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Hjertelig velkommen til KNAUS-verdenen! Oppdag våre 
prisgunstige kampanjemodeller med attraktive utstyrspakker. 
Her får du alt du trenger for den optimale ferieturen.
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550 MF 650 MEG

Høydepunkter
  2-3 Sovemuligheter
  2 Planløsninger
  FoldXpand-konstruksjon på bakvegg

VAN TI (på Fiat)

PERFEKT
FOR BYFERIEN
Den perfekte ferien starter med en VANSATION –  
et plassvidunder som er godt utstyrt og tilbys til en 
fordelaktig pris. Med KNAUS FoldXpand konstruksjonen 
på bakveggen utvides plassen i soverommet, men lengden 
på kjøretøyet forblir det samme. Er det ikke genialt?

650 MEG. Det typiske VANSATION-navnetrekket og COZY HOME-
pakken er to av designhøydepunktene i din VAN TI.

550 MF. En halvannen seng med ekstra bredde i fotenden gir  
deg enda mer plass.

650 MEG. Koketopp med 2 bluss 
og stort kjøleskap – perfekte 
forutsetninger for matlaging.

550 MF. Det langsgående baderommet 
har separat dusj og stor servant.

Motortype / Chassis:                                                                                            
FIAT Ducato 3.500 kg **; 2,3 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; 
Euro 6d-Temp (103 kW/140 HK)

Noe av det standard utstyret som er inkludert: 
(avhengig av planløsning)

 Støtfanger front, lakkert i bilens farge

  Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer)  
i KNAUS design
 Sett med gulvmatter i førerkabinen i KNAUS-design

 Skjerming for front- og sideruter i førerhus

 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus

 Dør med myggnetting

  Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending,  
klar med belysning (front)

 TRUMA CP-Plus kontrollpanel

 Varmeovn TRUMA Combi E

 Avløpstank isolert og oppvarmet

 Vannfilter "bluuwater"

 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett*

 Garasjedør 80 x 110 cm, venstre

 16" felger

 Høydejusterbart passasjersete

 Multifunksjonsratt

 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

 Aluminiumsfelger med standarddekk

 Skinnratt med girkule i skinn

 Drivstofftank 90 liter

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

 Ryggekamera inkl. kabling

 Head-up Display

 Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front

 Ekstra bredde på seng (650 MEG)

 Utvidelse av seng i fotenden (550 MF)

 COZY HOME Pakke PEACH

 USB kontakt bak (1 stk.)

 Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater

 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

 Markise 305 x 250 cm - hvit (550 MF)

 Markise 405 x 250 cm - hvit (650 MEG)

 TV holder

 Møbelstoff: VANSATION «WINTER WHITE» (kampanje)

 Dekor «VANSATION»

 KNAUS Logo i front og bak sort/chrom

 silwyREADY

 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)

 «Traction Plus», inkl. nedkjøringsassistent

 Elektrisk gulvvarme

 Røykvarsler

 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

 ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol)

VAN TI VANSATION (PÅ FIAT)

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti-vansation

halvannen seng

Komfortabel

setebenk for 1 person

Komfortabel

langsgående kjøkken

Stort

langsgående baderom

Romslig

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.
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640 MEG

VAN TI (på MAN TGE)

Høydepunkter
  2-3 Sovemuligheter
  1 Planløsning
  FoldXpand-konstruksjon på bakvegg

OPTIMALE
KJØREEGENSKAPER
Takket være den innovative FoldXpand-konstruksjonen 
bak og MAN TGE-chassis, tilbyr VAN TI det samme 
Interiøret med kortere ytre dimensjoner enn før. Med 
kampanjemodellen VANSATION får du en godt utstyrt 
modell til fordelaktig pris.

640 MEG. Sittegruppen har høydejustérbart bord med én fot og 
eksklusivt VANSATION-navnetrekk. Her har du plass til å røre på deg.

