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BOXSTAR 60 YEARS
Het aantrekkelijke CUV actiemodel...

... en het 
CUV WELCOME 

PAKKET
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Ter gelegenheid van het grote jubileum van het merk KNAUS 
profiteert u van onze 60 YEARS actiemodellen. Als jubileummodel 
overtreft onze comfortabele BOXSTAR zichzelf en biedt naast een zeer 
aantrekkelijke uitrusting een onovertroffen prijs-prestatieverhouding.

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 3

Toegestane maximum massa kg 3.300 - 3.500

Totale lengte cm (min/max) 541 - 636

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte cm (buiten/binnen) 258-282 / 190-218

     

Meer informatie op: Meer informatie op: 
knaus.com/cuv-actiemodellenknaus.com/cuv-actiemodellen



600 MQ

540 MQ

630 ME

540 MQ

BOXSTAR 60 YEARS

 � Fiat Eco pack bestaande uit: start / 
stop systeem incl. slimme dynamo

 � Chassis in speciale metallic lak : storm 
blauw

 � Airbag passagier
 � Buitenspiegels, electrisch verstelbaar 

en verwarmbaar
 � In hoogte verstelbare passagiersstoel
 � Airconditioning cabine, 

handbediend incl. pollenfilter en 
buitentemperatuurweergave

 � Stuur met bediening voor radio 
 � Cruise control
 � Geïsoleerde afvalwatertank, verwarmd
 � Electrisch bedienbare opstap, 70 cm 

breed
 � Verduistering voor- en zijramen cabine
 � Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers  

in woongedeelte
 � Luifel voor CUV 
 � Truma CP-Plus digitaal 

bedieningspaneel
 � Truma iNet systeem 
 � Lichtbesturingssysteem
 � Waterfiltersysteem „BWT best camp 

mini“
 � MediKit voucher: voucher voor 

een exclusieve EHBO-set (inclusief 
wondspray, desinfecterende spray en 
diverse bij de apotheek verkrijgbare 
medicijnen) *

 � Voorbumper voertuig kleur gelakt

 � Lichtmetalen velgen voor standaard 
banden 

 � Inleg onderbumper aluminium optiek 
 � Schijnwerpers met zwart kader
 � Grill, zwart glanzend
 � LED dagrijverlichting
 � 230 V SCHUKO stopcontact extra 

binnen (2 stuks)
 � Leeslampen in cabine
 � Extra AGM boordaccu 
 � 12 V power stopcontact, (2 stuks)
 � Leeslamp met zwanenhals en USB-

aansluiting 
 � Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 � Radio met DAB+, All-in One 

navigatiesysteem en campingsoftware, 
zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM 
antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

 � Headup display 
 � Regengoot boven de schuifdeur met 

LED verlichting
 � Ambienteverlichting KNAUS BOXSTAR
 � Mistschijnwerpers
 � Brandstoftank 90 liter 
 � i.p.v. 15“
 � Dashboard met techno design (alu)
 � COZY HOME pakket
 � En nog veel meer

Extra standaarduitrusting BOXSTAR 60 YEARS 
(modelafhankelijk):

KNAUS BOXSTAR 60 YEARS 540 MQ 
ROAD

600 MQ 
STREET

630 ME 
FREEWAY

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig  57.911,00 €  61.723,00 €  64.622,00 € 

Totaalprijs losse opties  16.632,00 €  16.632,00 €  16.632,00 € 
Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig 
incl. losse opties 74.543,00 € 78.355,00 € 81.254,00 €

Actieprijs BoxStar 60 Years all-in “af fabriek”  66.738,00 €  70.350,00 €  73.290,00 € 

Actieprijs BoxStar 60 Years all-in “af dealer”  67.599,00 €  71.211,00 €  74.151,00 € 

Uw voordeel  7.805,00 €  8.005,00 €  7.964,00 € 

* Een voucher om de EHBO-set in te wisselen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat o.a. wondspray, desinfecterende spray en diverse bij 
de apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan daarom alleen worden ingewisseld bij de MediKit postorderapotheek kan worden ingewiss-
eld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.



CUV

Met multifunctionele tas in Met multifunctionele tas in 
KNAUS designKNAUS design

UITRUSTING CUV WELCOME PAKKET PRIJZEN INCL. 
21% BTW

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapkamer (vervalt bij BOXLIFE )  76,00 € 

252405  TV-houder  337,00 € 

201074 Voetmattenset in de cabine  80,00 € 

252143 Radio met DAB+, all-in-one navigatiesysteem met ampingsoftware, zonder CD / DVD speler, 
incl. DAB+ en FM antenne, met 3 jaar kaartupdates  1.546,00 € 

251793 Achteruitrij camera  661,00 € 

102497 Regengoot boven schuifdeur met LED  223,00 € 

252623 Ambienteverlichting KNAUS BOXSTAR  426,00 € 

252625 Leeslamp met zwanenhals en USB- aansluiting  61,00 € 

250072 2 stukst 230V contactpunten extra - binnen  169,00 € 

252161 2x leeslamp in cabine  106,00 € 

251248 Huishoud-accu, extra  410,00 € 

250940 2x 12V stopcontact binnen  84,00 € 

252438 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. LED-TV 21,5“  3.827,00 € 

102577 Multifunctionele tas in KNAUS design geschikt als verlengstuk van het keukenblok  74,00 € 

550660 COZY HOME pakket  191,00 € 

252715 Headup display voor EVO KNAUS navigatie  922,00 € 

Totaalprijs individuele opties BOXSTAR 9.193,00 € 

Pakketprijs 5.374,00 € 

Uw voordeel 3.819,00 € 

Totaalprijs individuele opties BOXLIFE 9.117,00 € 

Pakketprijs 5.318,00 €

Uw voordeel 3.799,00 € 
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 De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand van augustus 2020.
Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de  bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang 
dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden
 
De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben betrekking op de Europese type goedkeuringen van het basistype van het betreffende model. In het kader 
van landvarianten en actiemodellen kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert u zich persoonlijk over zulke afwijkingen bij uw KNAUS dealer. 

De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De vermelde prijzen zijn inclusief de respectievelijk geldige, wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en, indien van toepassing, verder
wettelijk voorgeschreven berekeningsfactoren of belastingen, die ook afzonderlijk kunnen worden vermeld De prijzen zijn (landafhankelijk) exclusief de kosten voor registratiepapieren, levering
en vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders beschreven. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste prijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra opties. De genoemde pakketinhoud is bedoeld voor deze 
uitvoeringen. Individuele artikelkenmerken binnen een pakket kunnen variëren (modelafhankelijk). 

Prijsvoordeel t.o.v. losse opties.
Afbeeldingen komen overeen

Neem ook de informatie uit de actuele KNAUS CUV-prijslijst 2021 in acht, met name wat betreft gewichten, laadmogelijkheden en toleranties, evenals de informatie over de standaarduitrusting en de optionele 
uitrusting van de actiemodellen (inclusief gewichtsspecificaties). Deze speciale uitrusting verhoogt de massa van het standaarduitvoering. Vraag uw KNAUS dealer om meer informatie hierover.
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