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DESEO
Tekniske data

Detaljer / Teknisk / Konstruksjon 400 TR
GRUNNUTRUSTNING
Lengde inkl. drag (cm) 599
Nyttelengde (cm) 402
Bredde cm (ute/inne) 230 / 216
Høyde cm (ute/inne) 258 / 196
Vekten av det tomme kjøretøyet 
(grunnmodell med ekstrautstyr, men uten 
standardutstyr) (kg) (Merk: H717)

1.288

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand 
(grunnmodell med standardutstyr, men uten 
ekstrautstyr) (kg) (Merk: H717, H140)

1.320

Teknisk tillatt totalvekt (kg) (Merk: H717) 1.500
Maksimal lastemulighet (kg) (Merk: H717) 142
Dekkstørrelse 185 / 65 R 14
Felgstørrelse 6 J x 14
Soveplasser (Merk: H141) 2
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142) 4
PÅBYGG
Hengslede vinduer helt rundt (Merk: H716) 3
Bodelsdør (cm) B x H 60 x 172
Taktykkelse 31
Veggtykkelse 31
Gulvtykkelse 38
BODEL
Sengemål bak (cm) 200 x 140
Sengemål heve/senkeseng (cm) 200 x 140
VANN
Volum av ferskvann i (liter) 45
KJØKKEN
Kjøleskap (liter) 108
STRØMFORSYNING
Antall stikkontakter 230V 5
Antall USB kontakter 1

KNAUS DESEO – Standardutstyr

Chassis / Vektøkninger

152855 AL-KO Euro-chassis, varmgalvanisert

152833 Tandem med rette aksler

151110 Støttehjul med vektindikator

150065 AL-KO kraftige støtteben

102611 Deksel for drag

150267 AKS sikkerhetskobling (Avhengig av: ABH5058)

152836 Hydrauliske støtdempere

152837 Automatisk revers

152838 Servo-assistert håndbrekk

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

152827 14" Standarddekk

150110 Aluminiumsfelger til tandemaksel (Avhengig av: ABH5059)

251358 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus og kabling

Bodelsdører

102907-03 Bodelsdør: KNAUS STYLE: 2 delt, uten vindu

100832 Dør med myggnetting

102840 Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)

Serviceluker / Garasjedør

102915-01 KNAUS ServiceBox i front med praktisk adgang til: 
strømtilslutning, gassflasker, vannpåfylling, toalettkassett

102913 Bakluken åpnes oppad med gassdempere og med 
mulighet for montering av telt (ekstrautstyr)

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

102923-04 Vindu m/ dobbelt glass og åpningsfunksjon 
(myggnett og blending)

100750-02 Takluke (heve/kipp) 70 cm x 50 cm med myggnetting og 
blending, (midten) (Avhengig av: ABH5068, ABH5067)

551778-03 Takluke (heve/kipp) 70 cm x 50 cm med myggnetting 
og blending, klar med belysning (bak)

102017 Vindu til å åpnes (bak)

100960-04 Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)

Materialer / Grafisk

102925-03 Selvbærende fiberramme, tak og 
gulvkonstruksjon m/Maxi PS- isolering

100887 GFK-tak forsterket for hagl

102926-11 Glatte plater på sidevegger, front og bakpart

Belysning / Teknikk

102933-14 Ekstra sikkerhetsbelysning: 3 bremselys

102933-06 LED lykter bak med dynamisk blinklys

252936 LED forteltslampe

Møbler / Overflater

552940-01 Møbelutførelse: Nagano Eik

552943-02 Møbler, skap/luker i lasteområdet utført i solid CPL utførelse

552944-03 Slitersterkt vinylgulv, tre utførelse

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

552957 2 puffer, kan brukes som ekstra seter

552962-03 Klappbord, kan brukes utendørs

552945-01 EVO-PORE HRC madrass, kun for faste senger

552335-24 Møbelstoff: Talos

Kjøkkendel / Bad

402985-11 2-bluss komfyr med glassdeksel, kjøkkenbenk 
i rutfritt stål (Avhengig av: ABH5071)

402991-03 Kjøleskap 108 ltr. (Merk: H128)

402992 Manuelt energivalg for kjøleskap (MES)

402994 Praktisk plass for oppbevaring av kjøkkenredskaper

453503-01 Benketoalett type Thetford

453502-06 KNAUS Armatur

453509-07 Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj

453505-19 Komort baderom

450520-03 Dusjutvidelse - Komfort baderom bestående av: utrekkbart 
dusjhode, holder til denne og forheng inkl. lufteslange

Gass / Oppvarming  / Klima

302973 Gassanlegg 30 mbar

352970 Varmeovn Truma Varioheat

453510-01 Vannforsyning med nedsenket pumpe

453510-03 Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri

453510-04 Sentral spillavannsavløp under vogn

450083 Truma Therme med tilkobling for kjøkken 
og toalett rom (kun 230V drift)

450623 Ferskvannstank 45 liter, fastmontert

452718 Vannfilter "BWT - Best Camp mini"
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KNAUS DESEO – UtstyrspakkerKNAUS DESEO – Standardutstyr

Merknader 
Artikkel nr Veil. pris  

inkl. mva.

