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DESEO
Tekniske data

Tekniske data / Udstyr 400 TR

SPECIFIKATIONER
Totallængde inkl. trækstang 599
Indvendig længde (cm) 402
Bredde (udvendig/indvendig) (cm) 230 / 216
Højde (udvendig/indvendig) (cm) 258 / 196
Egenvægt (kg) (Bemærk: H717) 1.250
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H717, H140) 1.320
Teknisk totalvægt (kg) (Bemærk: H717) 1.500
Maksimal nyttelast (Bemærk: H717) 180
Dækstørrelse 185 / 65 R 14
Fælgstørrelse 5 ½ J x 14
Sovepladser (Bemærk: H141) 2
Maksimale antal sovepladser (Bemærk: H142) 4
OPBYGNING
KNAUS panorama vindue (front) (Bemærk: H716) 2
Indgangsdør (bredde x højde) 60 x 172
Tagtykkelse 31
Vægtykkelse 31
Bundtykkelse 38
BEBOELSE
Sengemål bag (cm) 200 x 140
Sengemål hæve/sænkeseng (c ) 200 x 140
VAND
Friskvandsvolumen (L) 45
KØKKEN
Køleskab (L) 108
ELFORSYNING
Antal 230 V stikdåser 5
Antal USB stikdåser 1

KNAUS DESEO – Standardudstyr

Chassis

152855 AL-KO Euro-chassis, varmgalvaniseret

152833 Tandemaksel med svingarm

152850-01 Standard støtteben

150267 AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH2789)

152836 Hydrauliske hjulstøddæmpere

152837 Bakautomatik

152838 Håndbremse servo-assisteret

150111-09 Opvejning til 1.500 kg. (1.500 kg. chassis)

152827 14" dæk

152829 Stålfælge (Afhængighed: ABH2790)

Døre

102907-03 Dør: KNAUS STYLE: 2 delt, uden vindue

102840 1-nøgle system

Serviceklapper / Garagedøre

102915-01 KNAUS Service-boks foran med praktisk adgang til: 
strømtilslutning, gasflasker, vandpåfyldning, toiletkassette

102913 Bagklappen åbner opad med gasstøddæmper og 
fastgørelsesmulighed til bag-telt (ekstraudstyr)

Vinduer / Tagluger / Udluftning

102923-04 Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt 
(med myggenet og mørklægning )

102619-02 Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet 
og mørklægning, klar (midt )

100960-04 Tagluge 28 cm x 28 cm med myggenet (toiletrum)

Beklædning / Grafik

102925-03 Selvbærende fiberramme, tag og 
gulvkonstruktion med Maxi PS-isolering

100887 GFK-tag med reduceret følsomhed for hagl

102926-11 Glatplade på sidevægge, front og bag

Belysning / Teknik

102933-14 Ekstra sikkerhedsbelysning: 3. bremselys

102933-06 LED baglygter med dynamisk blink funktion

252936 Forteltlampe i LED

Møbler / Overflader

552940-01 Møbeldekor: Nagano Eg

552943-02 Møbler, møbellåger i lasteområdet i en solid CPL-udførsel

552944-03 Stærk Vinyl  gulvbelægning, Wood Style

Bo / Sove / Tekstiler

552957 2 skamler (kan bruges som ekstra sæder)

552962-03 Klapbord - kan anvenden udenfor

552945-01 EVO-PORE HRC madras, kun faste senge

552335-24 Hyndestof: Talos

Køkkenområde / Bad

402985-11 2-gasblus med glasafdækning, vask i rustfri stål  
(Afhængighed: ABH2802)

402991-03 Køleskab 108 L (Bemærk: H128)

402992 Manuel energivalg til køleskab (MES)

402994 Praktisk organisationsboks til opbevaring af køkkenredskaber

453503-01 Bænktoilet Thetford

453502-06 KNAUS amatur

453509-07 Sammenklappelig tøjskinne i toiletrum eller bruser

453505-19 Komfort-vådrum

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning

302973 Gasanlæg 30 mbar

352970 Varmeovn Truma Varioheat

453510-01 Vandforsyning med dykpumpe

453510-03 Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri

453510-04 Central spildevandsafløb under vognen

450083 Truma Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230V)

450623 Friskvandstank 45 ltr (fast indbygget)

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

253525 Anhængerstik 13 pol Jäger

253534-02 Indvendig belysning og udvendig belysning 
komplet 12 V, LED Technik

253523-01 Strømforsyning: 230 V Euro - Udvendig tilslutning i Serviceboks

253523-05 12 V og 230 V Kontrolteknik

253528-03 Omformer 240 VA

253517 230 V SCHUKO stikdåse, universal

Diverse

953542-01 Instruktionsbog (Tysk)

