
SPORT&FUN BLACK SELECTION 
SPORT SILVER SELECTION . SÜDWIND 60 YEARS

Ook in het nieuwe modeljaar 
Ook in het nieuwe modeljaar 

verkrijgbaar: Onze Bestseller 
verkrijgbaar: Onze Bestseller 

met fantastische  
 

met fantastische  
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DE KNAUS CARAVAN 
ACTIEMODELLEN

Profiteert u in ons K
NAUS 

Profiteert u in ons K
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jubileumsjaar van onze   aan-jubileumsjaar van onze   aan-

trekkelijke actiemodellentrekkelijke actiemodellen
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SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN 480 QL BLACK SELECTION
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SPORT&FUN
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.500 - 1.700

Totale lengte  cm (min/max)   625

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 216

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

De grote achterdeur
 met eenbreedte van 

92 cm biedt

De grote achterdeur
 met eenbreedte van 

92 cm biedt

de beste voorwaarden voorcomfortabel in- en uitladen

de beste voorwaarden voorcomfortabel in- en uitladen

Meer informatie op: Meer informatie op: 

knaus.com/caravan-actiemodellen 
knaus.com/caravan-actiemodellen 

Voor diegenen die niet 
genoegkunnen krijgen 
van opbergruimte, is de 
SPORT&FUN de eerste keuze. 
In de reusachtige bergruimte aan 
de voorzijde kan een enorme 
hoeveelheid bagage overzichtelijk 
worden opgeborgen. De grote 
achterdeur en de dakrails - en 
ladder zijn bijzonder populair bij 
actieve vakantiegangers.

Extra standaarduitrusting 
SPORT&FUN BLACK SELECTION: 

 • Exclusief buitendesign  
BLACK SELECTION

 • Hoogwaardig carbon optiek 
BLACK SELECTION

 • Exclusieve stoffering BLACK SELECTION

 • Exclusief meubeldesign met CPL 
oppervlak BLACK SELECTION

 • KNAUS embleem in zwart/chrome op 
front en achterkant

 • Donkere remlichten

 • Dakreling met ladder zwart

 • Alko Vario X chassis

 • Dakraam (hef-kiep) 96cm x 65cm met 
insectenhor en verduistering

 • Hordeur

 • AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen

 • Neuswiel met kogeldrukmeter 

 • Waterfiltersysteem "BWT best camp 
mini"

 • 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), 
Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS 
design

 • Zijwanden in gladde plaat wit 

 • Extra garagedeur/klep of opbergkleppen

 • Cassette combi rollo voor raam in 
toiletruimte

 • Combi buitenstopcontact  
(combi stroom + TV)

 • 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken 

 • Rookmelder

 • Voortentlamp achterzijde in LED techniek 

 • Truma MonoControl CS incl. gasfilter

 • Vuil watertank, 25 liter, rolbaar

 • Disselafdekking 

 • AL-KO AAA premium remmen 

 • MediKit voucher: voucher voor een 
exclusieve EHBO-set*

*  Een voucher om de EHBO-set in te wisselen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat o.a. wondspray, 
desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan daarom alleen worden 
ingewisseld bij de MediKit postorderapotheek kan worden ingewisseld op www.medikit.shop.  
Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

Compromiloze lichtbouw: Het bionische 
Compromiloze lichtbouw: Het bionische 

VARIO X chassis geeft een u
itstekende 

VARIO X chassis geeft een u
itstekende 

stabiliteit en gewichtsreduceringstabiliteit en gewichtsreducering

Prijzen incl. 21% BTW

Actieprijs all-in  
"af fabriek" 

€ 23.582 ,-

Prijzen incl. 21% BTW

Actieprijs all-in  
"af dealer" 

€ 24.080 ,-
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SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 540 UE

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 4

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 15

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 2.500

Totale lengte cm (min/max) 599 / 861

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 216 - 250 / 234

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196 

 • AL-KO AAA premium remmen 

 • Neuswiel met kogeldrukmeter 

 • AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen

 • 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), 
Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS 
design

 • 17" lichtmetalen velgen (tandemlasser), 
Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS 
design

 • Gewichtsverhoging Categorie 1 / 
Categorie 2 **

 • Zijwanden in gladde plaat wit 

 • Vuil watertank, 25 liter, rolbaar

 • COZY HOME pakket

 • Rolbedfunctie voor enkele bedden 

 • Ambienteverlichting incl. achterwand 
bekleding keuken in decor van het 
werkblad