210081 TV-Pakke 24" (22 kg)

250004 CARO®+ Premium komplett parabol-Pakke 29.800,00

250941 Kombi kontakt utvendig, strøm og TV 1.200,00

251261 TV holder 2.000,00

252594 24“ TV med HD tuner 8.000,00

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 41.000,00

Listepris pakke 31.200,00

Besparelse 9.800,00

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

122155 Transport Plus-Pakke (121 kg)

102609 1 stk lasterampe, 2 stk. motorsykkelholdere, 
med 10 stk festekroker 14.300,00

150112 Oppvekting 5.900,00

551674 Senkeseng 200 cm x 140 cm 20.600,00

552544 Sittegruppe i transport design, plassbesparende 
for mest mulig oppbevaringsplass 2.400,00

Maksimal lastekapasitet 250 kg

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 43.200,00

Listepris pakke 32.000,00

Besparelse 11.200,00

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253525 Tilhengerkopling Jæger 13 pol

253534-02 Innvendig og utvendig belysning komplett 12 V, LED teknikk

253523-01 Strømforsyning: 230 V Euro - Utvendig tilkopling i serviceboks

253523-05 12 V og 230 V Kontrollteknikk

253528-03 Omformer 240 VA

253517 230 V SCHUKO kontakt (universal)

551480-01 Ambiente Pakke: Ambiente belysning og 
alu perienner i oppholdsrom

251729 Mobilanlegg 12V - lader, hovedbryter 
(Avhengig av: ABH5077, ABH5076)

Diverse

953542-01 Instruksjonsbok (tysk)

Tillegg

953543 10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, 
utført av Knaus Tabbert autorisert forhandler)

952823 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett 
(inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og forskjellige 
medisiner som bare er apotek) (Merk: H137)
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Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard Ve

kt
 i 

kg
. Veil. pris  

inkl. mva. 40
0 

TR

Chassis / Vektøkninger
150997 AL-KO Trailer Control (ATC) 4 9.900,00 o

Oppvekting
150112-19 Oppvekting til 1.800 kg. (2.000 kg. chassis) 25 5.900,00 o
150112-20 Oppvekting til 1.900 kg. (2.000 kg. chassis) 25 5.900,00 o
150112-21 Oppvekting til 2.000 kg. (2.000 kg. chassis) 25 5.900,00 o

Chassis / Understell / Fjæringsystemer
152519 17" Aluminiumsfelger (tandemaksel) Sortglans polert 

i exclusiv KNAUS design (Avhengig av: ABH5060)
43 15.400,00 o

151634 14" navkapsler i KNAUS design  (Avhengig av: 
ABH5061, ABH5062)

1 800,00 o

Transportsystemer
102232 THULE Caravan SUPERB – Sykkelstativ på draget 

for 2 sykler (maks. vekt. 60 kg.)
10 4.100,00 o

101298 Lasterampe 8 4.100,00 o
101298-01 Ekstra lasterampe 8 4.100,00 o

102608 Motorsykkelholder (1 stk.) (Avhengig av: ABH5063) 12 5.500,00 o
102609 122155 1 stk lasterampe, 2 stk. motorsykkelholdere, med 

10 stk festekroker (Avhengig av: ABH5064)
36 14.300,00 o

102333-01 102608 Festekroker (6 stk.) (Avhengig av: ABH5064) 2 1.900,00 o
152071 Truma Mover XT 2 / vogner med tandemaksel 

inntil 2400 kg. (Avhengig av: ABH5065)
28 45.100,00 o

Multimedia / Navigasjon
250231 Radio/CD/MP3-tuner med USB og 

Bluetooth (Avhengig av: ABH5066)
1 3.300,00 o

Bodelsdører
102592 Bodelsdør: KNAUS STYLE PLUS: med følgende ekstrautstyr 

sammenlignet med KNAUS STYLE-døren: 2-delt 
design, flerpunkts låser, inkl. vindu med blending