640 MEG. I enkeltsengene sover du ikke bare godt, du har også masse 
oppbevaringsplass.

640 MEG. En rask matbit eller 
en skikkelig middag – her er alt 
mulig.

640 MEG. Komfortbadet overbeviser 
med gjennomtenkte funksjoner, for 
eksempel svingbar vegg.

VAN TI VANSATION (PÅ MAN TGE)

Motortype / Chassis: 
MAN TGE 4.000 kg **; 2,0 l Euro 6d-Temp; SCR; Forhjulsdrift;  
Automat - 8 gir (130 kW/177 HK)

Noe av det standard utstyret som er inkludert:

 Lakkfarge Metallic: INDIUM GRÅ

 Støtfanger front, grå med lakkerte deler i bilens originale farge

 17" aluminiumsfelger med dekk (original MAN)

 Klimaannlegg «Climatic», manuell

  Multifunksjonsratt (3-eiker)

 Krom Pakke interiør

  Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer)  
i KNAUS design

 Svingbare stoler i førerhus

 Tempomat – Cruise Control inkl. hastighetsvarsler

 Tretthetsvarsler

  Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

 Navigasjonsystem «MAN Media VAN Business Navigation»

 Digitalradio (DAB+)

  Ryggekamera inkl. kabling (integrert i bakspoiler)

   Dør med myggnetting

  Garasjedør 80 x 110 cm, venstre

  Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending, klar 
med belysning (front)(bow)

  Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front

   Slettte plater i sidevegger, CAMPOVOLO GRAU

  Dekor «VANSATION»

  KNAUS Logo i front og bak sort/chrom

  Ekstra bredde på seng

   Møbelstoff: VANSATION WINTER WHITE (kampanje)

  COZY HOME Pakke PEACH

  TRUMA CP-Plus kontrollpanel

  TRUMA iNet system

  Varmeovn TRUMA Combi E

  Avløpstank isolert og oppvarmet

   Vannfilter "bluuwater"

   USB kontakt bak (1 stk.)

  Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater

   230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

   TV holder

  Markise 355 x 250 cm - antrazit

  MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett*

  Front og sidevinduer utstyrt med REMIfront IV system

  silwyREADY

  Elektrisk stigtrinn

   Oppvekting fra 3.500 kg til 4.000 kg

  Elektrisk gulvvarme

  Røykvarsler

   Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

  ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol)

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti-vansation

enkeltsenger

Store

med sidesete

L-sittebenk

langsgående kjøkken

Stort

 komfortbad

Gjennomtenkt

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.
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650 MEG 700 LF

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

VAN TI PLUS

Høydepunkter
   2-4 Sovemuligheter
  2 Planløsninger
  tandard med 4x4 og Automatgir

PERFEKT FOR
NORDISKE FORHOLD
En dynamisk All-rounder – med mye ekstrautstyr inkludert. 
VAN TI PLUS på VW CRAFTER inspirerer med unike 
kjøreegenskaper, eksplosiv drivkraft og imponerende 
bokomfort. 

650 MEG. Åpne synsakser og et lyst og trivelig interiør gir en  
behagelig atmosfære. 

650 MEG. Det ekstra vippevinduet og utvidelsen av sengene gjør 
soveområdet til et sted hvor det er godt å være.

650 MEG. For morgendagens 
stjernekokker kan kjøkkenet by 
på alt man trenger for å være 
kreativ.

650 MEG. Komfortbadet har speil 
med belysning og mange hyller.

Motortype / Chassis: 
MAN TGE 4.000 kg **; 2,0 l Euro 6d-Temp; SCR; 4x4;  
Automat - 8 gir (130 kW/177 HK)

Noe av det standard utstyret som er inkludert: 
(avhengig av planløsning)

 Lakkfarge Metallic: INDIUM GRÅ

 17" aluminiumsfelger med dekk (original MAN)

  Støtfanger front, grå med lakkerte deler i bilens originale farge

 Klimaannlegg «Climatic», manuell

  Multifunksjonsratt (3-eiker)

  Krom Pakke interiør

  Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer)  
i KNAUS design

 Svingbare stoler i førerhus

 Tempomat – Cruise Control inkl. hastighetsvarsler

 Tretthetsvarsler

 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

 Navigasjonsystem «MAN Media VAN Business Navigation»

 Digitalradio (DAB+)

 Ryggekamera inkl. kabling (integrert i bakspoiler)

 Bodelsdør: KNAUS PREMIUM

  Dør med myggnetting

 Garasjedør 80 x 110 cm, venstre (650 MEG)

  Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending,  
klar med belysning (front)(bow)

 Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front

  Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre) (650 MEG)

 Slettte plater i sidevegger, CAMPOVOLO GRAU

  Dekor «PLATINUM SELECTION»

  Ekstra bredde på seng (700 LF)

 Møbelstoff: ACTIVE ROCK «PLATINUM SELECTION»

 TRUMA CP-Plus kontrollpanel

 Varmeovn TRUMA Combi E

 Vannfilter «bluuwater»

  USB kontakt bak (1 stk.)