951036 COC Papirer

Tilbehør

953543 Tætshedssikring 10 år
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KNAUS DESEO – Pakker

Bemærk Artikel Nr.

210081 TV-pakke 24" (22 kg)

250004 SAT-Anlæg CARO@ + Premium

250941 Kombistik udvendig, strøm og TV 

251261 TV holder

252594 24“ TV med HD tuner

Hvis indstillingen vælges, øges 
køretøjets højde med ca. 11 cm

Artikel Nr.

122100 Plus-pakke (12 kg)

100750 Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med 
myggenet og mørklægning, (midt)

100832 Myggenetsdør

150065 AL-KO støtteben

151110 Næsehjul med vægtangivelse

452718 Vandfiltersystem "BWT - Best Camp mini"

952823

MediKit-kupon: Værdikupon til et 
eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer 
sårspray, desinfektionsspray og forskellige 
medicin-kun medicin) Landeafhængig!

Artikel Nr.

122155 Transport plus-pakke (121 kg)

102609 1 stk. opkørselsrampe inkl. 2 stk. 
motorcykelholdere inkl. 10 øskner.

150112 Opvejning til WW

551674 Hæve/sænke-seng, liggeflade  200 cm x 140 cm

552544
Siddegruppe i transportversion. 
Pladsbesparende opklappelig for 
mest mulig opbevaringsplads

Maximal belastning 250 kg

Artikel Nr.

122150 Eksteriør Design pakke (48 kg)

102520 2 farvet rammedesign

102611 Trækstangsafdækning

152519 17" alufælge (tandemaksel) Sortglans 
poleret i eksklusivt KNAUS design

252586 Konturbelysning integreret i sidevæggen inkl. 
KNAUS logo-projektor integreret i bagklappen
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Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard Kg 40

0 
TR

Chassis
150997 AL-KO trailer control (ATC) 4 o
151110 122100 Næsehjul med vægtangivelse - o
150065 122100 AL-KO støtteben 2 o
102611 122150 Trækstangsafdækning 4 o

Opvejning
150112-19 Opvejning til 1.800 kg. (2.000 kg. chassis) 25 o
150112-20 Opvejning til 1.900 kg. (2.000 kg. chassis) 25 o
150112-21 Opvejning til 2.000 kg. (2.000 kg. chassis) 25 o

Dæk og fælge
150110 Alufælge til tandemaksel (Afhængighed: ABH2790) - o
152519 122150 17" alufælge (tandemaksel) Sortglans poleret i 

eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH2791)
43 o

151634 14" hjulkapsler i KNAUS design  (Afhængighed: 
ABH2792, ABH2793)

1 o

Transportsystemer
102232 Cykelholder: "Thule Caravan Superb" til 2 cykler 

på trækstang. Maksimal belastning 60 kg.
10 o

101298 Opkørselsrampe 8 o
101298-01 Ekstra opkørselsrampe 8 o

102608 Motorcykelholder til 1 motorcykel (Afhængighed: ABH2794) 12 o
102609 122155 1 stk. opkørselsrampe inkl. 2 stk. motorcykelholdere 

inkl. 10 øskner. (Afhængighed: ABH2795)
36 o

102333-01 102608 Øskner (6 stk.) (Afhængighed: ABH2795) 2 o
152071 Truma Mover XT 2 / Tandemaksel op til 

2.400 kg (Afhængighed: ABH2796)
28 o

Multimedie / Navigation
251358 Radioforberedelse inkl. 2 højtalere og kabeltrækning - o
250231 Radio DAB + / CD / MP3-tuner med USB og 

