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FIAT DUCATO 3.500 kg; 2,3 l 140 Multijet; Forhjulsdrift;  
Euro 6d-Temp (103 kW/140 HK)

203794-01 Spesial Lakkfarge Metallic: CAMPOVOLO GRÅ
200488 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)
201952 Høydejusterbart passasjersete
201519 Skinnratt med girkule i skinn
202478 Multifunksjonsratt
450740 Avløpstank isolert og oppvarmet
101080 Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde
550610 Skjerming for front- og sideruter i førerhus
250599 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i bodel
501646 Markise CUV
352059 TRUMA CP-Plus kontrollpanel
352380 TRUMA iNet system 
252615 Lysbetjening
452718 Vannfilter bluuwater
952823 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett
201788 Støtfanger front, lakkert i bilens farge
201815 Aluminiumsfelger med standarddekk
203720 Spoiler i Høyglans Sort
202139 Frontlys med sorte rammer
203718 Svart radiatorgill med blanke detaljer
250072-04 230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.)
250072-05 230 V SCHUKO ekstra kontakt ved takskap i front (til venstre) (1 stk.)
252161 Leselamper i førerhuset
250940 12 V ekstra (1 stk.)
252625 Leselampe med svanehals (inkl. dobbel USB kontakt)
251793 Ryggekamera inkl. kabling

252143 Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare  
og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.

252715 Headup Display 
102497 LED belyst takrenne over skyvedør

252623 Ambiente belysning (nattlys); RGB lys bak, RGB lys i baldakinen;  
Klassisk baderom: LED-lister sidevegg og loft

200178 Tåkelys
202712 Drivstofftank 90 liter
202132 16" felger
203730 Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer
301956 TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter)
251948 Klargjort kabling for solcelle- og satellittanlegg
102577-01 Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design egnet som tilbehør på kjøkkenet
550660-07 COZY HOME Pakke "60 YEARS" 
201074-01 Sett med gulvmatter til førerhus, i "60 YEARS" design
552335-56 Møbelstoff: „KNAUS 60 YEARS“ brodering
103551-09 Dekor "KNAUS 60 YEARS“
953757 silwyREADY
201686 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk 
201787 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent
352230 Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E
550825 Elektrisk gulvvarme
551327 Røykvarsler
551994 Gjesteseng, dinette (180 x 70 cm) med tillegg av pute
552130 Dreibart bord (enkelt – uten gjesteseng)
552223 Ekstra bredde på seng

La oss presentere 60 YEARS kampanjemodellen! Her finner 
du en fullspekket bybobil med alt du måtte tenke deg av utstyr 
til en fordelaktig pris. Du har selvfølgelig muligheten til å tilpasse 
utstyrsnivået ytterligere om du ønsker det. Bygg din egen BOXSTAR i 
vår online konfigurator i dag!.

Finn ut mer på Finn ut mer på 
knaus.com/cuv-kampanjermodeller
knaus.com/cuv-kampanjermodeller 
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TEKNISKE DATA

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 541 – 636

Bredde cm (ytre/indre) 205 / 187

Høyde cm (ytre/indre) 258 – 282 / 190 – 218

600 STREET

540 ROAD

630 FREEWAY

540 ROAD

Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. 
Fargeavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen.
* 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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Innholdet tilsvarer det som gjaldt ved trykking i 08/2021. Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i denne prislisten uten forvarsel. 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.  
Informasjonen som gis om et kjøretøy under overskriften "Tekniske data / utstyrsdetaljer" refererer først til den grunnleggende modelltypen som er godkjent under EF-typegod-
kjenningsprosedyren. Innenfor omfanget av landsvarianter og spesielle modeller kan disse verdiene avvike noe. Få mer informasjon fra din KNAUS forhandler. 
De angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt andre lovbestemte beregnings-
faktorer 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. 
Pakkeinnholdet er eksempler på denne serien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen. 
Lignende illustrasjoner. 

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

Fanshop:

shop.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

Opplev KNAUS utvalget på nett! Finn 
din neste feriedrøm nå!

Bli inspirert! Besøk oss gjerne på Bli inspirert! Besøk oss gjerne på 

Sosiale Medier.Sosiale Medier.Bli oppdatert! Du Bli oppdatert! Du 
finner alt på finner alt på 
www.knaus.comwww.knaus.com  


