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Hartelijk welkom in de wereld van KNAUS! Op weg naar nieuwe 
plaatsen, maar altijd thuis. Een ontdekkingstocht voor twee of een 
gezinsvakantie op uw favoriete strand - wij hebben uw vrijetijdsvoertuig 
voor elke behoefte met het gevoel overal thuis te zijn. Zodat u elke dag 
vrijheid kunt ervaren die beweegt.  
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550 MF 650 MEG

VAN TI (op Fiat)

Highlights
  2-3 slaapplaatsen
  2 Indelingen
  FoldXpand achterwand

Bespaar
tot wel

€ 18.604,*–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 88.113,–

Prijs actiemodel € 71.990,–

Besparing* € 16.123,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 92.934,–

Prijs actiemodel € 74.330,–

Besparing* € 18.604,–

Prijzen incl. 21 % BTW.

VAN TI VANSATION (OP FIAT)STADSVRIENDELIJKE
RUIMTE WONDER
Als actiemodel VANSATION biedt de VAN TI talrijke 
uitrustingsdetails tegen een voordelige prijs. Dankzij 
de innovatieve KNAUS FoldXpand-achterwand biedt 
hij bovendien de grootste leefruimte in zijn klasse met 
unieke comfortdetails. 

650 MEG. De bekleding met gestikt VANSATION logo en  
COZY-HOME-pakket voegen visuele accenten toe aan uw VAN TI.

650 MEG. 2-pits kookplaat en 
een grote koelkast - perfecte 
omstandigheden om te koken.

550 MF. Dankzij de bedverbreding biedt het Frans bed u nog meer ruimte 
aan het voetgedeelte.

550 MF. De badkamer in de lengte 
maakt indruk met de afzonderlijke 
douche en de grote wastafel.

mono zitbank

Comfortabele

in de lengte

Ruime keuken

in de lengte

Ruime badkamer

Frans bed

Comfortabel

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-vansation

Standaard motorisering: 
FIAT Ducato 3.500 kg ***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(103 kW/140 pk)

 Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar (650 MEG): 
FIAT Ducato 3.500 kg ***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk) € 3.040,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting) 

 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuur 
ders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Brandstoftank 90 liter
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoft-
ware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+/FM antenne. Incl. 3 jaar 
kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Head-up display
 Hordeur
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en  
verduistering, voorin
 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (550 MF)
 Beduitbreiding naar groot ligvlak (650 MEG)
 COZY HOME Pakket PEACH
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin  
incl. 27″ LED-TV
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 Luifel 305 x 250 cm, wit (550 MF)
 Luifel 405 x 250 cm, wit (650 MEG)
 Garagedeur 80 x 110 cm, links (650 MEG)
 MediKit voucher**
 silwyREADY
 Bestickering actiemodel “VANSATION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Speciale stof: WINTER WHITE “VANSATION”
 Extra voertuigsleutel met afstandbediening

*** het vermelde gewicht is de technisch toelaatbare totale massa.   
       Op configurator.merk.com vindt u nog meer extra opties en   
        juridische en technische informatie over configurator.knaus.com

http://knaus.com/vanti-vansation
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640 MEG

VAN TI (op MAN TGE)

Highlights
  2-3 slaapplaatsen
  1 Indeling
  FoldXpand achterwand

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 113.503,–

Prijs actiemodel € 88.400,–

Besparing* € 25.103,–

Bespaar
tot wel

€ 25.103,*–

Prijzen incl. 21 % BTW.

VAN TI VANSATION (OP MAN TGE)UITSTEKENDE
RIJDYNAMIEK
Dankzij de innovatieve FoldXpand achterwand &  
MAN TGE chassis, biedt de VAN TI dezelfde binnenruimte 
met kortere buitenafmetingen. Bij het actiemodel 
VANSATION krijgt u bovendien talrijke highlights voor 
een aantrekkelijke prijs.