 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

 Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater

 TV holder

 TV forberedelse (soverom)

 Markise 355 x 250 cm - antrazit

  Front og sidevinduer utstyrt med REMIfront IV system

 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett*

 silwyREADY

 Oppvekting fra 3.500 kg til 4.000 kg

 Elektrisk gulvvarme

 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

 Gassovn med grill (innebygd i kjøkken)

 ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol)

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti-plus-platinum-selection

enkeltsenger

Store

setebenk for 1 person

Komfortabel

langsgående kjøkken

Stort

 komfortbad

Gjennomtenkt

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.
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650 MEG 650 MF 700 MEG

SKY TI PLATINUM SELECTION

SKY TI

Høydepunkter
 2-6 Sovemuligheter
 3 Planløsninger
  FoldXpand-konstruksjon på bakvegg

STILFULL OG 
PRAKTISK
Morgendagens teknologi med det riktige utstyret 
inkludert som standard. Med KNAUS FoldXpand 
konstruksjonen på bakveggen utvides boområdet 
betraktelig.

650 MF. Sittegruppen har høydejustérbart bord med én fot slik at  
du har god plass til beina.

650 MF. Den ekstra bredden i fotenden av sengen gir deg mer plass,  
og i våre stretchlakensett passer perfekt.

650 MF. Kjøkken i vinkel gir deg 
mye oppbevaringsplass.

700 MEG. På det romslige 
baderommet har du godt med plass.

Motortype / Chassis: 
FIAT DUCATO 3.500 kg **; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System 
inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

Noe av det standard utstyret som er inkludert:                             
(avhengig av planløsning)

 Skjerming for front- og sideruter i førerhus

  Dør med myggnetting

  Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending,  
klar med belysning

  Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer)  
i KNAUS design

  Støtfanger front, lakkert i bilens farge

  Possisjonslamper i LED (tak i front)

  Stofftrekk med lommer i sengeområdet

  TRUMA CP-Plus kontrollpanel

  TRUMA MonoControl CS (incl. gasfilter)

  Vannfilter "bluuwater"

  Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

  16" felger

  Høydejusterbart passasjersete

  Multifunksjonsratt

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

  Head-up Display

  Ryggekamera inkl. kabling

  TV holder

  Aluminiumsfelger med standarddekk

  Spoiler i Høyglans Sort

  Frontlys med sorte rammer

  Radiatorgrill i sort utførelse med blanke klips og forkrommet dekor

  Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer

  Skinnratt med girkule i skinn

  Bodelsdør: KNAUS PREMIUM

  Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front

  Ekstra garasjedør/-luke (førerside)

  Utvidelse av seng i fotenden

  Ekstra bredde på seng

  Strekklakensett – passform til madrasser – til 2 sengeplasser  
(for faste senger)

  Stemningsbelysning inkl. overflatelys i kjøkken

  USB kontakt ekstra

  230 V SCHUKO ekstra kontakt

  Markise 405 x 250 cm - hvit

  Dekor «PLATINUM SELECTION»

  KNAUS Logo i front og bak sort/chrom

  Møbelstoff: COLUMBO (kampanje)

  MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett*

  silwyREADY

  Elektrisk stigtrinn

  AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)

 «Traction Plus», inkl. nedkjøringsassistent

  Varmeovn TRUMA Combi E

  Elektrisk gulvvarme

  Røykvarsler

  ISO-Fix-system for 2 barnestoler

  Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

  M-sittegruppe med hengslet bord (inkl. forlengelse av bord)

FINN UT MER PÅ
knaus.com/skyti-platinum-selection

halvannen seng

Komfortabel

 L-formet sittebenk

Komfortabel

vinkelkjøkken

Romslig

baderom

Eksklusivt

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.
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640 MEG

VAN WAVE VANSATION

VAN WAVE

Høydepunkter
  4-5 Sovemuligheter
  1 Planløsning
  Standard med senkeseng

Dagindeling NachtindelingDag planløsning Natt planløsning

ALLROUNDEREN 
FOR FIRE
En allrounder med masse ekstra utstyr og eksklusiv 
design til en imponerende pris! VAN WAVE 
har 4 soveplasser og kan i tillegg by på mange 
assistansesystemer og perfekt kjørekomfort.