3 1.200,00 o

102908 Dør med myggnetting (bakdør) 5 4.500,00 o
102521 Stigtrinn bak, manuell 5 4.300,00 o

Materialer / Grafisk
Materialer

102520 2 farget design - 31.800,00 o

KNAUS DESEO – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard Ve

kt
 i 

kg
. Veil. pris  

inkl. mva. 40
0 

TR

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler
Bodel

552544 122155 Sittegruppe i transport design, plassbesparende 
for mest mulig oppbevaringsplass

- 2.400,00 o

Soverom
551674 122155 Senkeseng 200 cm x 140 cm (Merk: H147) 60 20.600,00 o
552369 Strekklakensett – passform til madrasser – til 2 sengeplasser 

(for faste senger) (Avhengig av: ABH5069)
1 800,00 o

552370 Strekklaken - fasongsydd til 4-5 soveplasser  
 (faste senger + køyesenger) (Avhengig av: ABH5070)

1 1.400,00 o

Møbelstoffer
552335-25 Møbelstoff: Obsidian - o
552188-02 Møbelstoff: "Active Royal" - 3.800,00 o
552188-04 Møbelstoff: "Active Rock" - 3.800,00 o

COZY HOME består av: 2 pynteputer, 
2 hodeputer, 2 pledd, duk

550660-06 Pakke PEACH 3 2.100,00 o
550660-02 Pakke STONE 3 2.100,00 o
550660-03 Pakke AVOCADO 3 2.100,00 o
550660-04 Pakke AQUA 3 2.100,00 o
550660-05 Pakke MAGNOLIA 3 2.100,00 o
550660-01 Pakke EARTH 3 2.100,00 o

Color-Kit "Couch" - Pynteputer i følgende fargevalg:
552518-01 EARTH - 2.100,00 o
552518-02 STONE - 2.100,00 o
552518-03 AVOCADO - 2.100,00 o
552518-04 AQUA - 2.100,00 o
552518-05 MAGNOLIA - 2.100,00 o
552518-06 PEACH - 2.100,00 o

Tepper
550075 Teppe for karosserilengde til 460 6 2.300,00 o

Gass / Oppvarming  / Klima
Gassforsyning

301057 Fjernbetjening Truma Duo Control, (inkl. Eis Ex) 
(Avhengig av: ABH5072)

- 1.800,00 o
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KNAUS DESEO – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard Ve

kt
 i 

kg
. Veil. pris  

inkl. mva. 40
0 

TR

301956 Truma MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH5073) 1 3.600,00 o
301957 Truma DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH5073) 1 4.800,00 o
302033 Gassalarm - 2.500,00 o
551327 Røykvarsler - 300,00 o

Oppvarming  / Klima
352059 TRUMA CP-Plus kontrollpanel - 1.100,00 o
352380 Truma iNet system 1 6.800,00 o
552052 Klimaanlegg Dometic Freshjet 2200 (OEM) 

(Avhengig av: ABH5074)
29 25.600,00 o

Vannforsyning
450092 Avløpstank 25 l, med hjul 4 1.500,00 o
451443 City vanntilkopling (Avhengig av: ABH5075) 2 3.600,00 o
450563 250376 

251729
Vannmåler på ferskvannstank - 1.900,00 o

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet
Elektronikk

250941 210081 Kombi kontakt utvendig, strøm og TV - 1.200,00 o
250072-06 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.) 1 900,00 o

252586 Integrert lysskinne i sidevegger og KNAUS logo 
prosjekteres fra bakluke mot bakken.

1 12.600,00 o

250376 Strømforsyning 12V bestående av: AGM-batteri, 
automatisk lader, hovedbryter og indikator for 
ferskvannsnivå (Avhengig av: ABH5077, ABH5076)

29 11.900,00 o

Multimedia
250004 210081 CARO®+ Premium komplett parabolPakke 

(Avhengig av: ABH5078)
17 29.800,00 o

252594 210081 24“ TV med HD tuner (Avhengig av: ABH5079) 3 8.000,00 o
251261-01 210081 TV holder 2 2.000,00 o