640 MEG. De zitgroep biedt veel bewegingsvrijheid met een één-zuil 
heftafel en exclusief VANSATION stiksel.

640 MEG. Snel tussendoortje of 
uitgebreid diner - het is allemaal 
mogelijk.

640 MEG. In de eenpersoonsbedden slaapt u niet alleen comfortabel, 
maar heeft u ook voldoende opbergvakken.

640 MEG. De comfort badkamer 
overtuigt met doordachte functies, 
zoals de zwenkbare wand.

met zijzitje

L-zitbank

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte

eenpersoonsbedden

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-vansation

Standaard motorisering: 
MAN TGE 3.500 kg ***; 2,0 | Euro 6d Final; SCR; voorwielaandrijving; 
automatische versnellingsbak met 6 versnellingen (103 kW/140 pk)

Extra inbegrepen optionele uitrusting:
 Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS
 Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur
 Airconditioning Climatic, handbediend
 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
 Chroompakket interieur
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Cabinestoelen draaibaar
  Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV incl. zijruitblindering 
REMIfront IV-systeem en voorruitblindering van geplooid 
Solarflex-textiel met zijdelingse magneetsluitingen
 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
 Vermoeidheidsherkenning
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Navigatiesysteem “MAN Media VAN business navigation”
 Digitale radio-ontvangst (DAB+)
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Lichtmetalen velgen 17″ met banden (origineel MAN)
 Gladde plaat zijwanden, CAMPOVOLO GRIJS
 Bestickering actiemodel “VANSATION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Bekledingsstof keuze - Speciale stof: WINTER WHITE “VANSATION”
 Luifel 355 x 250 cm, antraciet
 Hordeur
 Garagedeur 80 x 110 cm, links
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
 Beduitbreiding naar groot ligvlak
 COZY HOME Pakket PEACH
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 27″ LED-TV
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 MediKit voucher**
 silwyREADY

*** het vermelde gewicht is de technisch toelaatbare totale massa.   
       Op configurator.merk.com vindt u nog meer extra opties en   
        juridische en technische informatie over configurator.knaus.com

http://knaus.com/vanti-vansation
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650 MEG 700 LF

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

VAN TI PLUS

Highlights
  2-4 slaapplaatsen
  2 Indelingen
  Vierwielaandrijving optioneel verkrijgbaar

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 106.565,–

Prijs actiemodel €88.840,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 109.663,–

Prijs actiemodel €92.020,–

Besparing* € 17.725,– Besparing* € 17.643,–

Bespaar
tot wel

€ 17.725,*–

Prijzen incl. 21 % BTW.

OPVALLENDE
UITRUSTING PLUS
De dynamische allrounder met dat beetje extra. 
De VAN TI PLUS op een VW CRAFTER met unieke 
manoeuvreerbaarheid, het hoogste niveau van comfort 
en een opvallende PLUS in rijdynamiek

650 MEG. Open zichtlijnen en een licht en vriendelijk 
interieur zorgen voor een aangename sfeer. 

650 MEG. Het extra scharnierend raam en de bedverlenging maken van 
het slaapgedeelte een echt eiland om te ontspannen.

mono zitbank

Comfortabele

eenpersoonsbedden

Ruime

650 MEG. Voor de sterrenkoks 
van morgen biedt de keuken alles 
om creatief te zijn.

650 MEG. De goed verlichte spiegel 
en de vele opbergmogelijkheden 
overtuigen in de comfort badkamer.

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-plus-platinum-selection

Standaard motorisering: 
VW Crafter 35 3.500 kg ***; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR; 
automatische versnellingsbak met 8 versnellingen (130 kW/177 pk)

Optionele uitrusting: 
(tegen meerprijs verkrijgbaar)

 Toegestane maximum massa van 3.500 kg naar 3.850 kg € 381,–
 Toegestane maximum massa van 3.500 kg naar 4.000 kg € 381,–
  Vierwielaandrijving (4MOTION) € 4.362,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting actiemodel)

  Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS
  Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur
  Airconditioning Climatic, handbediend
  Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
  Cabinestoelen draaibaar
  Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV incl. zijruitblindering 
REMIfront IV-systeem en voorruitblindering van geplooid 
Solarflex-textiel met zijdelingse magneetsluitingen
  Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
  Vermoeidheidsherkenning
  Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar Het Discover 
Media navigatiesysteem bevat: 2 USB-C interfaces in het dashboard, 
4 luidsprekers: 2 tweeters, 2 woofers, Handschoenenkastje met 
afsluitbare klep, verlicht, Mobiele telefoon interface, 20,3 cm (8 inch) 
touch display inclusief, streaming en internet, Voice control, Wired & 
Wireless App-Connect.
  Digitale radio-ontvangst (DAB+)
  Achteruitrijcamera incl. bekabeling
  Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra‘s t.o.v. 
KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt 
scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. 
gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu 
opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in 
KNAUS design
  Hordeur
  Garagedeur 80 x 110 cm, links (700 LF)
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
  Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links) (700 LF)
  Beduitbreiding naar groot ligvlak (700 LF)
  TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
  Waterfiltersysteem “bluuwater”
  USB stopcontact achterin (1 stuk)
  230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
  TV-houder
  Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
  MediKit voucher
  SilwyREADY
  17" Lichtmetalen velgen “Lismore” met banden, in zilver (origineel VW)
  Gladde plaat zijwanden, CAMPOVOLO GRIJS
  Bestickering actiemodel “PLATINUM SELECTION”
  Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK “PLATINUM SELECTION”
  Luifel 355 x 250 cm, antraciet (700 LF)
  Opbergruimteklep 70 x 24 cm, links (650 MEG)
  Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (650 MEG)
  Luifel 405 x 250 cm, antraciet (650 MEG)

*** het vermelde gewicht is de technisch toelaatbare totale massa.   
       Op configurator.merk.com vindt u nog meer extra opties en   
        juridische en technische informatie over configurator.knaus.com

http://knaus.com/vanti-plus-platinum-selection
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650 MEG 650 MF 700 MEG

SKY TI PLATINUM SELECTION

SKY TI

Highlights
  2-6 slaapplaatsen
  3 Indelingen
  FoldXpand achterwand

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 107.555,–

Prijs actiemodel € 85.940,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 101.820,–

Prijs actiemodel € 82.060,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 113.145,–

Prijs actiemodel € 89.700,–

Besparing* € 21.615,– Besparing* € 19.760,– Besparing* € 23.445,–

Bespaar
tot wel

€ 23.445*–

Prijzen incl. 21 % BTW.

STANDAARD MET 
HEMELSE EXTRA’S
Modernste technologie ontmoet perfecte apparatuur. 
De innovatieve FoldXpand achterwand & intelligente 
meubelgeometrie creëren nog meer leefruimte.

650 MF. In de ruime zithoek geniet u van veel beenruimte dankzij  
de één koloms heftafel.

650 MF. De bedverbreding biedt u meer ruimte in het voetengedeelte  
& dankzij de hoeslakenset kunt u de bedden perfect opmaken.

L-zitbank

Comfortabele

Frans bed

Comfortabel

650 MF. Intelligent geïntegreerd 
en veel opbergruimte voor alle 
keukenspullen.

700 MEG. In de ruime badkamer 
geniet u van maximale 
bewegingsvrijheid.

Hoekkeuken

Ruime

Ruime badkamer

Exclusieve

Standaard motorisering: 
FIAT Ducato 3.500 kg ***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(103 kW/140 pk)

 Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar: 
FIAT Ducato 3.500 kg ***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk) € 3.040,–
FIAT Ducato 4.000 kg ***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk) € 4.972,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting)

 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend)
 Schijnwerpers met zwart kader
  Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte balk incl. verchroomde 
sierelementen
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
 Dashboard met techno design (alu)
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuur-
ders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design

 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Breedtelichten cabinekap in LED licht techniek
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoft-
ware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+/FM antenne. Incl. 3 jaar 
kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Head-up display
 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM
 Hordeur
 Garagedeur 80 x 110 cm, links (650 MEG, 700 MEG)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en  
verduistering, voorin
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
 Stoffen opbergtassen in slaapgedeelte
  L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad is daarme in 
alle richtingen verschuifbaar)
 Beduitbreiding naar groot ligvlak (650 MEG, 700 MEG)
 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (650 MF)
  Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen 
(voor vaste bedden)
 COZY-HOME Pakket PEACH
 Bestickering actiemodel “PLATINUM SELECTION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Bekledingsstof keuze - Speciale stof: COLUMBO
 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium  
twin incl. 27″ LED-TV (650 MEG, 700 MEG)
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 Luifel 405 x 250 cm, wit
 MediKit voucher**
 silwyREADY

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skyti-platinum-selection

*** het vermelde gewicht is de technisch toelaatbare totale massa.   
       Op configurator.merk.com vindt u nog meer extra opties en   
        juridische en technische informatie over configurator.knaus.com

http://knaus.com/skyti-platinum-selection
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640 MEG

VAN WAVE VANSATION

VAN WAVE

Dagindeling Nachtindeling

Highlights
  4-5 slaapplaatsen
  1 Indeling
  Standaard met hefbed

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 110.330,–

Prijs actiemodel € 88.617,–

Besparing* € 21.713,–

Bespaar
tot wel

€ 21.713,*–

Prijzen incl. 21 % BTW.

