidsglas, verwarmbaar 1 299,00 • •
232665 Winter-Paket Ruitensproeiers voor verwarmbaar - 52,00 • •
232662 Accuhoofdschakelaar – 131,00 • •
232668 230V stopcontact in bestuurdersstoelframe, 300W 

max. vermogen 15 - 30 minuten, echte sinusomvormer, 
ook zonder lopende motor te gebruiken 

– 227,00 • •

KNAUS VAN TI PLUS 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 VAN TI PLUS Optiemogelijkheden

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

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
EG

70
0 

LF

Chassis / Gewichten
202568 17" aluminiumvelgen incl. banden (235/60R17), zwart 

glansgepolijst front in exclusief KNAUS design
10 2.083,00 • •

202569 17" aluminiumvelgen incl. banden (235/60R17), in 
titaanmetallic gelakt in exclusief KNAUS design

10 1.980,00 • •

222635 Reservewiel (stalen velg) met rijband 
en boordgereedschap en krik

37 189,00 • •

201781 Gewichtsverhoging van 3.500 kg tot 3.850 kg – 296,00 • •
232769 Gewichtsverhoging van 3.500 kg tot 4.000 kg – • •
200394 Kruksteun achterin 10 334,00 • •
232693 Vooras, versterkt (2.100 kg draagvermogen i.p.v. 1.800 kg) 5 330,00 • •
232709 Differentieelblokkering (alleen mogelijk bij 4 x 4 aandrijving) - 739,00 • •
952791 Vermindering van het aantal toegestane zitplaatsen 

in de cabine van 4 naar 3 personen
• --

952792 Vermindering van het aantal toegestane zitplaatsen 
in de cabine van 4 naar 2 personen

• --

Transportsystemen
202332 Aanhangkoppeling afneembaar 50 1.401,00 • •
102514 THULE LIFT V16, handbediend - fietsdrager voor 2 

fietsen (achterin); max. belastbaarheid 50 kg (niet 
mogelijk in combinatie met motorfietsdrager)

17 627,00 • •

102515 THULE LIFT V16, handbediend - fietsdrager voor 3 
fietsen (achterin); max. belastbaarheid 50 kg (niet 
mogelijk in combinatie met motorfietsdrager)

19 679,00 • •

100237 Motorfietsdrager, draagvermogen 120 kg (modelafhankelijk; 
niet mogelijk in combinatie met fietsdrager; alleen 
mogelijk in combinatie met optie 201781)

60 2.156,00 • •

Multimedia / Navigatie
222629 Radiosysteem "MAN Media VAN" TFT-display 

(monochroom), SD-kaartslot, AUX-IN-interface, USB-
poort, Bluetooth koppeling voor mobiele telefoons

4 554,00 • •

232673 Media-Paket 
/ Media- & 
Assistenz-

Paket

Navigatiesysteem "MAN Media VAN Navigation" - (8,0 inch) 
TFT-kleurendisplay, touchscreen met naderingssensor, voor 
MP3 en WMA geschikt CD-station, 4 luidsprekers elk 20 
W, SD-kaartslot, AUX-IN-interface, USB-poort, Bluetooth 
koppeling voor mobiele telefoons, dubbele FM-tuner, MAN 
SmartLink, spraakbesturing, navigatiefunctie, 2e SD-kaartslot 
voor kaarten (incl. handschoenenvak verlicht en afsluitbaar)

6 1.515,00 • •

222642 Media-Paket 
/ Media- & 
Assistenz-

Paket

Digitale radio-ontvangst (DAB+) alleen mogelijk i.c.m. optie 
232673 Navigatiesysteem „MAN Media VAN Navigation “

- 221,00 • •

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

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
EG

70
0 

LF

252684 Media-Paket 
/ Media- & 
Assistenz-

Paket

Achteruitrijcamera, geïntegreerd in de achterspoiler, 
incl. kabelaansluiting (alleen mogelijk i.c.m. optie 
radiosysteem „MAN Media VAN“ of optie 232673 
Navigatiesysteem „MAN Media VAN Navigation“)

- 649,00  • •

OPBOUW
Ramen / Deuren / Ventilatie 

102564 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra 
uitrusting vergeleken met KNAUS KOMFORT-deur:  
meervoudige vergrendeling, verdekt scharniersysteem, 
openingsbeperking / deur vastzetten met gasveer, incl. raam 
met plissézonwering, geïntegreerd parapluvak, hoogwaardige 
applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design

3 609,00  • •

102610 Opbouwdeur KNAUS EXCLUSIV met de volgende 
extra uitrusting vergeleken met KNAUS PREMIUM-
deur: elektr. centrale vergrendeling, Coming-
Home-verlichting in het raam geïntegreerd

4 812,00  • •

102577 Multifunctionele tas in KNAUS design geschikt als 
uitbreiding voor de opbouwdeur KNAUS KOMFORT

1 72,00  • •

101666 2 250,00  - •
101019 Uitzetraam achterin links 70 x 40 cm 7 280,00  • -
101721 Uitzetraam bescherming incl. hor en zonwering 15 592,00  • •
100526 VAN TI 