 • 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken

 • USB stopcontact 

 • Combi buitenstopcontact  (combi 
stroom + TV)

 • TV-houder (montage in slaapedeelte) 
incl. combi contactdoos

 • Wandbekleding boven bed

 • Openslaand raam 52cm x 50cm 
met insectenhor en verduistering, 
toiletruimte

 • Hordeur

 • Opbouwdeur  KNAUS STYLE PLUS met 
volgende extra's t.o.v. KNAUS STYLE 
deur: 2 delig, meervoudig afsluitbaar, 
incl. raam met verduistering

 • Dakraam (hef-kiep) 96cm x 65cm met 
insectenhor en verduistering

 • Rookmelder

 • Waterfiltersysteem "BWT best camp 
mini"

 • MediKit voucher: voucher voor een 
exclusieve EHBO-set*

Of u nu een alleenstaande natuurliefhebber bent, een 
ontdekkingsreizigerspaar of een grote familie bent: De 
SPORT biedt een grote verscheidenheid aan indelingen en 
een unieke prijs-prestatieverhouding,waarmee iedereen zijn 
vakantiedromen kan waarmaken. Hoogste wooncomfort & 
praktische details uiteraard inbegrepen.

Meer informatie en alle indeling
en  

Meer informatie en alle indeling
en  

vindt u onder vindt u onder 
knaus.com/caravan-actiemodellen 
knaus.com/caravan-actiemodellen 

Stoffering met SILVER 
Stoffering met SILVER 

SELECTION borduurwerk
SELECTION borduurwerk

* Een voucher om de EHBO-set in te wisselen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat o.a. wondspray, desinfecterende 
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan daarom alleen worden ingewisseld bij de MediKit 
postorderapotheek kan worden ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over 
uw MediKit 

** Cat.1: 400 LK: 1.300 kg; 400 QD: 1.300 kg; 420 QD: 1.300 kg
Cat. 2: 450 FU: 1.500 kg; 460 EU: 1.500 kg; 500 EU: 1.500 kg; 500 KD: 1.500 kg; 500 QDK: 1.500 kg;500 UF: 1.500 kg; 540 FDK: 1.700 
kg; 540 UE: 1.700 kg; 550 FSK: 1.700 kg; 580 QS: 1.700 kg;650 UDF: 2.500 kg

Extra standaarduitrusting SPORT SILVER SELECTION 
(modelafhankelijk): 

Prijzen incl. 21% BTW

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 400 LK 400 QD 420 QD 450 FU 460 EU 500 EU 500 FU 500 KD

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig € 16.862,- € 16.862,- € 17.472,- € 18.752,- € 19.672,- € 20.502,- € 20.502,- € 21.022,-

Totaalprijs losse opties € 5.598,- € 5.598,- € 5.598,- € 5.994,- € 6.604,- € 6.604,- € 5.994,- € 5.994,-

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig incl. losse opties € 22.460,- € 22.460,- € 23.070,- € 24.746,- € 26.276,- € 27.106,- € 26.496,- € 27.016,-

Actieprijs all-in “af fabriek” € 18.492,- € 18.492,- € 19.512,- € 20.222,- € 21.542,- € 22.152,- € 22.152,- € 21.362,-
Actieprijs all-in “af dealer” € 18.990,- € 18.990,- € 20.010,- € 20.720,- € 22.040,- € 22.650,- € 22.650,- € 22.860,-

Uw voordeel € 3.968,- € 3.968,- € 3.558,- € 4.524,- € 4.734,- € 4.954,- € 4.344,- € 4.654,-

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 500 QDK 500 UF 540 FDK 540 UE 550 FSK 580 QS 650 UDF

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig € 20.502,- € 21.532,- € 21.332,- € 22.452,- € 21.532,- € 23.822,- € 27.972,-

Totaalprijs losse opties € 6.030,- € 5.994,- € 5.994,- € 6.604,- € 5.994,- € 5.994,- € 6.822,-

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig incl. losse opties € 26.532,- € 27.526,- € 27.326,- € 29.056,- € 27.526,- € 29.816,- € 34.794,-