DE ALLESKUNNER 
VOOR VIER PERSONEN
De alleskunner met een heleboel extra’s en met een 
exclusief ontwerp voor een vansationeel prijsvoordeel! 
Naast 4 slaapplaatsen heeft de VAN WAVE talrijke 
assistentsystemen en maximaal rijcomfort.

640 MEG. De TV is zo geplaatst dat u vanuit de zitgroep of vanuit het 
hefbed kunt genieten van een duidelijk zicht.

640 MEG. Dankzij de aanzienlijke stahoogte en de brede, verwijderbare 
ladder, is de toegang tot het hefbed bijzonder comfortabel.

met zijzitje

L-zitbank

hanteerbaar hefbed

Soepel

640 MEG. Dankzij de ruime 
keuken in de lengte is er genoeg 
ruimte om te koken en te 
genieten.

640 MEG. Maximale opbergruimte. 
Alles netjes en veilig opgeborgen.

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanwave-vansation

Standaard motorisering: 
MAN TGE 3.500 kg ***; 2,0 | Euro 6d Final; SCR; voorwielaandrijving; 
automatische versnellingsbak met 8 versnellingen (130 kW/177 pk)

Extra inbegrepen optionele uitrusting:
  Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS
  Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur
  Airconditioning Climatic, handbediend
  Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
  Chroompakket interieur
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
  Cabinestoelen draaibaar
  Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV incl. zijruitblindering 
REMIfront IV-systeem en voorruitblindering van geplooid 
Solarflex-textiel met zijdelingse magneetsluitingen
  Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
  Vermoeidheidsherkenning
  Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
  Navigatiesysteem “MAN Media VAN business navigation” -  
(8,0 inch) TFT-kleurendisplay, touchscreen met naderingssensor, 
2 luidsprekers, AUX-IN-interface, USB-poort, Bluetooth 
koppeling voor mobiele telefoons, draadloze MAN SmartLink, 
spraakbesturing, navigatiefunctie, 2 jaar licentie inclusief 
navigatiefunctie met live verkeer en regelmatige MAN-
kaartupdates, bevat handschoenenvak verlicht en afsluitbaar
  Digitale radio-ontvangst (DAB+)
  Achteruitrijcamera incl. bekabeling
  Hordeur
  Garagedeur 80 x 110 cm, links
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
  Beduitbreiding naar groot ligvlak
  COZY HOME Pakket PEACH
  TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
  Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
  Waterfiltersysteem “bluuwater”
  USB stopcontact achterin (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
  230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  MediKit voucher
  SilwyREADY
  Lichtmetalen velgen 17" met banden (origineel MAN)
  Gladde plaat zijwanden, Campovolo grijs
  Bestickering actiemodel “VANSATION”
  KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
  Bekledingsstof keuze - Speciale stof: WINTER WHITE “VANSATION”
  Luifel 405 x 250 cm, antraciet

*** het vermelde gewicht is de technisch toelaatbare totale massa.   
       Op configurator.merk.com vindt u nog meer extra opties en   
        juridische en technische informatie over configurator.knaus.com

http://knaus.com/vanwave-vansation
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540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 76.230,–

Prijs actiemodel € 68.810,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel €80.490,–

Prijs actiemodel € 73.390,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 83.826,–

Prijs actiemodel €77.250,–

Besparing* € 7.420,– Besparing* € 7.100,– Besparing* € 6.576,–

Bespaar
tot wel

€ 7.420*–

Prijzen incl. 21 % BTW.

Highlights
  3-5 slaapplaatsen
  3 Indelingen
  Veel verschillende bedvarianten

Verfraai uw 
voertuig met een 
COZY HOME 
pakket.

VAKANTIEVREUGDE
IN 60 YEARS LOOK
Als jubileummodel overtreft onze comfortabele BOXSTAR 
zichzelf en biedt, naast aantrekkelijke kenmerken een 
onverslaanbare prijs-kwaliteitsverhouding.