Bluetooth (Afhængighed: ABH2797)
1 o

Døre
102592 Dør: KNAUS STYLE PLUS: med følgende ekstraudstyr 

sammenlignet med KNAUS STYLE-døren: 2-delt design, 
flere låse, inklusive vindue med mørklægning

3 o

100832 122100 Myggenetsdør 4 o
102908 Myggenet til bagklap 5 o
102521 Indgangstrin ved bagende, manuel 5 o

KNAUS DESEO – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard Kg 40

0 
TR

Vinduer / Tagluger / Udluftning
Midten

100750-02 122100 Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med myggenet og 
mørklægning, (midt) (Afhængighed: ABH2799, ABH2798)

8 o

Bag
102619-03 Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet 

og mørklægning, klar (bag)
3 o

551778-03 Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med myggenet 
og mørklægning, klar med belysning  (bag)

8 o

102017 Oplukkeligt vindue (bag) 6 o
Beklædning / Grafik
Materialer

102520 122150 2 farvet rammedesign - o
Bo / Sove / Tekstiler
Bo

552544 122155 Siddegruppe i transportversion. Pladsbesparende 
opklappelig for mest mulig opbevaringsplads

- o

Soveafdeling
551674 122155 Hæve/sænke-seng, liggeflade  

200 cm x 140 cm (Bemærk: H147)
60 o

552369 Stræklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste 
senge ) (Afhængighed: ABH2800)

1 o

552370 Stræklagen-faconsyet til 4-5 sovepladser (faste 
senge og køjesenge) (Afhængighed: ABH2801)

1 o

Polster og hyndestoffer / Tæpper
Stofvarianter

552335-25 Hyndestof: Obsidian - o
552188-02 Hyndestof: "Active Royal" - o
552188-04 Hyndestof: "Active Rock" - o

COZY HOME består af: 2 pyntepuder, 2 plaider, bordløber
550660-06 Pakke PEACH 3 o
550660-02 Pakke STONE 3 o
550660-03 Pakke AVOCADO 3 o
550660-04 Pakke AQUA 3 o
550660-05 Pakke MAGNOLIA 3 o
550660-01 Pakke EARTH 3 o
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KNAUS DESEO – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard Kg 40

0 
TR

Color-Kit "Couch" - Pyntepuder i følgende farvevarianter:
552518-01 EARTH - o
552518-02 STONE - o
552518-03 AVOCADO - o
552518-04 AQUA - o
552518-05 MAGNOLIA - o
552518-06 PEACH - o

Hyndestof
550075 Gulvtæppe, karosserilængde til 460 6 o

Køkkenområde / Bad
Badeområde

450520-03 Bruseudvidelse - Komfort-badeum, der består af: 
udtrækkeligt brusehoved, holder til brusehoved 
og bruseforhæng inklusive luftslange

3 o

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning
Gas

301057 Fjernbetjening Truma Duo Control, (inkl. 
Eis Ex) (Afhængighed: ABH2803)

- o

301956 Truma Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2804) 1 o
301957 Truma Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2804) 1 o
302033 Gas-alarm - o
551327 Røgalarm - o

Varme / Klima
352059 TRUMA CP-Plus digital kontrolpanel for opvarmning - o
352380 Truma iNet system 1 o
552052 Klimaanlæg Dometic Freshjet 2200  (OEM) 

(Afhængighed: ABH2805)
29 o

Vandforsyning
450092 Spildevandstank 25 ltr. transportabel 4 o
451443 Tilslutning til byvand (City-vand) (Afhængighed: ABH2806) 2 o
450563 250376 

251729
Vandstandsviser på friskvandstank - o

452718 122100 Vandfiltersystem "BWT - Best Camp mini" 1 o

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard Kg 40

0 
TR

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed
Elektronik

250941 210081 Kombistik udvendig, strøm og TV  - o
250072-06 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken 1 o
551480-01 Ambiente pakke: Ambiente belysning og 

alu persienner i i siddegruppen
3 o

252586 122150 Konturbelysning integreret i sidevæggen inkl. 
KNAUS logo-projektor integreret i bagklappen

1 o

250376 Strømforsyning 12 V -  AGM batteri, aut. oplader, 
hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand. 
(Afhængighed: ABH2808, ABH2807)

29 o

251729 Strømforsyning 12 V -  Aut. oplader –
hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand 
(Afhængighed: ABH2808, ABH2807)