Sikkerhet
252698 velocate® GPS tracker (Merk: H146) - 2.300,00 o
252815 velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset 

personlig tracking EU (Avhengig av: ABH5080)
- 2.300,00 o

Markiser / Markise Tilbehør
Markise THULE OMNISTOR

502816 Markise 350 cm x 250 cm - hvit 28 13.500,00 o
Tillegg

150620 Havarisett 2 1.200,00 o

Merknader 
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ABH5057 Ikke mulig i kombinasjon med 102608
ABH5058 Bestående av: 953557
ABH5059 Kun i kombinasjon med 152827
ABH5060 Erstatter 152829 eller 150110
ABH5061 Kun i kombinasjon med 152829
ABH5062 Ikke mulig i kombinasjon med 152519
ABH5063 Bestående av: 102333-01
ABH5064 Kun i kombinasjon med 552544
ABH5065 Kun i kombinasjon med 250376
ABH5066 Kun i kombinasjon med 251358
ABH5067 Erstatter 102619-02
ABH5068 Ikke mulig i kombinasjon med 552052
ABH5069 Ikke mulig i kombinasjon med 552370

MERKNADER FORUTSETNINGER

ABH5070 Ikke mulig i kombinasjon med 552369
ABH5071 Bestående av: 953554 og 953555
ABH5072 Kun i kombinasjon med 301957
ABH5073 Erstatter 302978 og 302979 

og 302980 og 302981
ABH5074 Ikke mulig i kombinasjon med 100750-02
ABH5075 Kun i kombinasjon med 450623
ABH5076 Bestående av: 450563
ABH5077 Kun i kombinasjon med 551674
ABH5078 Kun i kombinasjon med 252594
ABH5079 Kun i kombinasjon med 251261-01
ABH5080 Kun i kombinasjon med 252698

H717 Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformasjon = forskjellen mellom teknisk 
tilatt totalvekt og i kjøreklar stand. Merk opplysninger og forklaringer på side 31.

H140 Vekt i kjøreklar stand basert på standard modell
H141 Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne 

og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med 
KNAUS -forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme 
om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. 
KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H716 Innvendig med myggnetting og blendings-rollo
H147 Maksimal lastekapasitet 250 kg
H128 Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control
H146 I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. 

dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H137 Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder 

apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
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VIKTIG INFORMASJON

OM DENNE PRISLISTEN
Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 12/2020.
Prislisten gjelder fra 01/2021 for modellåret 2021. 
Opplysninger i tidligere prospekter samt tekniske data 
er ikke lenger gyldige med tanke på de kjøretøyene som 
tilbys. Det tas forbehold om eventuelle feil og trykkfeil.
Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen 
i denne prislisten uten forvarsel.
OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER
Angivelser av mål og vekt varierer som følge av bruken av 
naturlige råmaterialer innen mulige toleranser fra +/– 5 %.
Ved på-, om- eller innbygging på ikke-autoriserte 
verksteder setter du ikke bare din egen sikkerhet i fare. Du 
risikerer også å miste den generelle typegodkjenningen 
og de lovfestede garantirettighetene. Reparasjoner 
og ettermontering bør derfor bare foretas hos en 
forhandler som er autorisert av KNAUS, og du bør 
forlange å få originale reservedeler fra KNAUS.
Senere om- og innbygginger, i den grad slike er 
teknisk mulige, krever ekstra monterings- og 
materialkostnader. I enkelttilfeller kan kombinasjoner 
av spesielle ønsker utelukke hverandre. Vi tar forbehold 
om tekniske forandringer i konstruksjon, farge og 
utstyr hvis dette kan tjene det tekniske fremskrittet.
Denne katalogen representerer den siste serien og 
de nyeste modellene ved trykking 12/2020. Inngåtte 
kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den 
grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet.
Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres 
etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene 
i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i 
leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes 
på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE 
mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Utstyr 
og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis 
medfølgende utstyr. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt 
din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig 
informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det 
tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i 

denne katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog 
etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert GmbH
Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke 
er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles 
mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også 
utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter 
som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke 
kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik 
mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet 
kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser.
Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert 
KNAUS forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning.

OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER
Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske 
kravene per 03/2009 (direktiv 2002/72/EF)
Bobiler fra KNAUS utmerker seg ved stor lastemulighet. 
Takket være innovative løsninger som bruk av høyfaste 
ståltyper i understellet og intelligent celleteknologi 
i møblene får bobilene til KNAUS lav egenvekt.
Vekten av det tomme kjøretøyet i forbindelse med denne 
prislisten er vekten av kjøretøyet som standardutgave 
og uten grunnutstyr, dvs. uten vekten av føreren, 
uten „væsker“ og uten tilleggsutstyr i henhold til 
art. 2, punkt. 3 av forordning (EU) 1230/2012
Vekten i kjøreklar stand i henhold til art. 2, punkt 4 
a) i forordning (EU) 1230/2012 er – hvis ikke det er 
bestemmelser om noe annet – definert som:
Vekten av kjøretøyet med standardutstyr i henhold 
til produsentens angivelser (inkl. ombordverktøy)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 
kg), fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 %
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand
Den „teknisk tillatte totalvekten“ i henhold til art. 2, 
punkt 7 i forordning (EU) 1230/2012 er definert som:
Den høyeste vekten av kjøretøyet som produsenten 