600 STREET. De leeslampen met zwanenhals zorgen ervoor dat u altijd 
een goed zicht heeft. Bovendien is een USB-aansluiting ingebouwd.

630 FREEWAY. In de eenpersoonsbedden is er genoeg ruimte om 
samen te zijn, terwijl de bovenkasten veel opbergruimte bieden.

mono zitbank

Comfortabele

eenpersoonsbedden

Ruime

540 ROAD. Praktische details en 
veel ruimte om te koken.

540 ROAD. Doordacht tot in elk 
detail typisch Camper Van.

compacte keuken

Plaatsbesparende

compacte badkamer

Multifunctionele

Standaard motorisering: 
FIAT Ducato 3.500 kg ***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(103 kW/140 pk)

 Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar (600 STREET): 
FIAT Ducato 3.500 kg ***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk)€ 2.949,–
(630 FREEWAY): 
FIAT Ducato 3.500 kg *** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-
System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) €3.386,–
FIAT Ducato 4.000 kg *** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-
System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) €4.352,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting)

 Chassis in speciale lak: CAMPOVOLO GRIJS
 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend)
 Schijnwerpers met zwart kader
  Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte balk incl. verchroomde 
sierelementen
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
 Dashboard met techno design (alu)
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Mistschijnwerpers met bochtverlichting
 Brandstoftank 90 liter
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Leeslampen in cabine
 Bestickering actiemodel “60 YEARS”
 Bekledingsstof keuze: speciale stof “60 YEARS”
  COZY HOME Pakket “60 YEARS”
 Voetmatten set in de cabine in “60 YEARS“ design
 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+/FM antenne. 
Incl. 3 jaar kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Head-up display
  Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding op de 
voorzijde van het keukenblok
 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Regengoot boven de schuifdeur met LED verlichting
 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 Lichtbesturingssysteem
  Ambiënteverlichting
 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk)
 230 V SCHUKO stopcontact extra plafondkast, voorin, links (1 stuk)
 12 V power stopcontact, (1 stuks)
 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie
 Leeslamp met zwanenhals en USB-aansluiting
 Luifel 325 x 250 cm, antraciet (540 ROAD)
 Luifel 375 x 250 cm, antraciet (600 STREET)
 Luifel 400 x 250 cm, antraciet (630 FREEWAY)
 MediKit voucher**
 silwyREADY

MEER INFO ONLINE
knaus.com/60years-sondermodelle

*** het vermelde gewicht is de technisch toelaatbare totale massa.   
       Op configurator.merk.com vindt u nog meer extra opties en   
        juridische en technische informatie over configurator.knaus.com

http://knaus.com/60years-sondermodelle
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Ontdek nog veel meer caravans, campers en Camper Vans in onze 
actuele catalogussen. U vindt onze caravan actiemodellen in een 
afzondelijke brochure.

De  vermelde  prijzen  zijn  adviesprijzen  van  de  fabrikant.  De  vermelde  prijzen  zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting 
over de toegevoegde waarde en, indien van toepassing, andere wettelijk voorgeschreven berekeningsfactoren of belastingen, die ook 
afzonderlijk kunnen worden vermeld. 

Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21 % BTW en BPM, incl. transportkosten, kenteken (&leges),  kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en 
recyclingsbijdrage.

Vraag uw KNAUS dealer naar de details. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren voor zover deze de vooruitgang 
dienen en binnen de grenzen van het redelijke blijven. Let vóór de aankoop ook op de technische en juridische informatie evenals de 
opmerkingen in onze configurator en in de actuele prijslijst. De actuele prijslijst vindt u op onze KNAUS website. De aanwezige extra uitrusting 
verhoogt de massa van het standaardvoertuig. 

Het vergelijkingsmodel is altijd de indeling van de productiereeks. Voor het VAN TI PLUS 650 MEG PLATNUM SELECTION, is het 
vergelijkingsmodel bijvoorbeeld het VAN TI PLUS 650 MEG.  Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar. 
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.

*  Uw voordeel t.o.v. de individuele opties.

**   Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die alleen bij een apotheek 
kunnen worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.
shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

Drukfouten en vergissingen voorbehouden