640 MEG. TV-en er plassert slik at du ser den både fra sittegruppen  
og fra senkesengen.

640 MEG. Den store takhøyden og den brede, avtagbare stigen gjør det 
ekstra lett å komme seg opp i senkesengen.

640 MEG. Det store langsgående 
kjøkkenet gir nok plass både til å 
lage mat og til å nyte den etterpå.

640 MEG. Så mye oppbevaringsplass 
som mulig. Ryddig og trygt.

Motortype / Chassis: 
MAN TGE 4.000 kg **; 2,0 l Euro 6d-Temp; SCR; Forhjulsdrift;  
Automat - 8 gir (130 kW/177 HK)

Noe av det standard utstyret som er inkludert: 
(avhengig av planløsning)

 Lakkfarge Metallic: INDIUM GRÅ

 Støtfanger front, grå med lakkerte deler i bilens originale farge

 17" aluminiumsfelger med dekk (original MAN)

 Klimaannlegg «Climatic», manuell

  Multifunksjonsratt (3-eiker)

 Krom Pakke interiør

  Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer)  
i KNAUS design

 Svingbare stoler i førerhus

 Tempomat – Cruise Control inkl. hastighetsvarsler

 Tretthetsvarsler

 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

 Navigasjonsystem «MAN Media VAN Business Navigation»

 Digitalradio (DAB+)

 Ryggekamera inkl. kabling (integrert i bakspoiler)

 Dør med myggnetting

 Garasjedør 80 x 110 cm, venstre

  Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending,  
klar med belysning (front)(bow)

  Vindu til å åpnes med myggnett og blending i front

  Slettte plater i sidevegger, CAMPOVOLO GRAU

 Dekor «VANSATION»

 KNAUS Logo i front og bak sort/chrom

 Ekstra bredde på seng

 Møbelstoff: VANSATION WINTER WHITE (kampanje)

 COZY HOME Pakke PEACH

 TRUMA CP-Plus kontrollpanel

  Varmeovn TRUMA Combi E

 Avløpstank isolert og oppvarmet

 Vannfilter "bluuwater"

  USB kontakt bak (1 stk.)

 Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater

 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

 TV holder

 Markise 355 x 250 cm - antrazit

 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinalsett*

 Front og sidevinduer utstyrt med REMIfront IV system

 silwyREADY

  Elektrisk stigtrinn

 Oppvekting fra 3.500 kg til 4.000 kg

 Elektrisk gulvvarme

 Røykvarsler

 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

 ISO-Fix-System til standard sete (1 barnestol)

  Senkeseng med løftemekanisme av høy kvalitet

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanwave-vansation

senkeseng

Lett håndterlig

med sidesete

L-sittebenk

langsgående kjøkken

Stort

komfortbad

Gjennomtenkt

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.
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540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR

Høydepunkter
  3-5 Sovemuligheter
  3 Planløsninger
  Mange forskjellige sengeløsninger

ALLTID KLAR FOR
NYE FERIETURER
Med helintegrerte møbler, soft‐touch‐panelene og  
ulike baderomsløsninger for mer komfort sørger 
60-YEARS modellen for en imponerende utstyrsliste  
til en fordelaktig pris.

600 STREET. Leselampene med svanehals sørger for at du alltid har godt 
leselys. I tillegg har de innebygd USB-kontakt.

630 FREEWAY. I enkeltsengene er det nok plass til to, og i takskapene 
har du masse oppbevaringsplass.

540 ROAD. Praktiske detaljer og 
masse plass til å lage mat.

540 ROAD. Gjennomtenkt helt ned 
til minste detalj. Typisk Camper Van.

Hva med å gjøre 
det koselig
med en COZY 
HOME-pakke.