5 o

Multimedie
250004 210081 SAT-Anlæg CARO@ + Premium (Afhængighed: ABH2809) 17 o
252594 210081 24“ TV med HD tuner (Afhængighed: ABH2810) 3 o

251261-01 210081 TV holder 2 o
Sikkerhed

252698 velocate® GPS tracker (Bemærk: H146) - o
252815 velocate® LIFETIME Licens med ubegrenset persolig 

tracking EU (Afhængighed: ABH2811)
- o

Markiser / Markise tilbehør
Markise Thule Omnistore

502816 Markise 350 cm x 250 cm - hvid 28 o
Tilbehør

150620 Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S) 2 o
952823 122100 MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt 

(inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige 
medicin-kun medicin) Landeafhængig! (Bemærk: H137)

- o
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ABH2788 Ikke muligt i kombination med 102608

ABH2789 Bestående af: 953557

ABH2790 Kun i kombination med 152827

ABH2791 Erstattet 152829 eller 150110

ABH2792 Kun i kombination med 152829

ABH2793 Ikke muligt i kombination med 152519

ABH2794 Bestående af: 102333-01

ABH2795 Kun i kombination med 552544

ABH2796 Kun i kombination med 250376

ABH2797 Kun i kombination med 251358

ABH2798 Erstattet 102619-02

ABH2799 Ikke muligt i kombination med 552052

ABH2800 Ikke muligt i kombination med 552370

ABH2801 Ikke muligt i kombination med 552369

BEMÆRKNINGER Afhænger af

ABH2802 Bestående af: 953554 og 953555

ABH2803 Kun i kombination med 301957

ABH2804 Erstattet 302978 og 302979 
og 302980 og 302981

ABH2805 Ikke muligt i kombination 
med 100750-02

ABH2806 Kun i kombination med 450623

ABH2807 Bestående af: 450563

ABH2808 Kun i kombination med 551674

ABH2809 Kun i kombination med 252594

ABH2810 Kun i kombination med 251261-01

ABH2811 Kun i kombination med 252698

ABH2828 Kun i kombination med 251261-01

ABH2829 Kun i kombination med 252698

H717 Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformation = forskel mellem teknisk tilladt 
totalvægt og køreklar vægt. Bemærk yderligere oplysninger og forklaringer på side 31.

H140 Aktuelle køreklare vægte er baseret på standardmodellerne

H141
Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. 
Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning 
fra din KNAUS forhandler omkring mål af   sovepladserne i køretøjet.

H142 Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige 
antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.

H716 Indvendig med myggenet- og mørklægnings-rollo

H147 Maximal belastning 250 kg

H128 Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control

H146 Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg)  
(f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co

H137

Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder 
farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. 
Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt 
i en taske af høj kvalitet.Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig)
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VIGTIG INFORMATION

OM TEKNISKE DATA.
Indholdet i dette katalog repræsenterer data 
på udgivelsestidspunktet 12/2020.
Teknisk data er gyldig fra 01/2021 for modelåret 2021.
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.
Om tekniske specifikationer og grundrids.
Angivelser af mål og vægte kan variere med 
+/- 5% grundet brugen af naturmaterialer.
Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. 
forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer 
også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad 
derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres 
af en autoriseret KNAUS forhandler og insister på, at 
der kun benyttes originale KNAUS reservedele.
Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation i 
nye køretøjer under løbende produktion. Priserne på 
de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres.
Oplysningerne om leverance, dimensioner, 
mål og vægte samt udseende svarer til vores 
viden på udgivelsestidspunktet 12/2020.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i 
udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser.
Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til 
at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det 
omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige 
for kunden. Vi forbeholder os også retten til mindre 
afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan 
undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser 
på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og 
maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden.
På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke 
er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan 
bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være 
vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der 
ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde 
ikke vil være tilgængelige som specialudstyr.
Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det 
aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig 
på grund af udskrivningsteknologi.
Før du køber et køretøj, skal du kontakte 
din KNAUS forhandler for at få omfattende 
råd om seriens aktuelle status.
Dekorationen vist i kataloget er ikke 
en del af leveringsomfanget.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til den nyeste 
teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG) KNAUS vognene 
kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative 
løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset 
og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen 
betyder, at KNAUS har en relativ lav egenvægt.
Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK 
DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og uden 
basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden „væsker“ 
samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012.
Vægt i køreklar stand iht.(EU) 1230/2012, 
medmindre andet er aftalt, defineres som:
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til 
producentens instruktioner (inklusive værktøj)
 + Alu gasflaske (5kg/11 kg) fyldt 100% 
(tilsvarer 10/23kg total)
 + Ferskvandstank 100% fyldt
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ Varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand
Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, nr. 
7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:
Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet 
af producenten. Dvs. den maksimale tilladte 
vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr 
og nyttelast (passagerer, bagage osv.)
Den maksimale lastevægt, som er oplyst i 
kataloget fra KNAUS, er defineret som:
Teknisk tilladt totalvægt
 minus vægt i køreklar stand 
 = Maksimal lastevægt
Eksempel:
(Teknisk tilladt totalvægt) 1.400 kg
 minus (vægt i køreklar stand) 1.090 kg
 = (Maksimal lastevægt) 310 kg