Actieprijs all-in “af fabriek”l € 22.152,- € 22.872,- € 22.362,- € 23.882,- € 23.272,- € 24.902,- € 28.872,-
Actieprijs all-in “af dealer” € 22.650,- € 23.370,- € 22.860,- € 24.380,- € 23.770,- € 25.500,- € 29.370,-

Uw voordeel € 4.380,- € 4.654,- € 4.964,- €5.174,- € 4.254,- € 4.914,- € 5.922,-
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SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 60 YEARS 6Een van de eerste caravanmodellen en 
vandaag de dag nog steeds een echt 
succesverhaal: De SÜDWIND inspireert 
al bijna 60 jaar met steeds weer nieuwe 
uitrustingskenmerken, innovatieve technologieën 
en designhighlights. Als een echt icoon en 
uitvoerig uitgerust jubileummodel, overtreft de 
60 YEARS dit jaar bij wijze van spreken zichzelf..

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 16

Toegestane maximum massa kg 1.500 – 2.500

Totale lengte cm (min/max) 643 / 947

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 216 – 250 / 234

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

Meer informatie en alle indeling
en  

Meer informatie en alle indeling
en  

vindt u onder vindt u onder 
knaus.com/caravan-actiemodellen 
knaus.com/caravan-actiemodellen 

 • AL-KO AAA premium remmen 

 • 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), 
glanzend zwart front gepolijst in exclusief 
KNAUS  design

 • 17" lichtmetalen velgen (tandemasser), 
glanzend zwart front gepolijst in exclusief 
KNAUS design

 • Gewichtsverhoging Categorie 1 / 
Categorie 2 **

 • Neuswiel met kogeldrukmeter 

 • AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen

 • Disselafdekking 

 • KNAUS bluetooth soundsysteem met 2 
luidsprekers in woongedeelte

 • Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de 
volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT 
deur

 • multifunctionele tas in KNAUS design

 • Hordeur

 • Dakraam (hef-kiep) 96cm x 65cm met 
insectenhor en verduistering

 • Zijwanden in gladde plaat wit 

 • Rolbedfunctie voor enkele bedden 

 • Truma MonoControl CS incl. gasfilter

 • Rookmelder

 • Waterfiltersysteem "BWT best camp 
mini"

 • Combi buitenstopcontact (combi stroom 
+ TV)

 • Stopcontact Plus-pakket

 • Ambienteverlichting incl. achterwand 
bekleding keuken in decor van het 
werkblad

 • TV voorbereiding met contactdoos en 
kabelvoorbereiding / doorvoering 

 • TV-houder (montage in slaapedeelte) 
incl. combi contactdoos

 • Exclusieve stoffering 60 YEARS

 • Exclusief buitendesign 60 YEARS 

 • KNAUS embleem in zwart/chrome op 
front en achterkant

 • COZY HOME pakket

 • MediKit voucher: voucher voor een 
exclusieve EHBO-set*

*  Een voucher om de EHBO-set in te wisselen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat o.a. wondspray, desinfecterende 
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan daarom alleen worden ingewisseld bij de MediKit 
postorderapotheek kan worden ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over 
uw MediKit.

Zusätzliche Serienausstattung SÜDWIND 60 YEARS  
(modelafhankelijk): 

Prijzen incl. 21% BTW

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS 420 QD 450 FU 460 EU 500 EU 500 FU 500 PF 500 QDK 500 UF

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig € 20.392,- € 22.552,- € 22.962,- € 23.672,- € 23.572,- € 24.582,- € 23.972,- € 24.692,-

Totaalprijs losse opties € 6.809,- € 6.809,- € 7.164,- € 7.164,- € 6.809,- € 6.809,- € 6.809,- € 6.809,-

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig incl. losse opties € 27.201,- € 29.361,- € 30.126,- € 30.836,- € 30.381,- € 31.391,- € 30.781,- € 31.501,-

Actieprijs all-in “af fabriek” € 22.262,- € 24.392,- € 24.902,- € 25.612,- € 25.202,- € 25.922,- € 25.712,- € 26.222,-
Actieprijs all-in “af dealer” € 22.760,- € 24.890,- € 25.400,- € 26.110,- € 25.700,- € 26.420,- € 26.210,- € 26.720,-

Uw voordeel € 4.939,- € 4.969,- € 5.224,- € 5.224,- € 5.179,- € 5.469,- € 5.069,- € 5.279,-