Motortype / Chassis: 
Fiat Ducato 3.500 kg **; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System 
inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

Noe av det standard utstyret som er inkludert: 
(avhengig av planløsning)

  Spesial Lakkfarge: CAMPOVOLO GRÅ

  Elektrisk justerbare og oppvarmede utvendige speil

  Høydejustering av passasjersetet

  Ratt og girknapp i skinnfinish

  Ratt med kontroller for radio 

  Isolasjonsdeksel for spillvannstank, oppvarmbart

  Elektrisk innstigningstrinn (bredde: 70 cm)

  Front- og sidevinduer mørklagt

  Radioforberedelse inkl. 2 høyttalere i bodelsområdet 

  Markise 

  Truma CP-Plus, digital betjeningsenhet for oppvarming

  Vannfiltersystem "bluuwater"

  MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt medisinsett **

  Støtfanger foran lakkert i bilens farge

  Lettmetallfelger for standard dekk 

  Spoiler lepper (skliplate) svart

  Frontlykter med svart ramme

  Svartlakkert radiatorgrill inkl. forkrommede dekorelementer

  230V SCHUKO-kontakt, ytterligere 1 i bakre del

  230V SCHUKO-kontakt, ytterligere 1 i takskap, foran til venstre

  Leselys i førerhuset

  12V stikkontakt (1 stk.)

  Svanehals leselampe med USB-kontakt i seteområdet (2 stk. USB)

  Ryggekamera inkl. kabling 

  Radio DAB+, alt-in-one-navigasjonssystem

  Head-up display

  Regnrenne over skyvedør med LED (dimbar)

  Omgivelseslys: grunnlys (nattlys)

  Tåkelys med kurvelys

  Drivstofftank 90 liter

  16" dekk

  Instrumentpanel i Techno-design (aluminium)

  TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter)

  Kabelfremføring for solcelle- og satellittanlegg

  Multifunksjonell veske i KNAUSdesign 

  COZY HOME-pakke "60 YEARS" 

  Sett med gulvmatter i førerhuset i "60 YEARS" design

  Valg av møbeltrekk: Spesiell møbeltrekk "60 YEARS

  Spesial "60 YEARS" klistremerke på støtfanger

  Klimaanlegg i førerhuset, automatisk

  Traksjonshjelp "Traction Plus", inkludert bakkestarthjelp i bakker

  TRUMA Combi 6 D + E oppvarming

  Elektrisk gulvvarme 

  Røykvarsler

  Gjesteseng på tvers 180 cm x 70 cm, med ekstra pute

  Senkebord (enkelt - uten gjesteseng)

  Utvidelse av solsengen

FINN UT MER PÅ
knaus.com/60years-sondermodelle

enkeltsenger

Store 

setebenk for 1 person

Komfortabel

kompakt kjøkken

Plassbesparende

kompakt baderom

Multifunksjonelt

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.
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er i første rekke relatert til den tillatte grunnmodellen etter typegodkjenningsretningslinjene i EU. Disse verdiene kan avvike i henhold 
til spesialmodeller eller andre lands retningslinjer. Din KNAUS fagforhandler kan gi deg nærmere opplysninger vedr. slike variasjoner. 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. Kontakt KNAUS forhandleren for ytterligere 
informasjon. Besparelser sammenlignet med individuelle kjøp. Lignende illustrasjoner. Vær også oppmerksom på detaljer i den aktuelle 
prislisten, spesielt gjelder dette vekt, lastemuligheter og toleranser. Tilleggsutstyret øker massen til standardkjøretøyet. Ytterligere 
ekstrautstyr samt standardutstyret til årets modeller finner du i KNAUS Bobiler og Camper Vans prisliste 2023. Ettertrykk/kopiering, dette 
gjelder også for mindre avsnitt, er kun tillatt etter skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert AG.

*  Kjøretøyet leveres med en kupong du kan bruke til å innløse medisinsettet med. Medisinsettet inneholder medisiner som bare selges på 
apotek. Kupongen kan derfor kun innløses på det ansvarlige MediKit-postordreapoteket på www.medikit.shop. På www.medikit.shop får du 
dessuten mer informasjon om ditt MediKit. 

Se mange andre campingvogner, bobiler og Camper Vans 
i våre aktuelle kataloger. Kampanjemodellene finner du i 
en separat brosjyre.