De gældende danske vægte ses på prislisten.

JURIDISKE OPLYSNINGER:
Specifikationerne, der er oplyst for et køretøj i afsnittet 
„Tekniske data / udstyr detaljer“, henviser altid til 
grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-
typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan 
variere inden for landevarianter og specielle modeller. 
Få mere information hos din KNAUS forhandler.
Vær særligt opmærksom på følgende:
Den maksimale lasteevne, som er oplyst 
i katalogspecifikationerne, reduceres 
ved tilvalg af ekstraudstyr.
Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din 
KNAUS campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne 
efter montering af ekstra udstyr, (= minimum lasteevne) 
jævnfør bilag 1, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012): 
(Maksimalt antal senge
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m)
x 10 
= Minimum lasteevne i kg
[(Maksimalt antal senge) 4
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m) 5]
x 10 
= 90 kg
Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde 
den mindste lasteevne. Hvis det ønskede køretøj ikke har 
den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på 
grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder:
 • Tilkøb vægtforhøjelse
 • Fravælgelse af ekstra udstyr 
Din KNAUS handelspartner kan oplyse dig om 
den maksimale resterende lasteevne på dit 
køretøj når som helst på anmodning.
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold 
til producentens instruktioner bestemmes ved 
at veje et køretøj med standardudstyr.
Som bruger af en campingvogn fra KNAUS er det 
dit ansvar, at disse vægtangivelser ikke overskrides. 
F.eks. totalvægt, akseltryk og næsehjultryk. 
Ydermere er du pålagt at overholde alle andre 
regler omkring sikker brug af din campingvogn

PRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter 
fra pakkerne, er disse dele ikke inkludert i prisen.
De angivne priser er ikke-bindende prisanbefalinger fra 
producenten. De angivne priser inkluderer gældende 
lovpligtig omsætningsafgift og eventuelle andre 
lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også 
kan vises separat. Priserne er (afhængig af land) eksklusiv 
omkostningerne til registreringspapirer, levering og 
transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
De oplyste priser for ekstraudstyr er kun gyldige ved 
fabriksbestilling og fabriksmonteret i nye køretøjer under 
løbende produktion. Ikke alt ekstraudstyr kan eftermonteres, 
når først vognen er færdig efter produktion. Priserne på 
de enkelte pakker er faste priser og kan ikke ændres.
Kontakt din KNAUS forhandler for flere detaljer.

ALLE CAMPINGVOGNE FRA KNAUS LEVERES MED EN 10-ÅRIG TÆTHEDSHEDSSIKRING, UD OVER DEN LOVPLIGTIGE 2 ÅRS REKLAMATIONSRET FRA DIN MÆRKEFORHANDLER.

BEMÆRK FØLGENDE VIGTIGE ANMÆRKNINGER TIL ALLE KNAUS CAMPINGVOGNE:



KNAUS TABBERT AG
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany
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Oplev KNAUS-mangfoldigheden på vores sociale medier!
Du kan finde meget mere information om KNAUS på www.knaus.com/da-dkshop.knaus.com

Din KNAUS forhandler glæder sig til dit besøg.