PLUS-Paket
Garagedeur / -klep aan bestuurderskant met verlichting 5 402,00  • -

102522 Servicekleppen en garagedeuren met centrale vergrendeling 
(alleen mogelijk in combinatie met optie 102610)

2 807,00  • •

100602 VAN TI 
PLUS-Paket

Hordeur eendelig 4 386,00  • •

551778 VAN TI 
PLUS-Paket

Midi-Heki 70 x 50 cm met verlichting 8 582,00  • •

101820 Raam met frame Seitz S7 - 785,00  • •
102216 TVT (Top-Value-Technology)-opbouw - 1.666,00  • •
102685 Panoramadakraam boven de zitgroep 130 x 45 

cm in plaats van Midi Heki (alleen mogelijk in 
combinatie met VAN TI PLUS pakket 225050)

- 304,00  - •

101944 Panoramadakraam achterin 130 x 45 cm - 481,00  • -

INTERIEUR
Wonen / Slapen

552574 Vast bed met EvoPore HRC-matras incl. WaterGel-toplaag 7 403,00  • •
550234 Vloerbedekking in bestuurderscabine 2 110,00  • •
550235 Vloerbedekking in woonruimte 7 386,00  • •
551796 Ombouw eenpersoonsbedden in dwarsbed 8 434,00  • –
552687 Ombouw zitgroep in logeerbed incl. 

verlaagbare 1-zuil-heftafel
4 471,00  – •
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KNAUS VAN TI PLUS Optiemogelijkheden

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

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
EG

70
0 

LF

552247 Isofix systeem voor standaard zitbank te 
gebruiken voor één kinderstoel

3 208,00  • -

552708 Uittrekbare zitverbreding (ca. 100 mm uittreklengte) 5 253,00  • -
552686 2 met driepuntsgordels beveiligde klapstoel, zitpositie 

in rijrichting in de zitgroep geïntegreerd (1 aan 
bestuurderskant/1 aan voorpassagierskant)

40 2.083,00  – •

552688 Extra opbergkasten achterin, links en 
rechts boven eenpersoonsbedden

10 282,00  • –

551234 Bedverbreding aan het voeteneind F-bed-indelingen 2 135,00  – •
552369 Hoeslakenset geschikt voor matrasvorm voor 2 

slaapplaatsen (indelingsafhankelijk voor vaste bedden)"
- 72,00  • •

552327 Safe 7 429,00  • •

Kussens en stoffering
552188 Stofuitvoering "Active Royal" of "Active Rock" – 335,00  • •
550783 Lederen uitvoering "Las Vegas" – 2.033,00  • •
550660 Cozy Home pakket bestaande uit: 2 decoratieve 

kussens, 2 slaapkussens, 2 knuffeldekens, tafelloper 
3 187,00  

EARTH • •
STONE • •
AVOCADO • •
AQUA • •
MAGNOLIA • •
PEACH • •

Gas / Verwarming / Klimaat 
301057 Afstandsindicator DuoC (Eis Ex geïntegreerd) – 162,00  • •
300518 Buitengas aansluiting 1 215,00  • •
301956 Truma MonoControl CS incl. gasfilter 1 313,00  • •
301957 Truma DuoControl CS incl. gasfilter 1 418,00  • •
351274 Verwarming Truma Combi E i.p.v. Truma Combi – 690,00  • •
550566 Alde verwarming i.p.v. Truma verwarming 15 2.587,00  • •
550825 Winter-Paket Elektrische vloerverwarming 7 627,00  • •
552052 Airconditioning Dometic Freshjet 2200  30 2.252,00  • •

Water / Toiletruimte 
452718 VAN TI 

PLUS-Paket
Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00  • •

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

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
EG

70
0 

LF

Keuken
400369 Gasoven incl. grillfunctie (in het keukenblok ingebouwd) 10 700,00  • •

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 de alarminstallatie 
(alleen mogelijk i.c.m. optie 250698)

193,00  • •

252654 EnergyPlus-
Paket

Touch control panel met intuïtief bedieningsconcept 
van gekoppelde componenten in plaats van standaard 
control panel incl. binnen- en buitentemperatuursensors 
(alleen mogelijk in combinatie met Energy Plus pakket)

2 304,00  • •

250201 EnergyPlus-
Paket

AGM boordaccu, aanvullend 24 322,00  • •

232667 EnergyPlus-
Paket

Intelligente lader met 25A laadvermogen (alleen 
mogelijk in combinatie met pakket 225030)

- 177,00  

251757 EnergyPlus-
Paket

Accusensor voor opbouwaccu (alleen mogelijk 
in combinatie met Energy Plus pakket)

- 322,00  • •

252627 32" TV-Paket Oyster 80 Premium Twin incl. LED-TV 32“ (onder 
voorbehoud genoeg plaats op dak)

19 4.060,00 • •

252582 32" TV-Paket 32" tv met HD-tuner incl. houder in het woongedeelte 11 970,00  • •
252448 21,5" tv met HD-tuner incl. houder in het slaapgedeelte 5 927,00  • •
252405 TV-houder 6 329,00  • •
252479 32" TV-Paket Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 74,00  • •
251949 USB-contactdoos achterin 51,00  • •
250072 Extra 230V geaard stopcontact in de keuken - 82,00  • •
252524 Ambianceverlichting incl. keukenachterwandbekleding 

in het decor van het werkblad
3 376,00  • •

252698 GPS-Tracker 1 202,00  • •

Luifels
Luifels THULE OMNISTOR

500893 Luifel 355 cm x 250 cm 35 971,00  • –
501333 Luifel 405 cm x 250 cm 39 1.042,00  – •
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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