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS 540 FDK 540 UE 550 FSK 580 QS 580 UE 650 PEB 650 PXB 750 UDF

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig € 24.482,- € 25.992,- € 25.492,- € 26.292,- € 27.332,- € 30.382,- € 30.892,- € 32.692,-

Totaalprijs losse opties € 6.809,- € 7.164,- € 6.809,- € 6.809,- € 7.164,- € 7.856,- € 7.856,- € 7.424,-

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig incl. losse opties € 31.291,- € 33.156,- € 32.301,- € 33.101,- € 34.496,- € 38.238,- € 38.748,- € 40.116,-

Actieprijs all-in “af fabriek”l € 25.922- € 27.752,- € 26.932,- € 27.442,- € 28.762,- € 31.922,- € 32.122,- € 33.442,-
Actieprijs all-in “af dealer” € 26.420- € 28.250,- € 27.430,- € 27.940,- € 29.260,- € 32.420,- € 32.620,- € 33.442,-

Uw voordeel € 5.369,- € 5.404,- € 5.369,- € 5.589,- € 5.734,- € 6.316,- € 6.626,- € 6.674,-

**  Cat.1: 750 UDF: 2.500 kg 
Cat. 2: 420 QD: 1.500 kg; 450 FU: 1.700 kg; 460 EU: 1.700 kg; 500 EU: 1.800 kg; 500 FU: 1.800 kg; 500 PF: 1.800 kg;  
500 QDK: 1.800 kg; 500 UF: 1.800 kg; 540 FDK: 1.800 kg; 540 UE: 1.800 kg; 550 FSK: 1.800 kg; 580 QS: 1.900 kg;  
580 UE: 1.900 kg; 650 PEB: 2.500 kg;  650 PXB: 2.500 kg



Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid  
op onze websites!
Op onze homepage vindt u alle informatie over onze producten. 
Interessante artikelen over KNAUS en het onderwerp reizen vindt u 
ook in onze ‘schwalbenblog’ en op Facebook & Instagram. En in de 
KNAUS fanshop vindt u vele geweldige campingartikelen.

Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.comshop.knaus.com

Interessante artikel
en & 

Interessante artikel
en & 

discussies op social
e media

discussies op social
e media

Altijd bereikbaar : onz
e homepage 

Altijd bereikbaar : onz
e homepage 

www.knaus.comwww.knaus.com  

De nieuwe schwalbenblog bevat De nieuwe schwalbenblog bevat 

interessante verhale
n op :  

interessante verhale
n op :  

schwalbenblog.knaus.comschwalbenblog.knaus.com
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De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand van 
januari 2021.
Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereen-
komst, blijven technische aanpassingen in het kader van de  bouw/constructie mo-
gelijk, 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
De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / uitvoeringsdetails“ gepub-
liceerde opgaves hebben betrekking op de Europese type goedkeuringen van het 
basistype van het betreffende model. In het kader van landvarianten en actiemodel-
len kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert u zich persoonlijk over zulke 
afwijkingen bij uw KNAUS dealer. 
De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De vermelde prijzen zijn in-
clusief de respectievelijk geldige, wettelijke belasting over de toegevoegde waarde 
en, indien van toepassing, verder wettelijk voorgeschreven berekeningsfactoren 
of belastingen, die ook afzonderlijk kunnen worden vermeld De prijzen zijn (land-
afhankelijk) exclusief de kosten voor registratiepapieren, levering en vervoer, tenzij 
uitdrukkelijk anders beschreven. 
Prijsvoordeel t.o.v. losse opties. Afbeeldingen komen overeen
Verdere opties zoals de standaarduitrusting vindt u in de KNAUS prijslijst 2021.
Neem ook de informatie uit de actuele KNAUS caravan prijslijst 2021 in acht, met 
name wat betreft gewichten, laadmogelijkheden en toleranties, evenals de infor-

matie over de standaarduitrusting en de optionele uitrusting van de actiemodellen 
(inclusief gewichtsspecificaties). Deze speciale uitrusting verhoogt de massa van het 
standaarduitvoering. Vraag uw KNAUS dealer om meer informatie hierover.

Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21%
BTW, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging
kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.
*Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van
het voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Aflevering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af
te halen dan rekent de dealer een
meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.
Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW,
transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken,
leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.
Drukfouten en vergissingen voorbehouden.