angir, når det er lastet, jeg. e. kjøretøyets maksimale 
tillatte totalmasse i kjøretøy med spesialutstyr 
og nyttelast (passasjerer, bagasje osv.)
Den maksimale lastemuligheten i forbindelse med 
angivelsene i katalogen fra KNAUS er definert som:
Teknisk tillatt totalvekt 
 – Vekt i kjøreklar stand 
 = Maksimal lastemulighet
Eksempel:
(Teknisk tillatt totalvekt) 1.400 kg 
 – (Vekt i kjøreklar stand) 1.090 kg 
 = (Maksimal lastemulighet) 310 kg

JURIDISK INFORMASJON
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften 
„Tekniske data / utstyrsdetaljer“ refererer først til den 
grunnleggende modelltypen som er godkjent under 
EF-typegodkjenningsprosedyren. Innenfor omfanget av 
landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene 
avvike noe. Få mer informasjon fra din KNAUS forhandler.
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Maksimal lastemulighet som definert i 
katalogspesifikasjonene reduseres for 
eksempel av vekten på tilleggsutstyret.
Når du kjøper din KNAUS bobil, må du huske at etter 
fratrekk av vekten av personene om bord og vekten 
av tilleggsutstyret fra den maksimale lastemuligheten 
fremdeles må ha en minste lastemulighet (= minste 
nyttelast) til disposisjon som ikke må underskrides (jf. 
vedlegg I, del D, punkt 2.3.4.1 i forordning (EU) 1230/2012):
(Maksimalt antall senger
 + Total lengde på kjøretøyets karosseri i m)
 x 10
 = Minimum nyttelast i kg
[(Maksimalt antall senger) 4
 + Total lengde på kjøretøyets karosseri i m) 5]
 x 10
 = 90 kg

Som bruker av en bobil av merket KNAUS er du, når 
du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk 
tillatte totalvekten“ samt å sørge for å overholde 
reglene for maksimal akselvekt og de tilsvarende 
reglene for fordeling av lasten på akslene. Du har 
også plikt til å følge alle andre forskrifter som er 
påkrevd for å kjøre bobilen på en sikker måte.
Din KNAUS forhandler vil informere deg opp eventuelle 
endringer i lastekapasitet på din forespørsel.
Totalvekten av kjøretøy med utstyr er iht. 
produsentens spesifikasjoner og endelig 
bestemt vekt på bil med standard utstyr.
Som bruker av en campingvogn er du ansvarlig, når 
du kjører, forpliktet til ikke å overskride den „teknisk 
tillatte totalvekten“ samt å sørge for å overholde de til 
enhver tid gjeldende reglene for tillatt akselvekt og de 
tilsvarende reglene for fordeling av vekten på akslene. 
Du har også plikt til å følge alle andre forskrifter som er 
påkrevd for å kjøre campingvognen på en sikker måte.

PRISINFORMASJON
Når du bestiller ekstrautstyr som erstatter 
komponenter fra pakkene, er ikke disse 
pakkekomponentene inkludert i leveransen.
De angitte prisene er anbefalte veiledende priser 
fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den 
lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre 
lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også 
kan vises separat). Prisene er (Avhengig av land) eksklusive 
kostnadene for registreringsdokumenter, levering og 
transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt.
De anbefalte utsalgsprisene for tilleggsutstyr gjelder 
bare fabrikkinstallasjon i nye kjøretøyer i nåværende 
produksjon. I tillegg er påfølgende installasjon ikke mulig 
for alt utstyr som tilbys. Prisene for de enkelte pakker 
er faste priser og kan ikke endres med tilleggsutstyr.
Kontakt KNAUS forhandleren for ytterligere informasjon.

BOBILER, CUV OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI PÅ BODELEN OVER HELE EUROPA OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS PRODUKTGARANTI BESTEMMELSENE.

MERK FØLGENDE OM ALLE BOBILER OG BYBOBILER/CUV AV MERKET KNAUS:



KNAUS TABBERT AG
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany
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Besøk oss på sosiale medier og i fanbutikken vår! 
Mer på: www.knaus.comshop.knaus.com

Våre KNAUS forhandlere ser frem til ditt besøk!




