DE KNAUS CAMPER

ACTIEMODELLEN

ACTIEMODELLEN 2021
CAMPERS
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Profiteer in ons ekkelijke actiemodellen!
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Naast de 60 keuze tussen de VAN TI
heeft u ook de en de Platinum Selection
VANSATION
voertuigen.

VAN TI VANSATION . SKY TI PLATINUM SELECTION
VAN I PLATINUM SELECTION . SKY WAVE 60 YEARS

MODELLENOVERZICHT

VAN TI

NEW

SKY TI

vanaf pagina 6

vanaf pagina 4

Toegestaan totaalgewicht kg

3.500

Toegestaan totaalgewicht kg

3.500

Lengte cm (min/max)

599 / 696

Lengte cm (min/max)

643 / 752

Breedte cm (buiten/binnen)

220 / 205

Breedte cm (buiten/binnen)

232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen)

276 / 196

Hoogte cm (buiten/binnen)

279 / 200

2-3

4

VAN TI HIGHLIGHTS

2-6

4-5

SKY TI HIGHLIGHTS

Smalle en wendbare camper

Vele verschillende indelingen

Laag leeggewicht en veel laadvermogen

Gepatenteerde flexibele 3D‐badkamer

Dynamische frame optiek

Modern interieurdesign

Compact ruimtewonder

Luxueuze ambienteverlichting

Twee indelingen

Uitstekende prijs‐kwaliteitverhouding

Eenpersoonsbedden van meer dan
twee meter lang

Opbergkastkleppen met soft close functie
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SKY WAVE

VAN I

NEW

vanaf pagina 8

Toegestaan totaalgewicht kg

3.500

vanaf pagina 10

Toegestaan totaalgewicht kg 3.500 - 4.000

Lengte cm (min/max)

596 / 700

Lengte cm (min/max)

698 / 752

Breedte cm (buiten/binnen)

220 / 205

Breedte cm (buiten/binnen)

232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen)

276 / 196

Hoogte cm (buiten/binnen)

284 / 200

4-5

4

VAN I HIGHLIGHTS

3

4-6

4-5

SKY WAVE HIGHLIGHTS

Ultracompact - slechts 2,2 m breed

Tot 6 slaapplaatsen

Automotive design

Groot panorama dak

Panorama voorruit

Gepatenteerde servicebox

Standaard geleverd met luxe GRAMMER stoelen

Slechts 2,84 cm buitenhoogte

Toiletruimte met variabele ruimteverdeling

Doorlopend boven 180 cm stahoogte

Kastkleppen met soft close functie

Schuifladen met soft close functie

VAN TI VANSATION

Met de wendbare VAN TI kunt u zelfs
smalle haarspeldbochten moeiteloos aan.
En dankzij de innovatieve KNAUS FoldXpand
achterwandconstructie kunt u ondanks de erg
compacte buitenafmetingen genieten van de
grootste woonruimte in zijn klasse met unieke
comfortdetails.

NEW

VAN TI
TECHNISCHE GEGEVENS
Indelingen 
Toegestane maximum massa kg

2
3.500

Totale lengte cm(min /max)

599 - 696

Breedte cm (buiten/binnen)

220 / 205

Hoogte cm (buiten/binnen) 

276 / 196

Bijna 10 cm te
d e ru im
meer lengte inld Xpand
d ankz ij d e Fo structie.
a c h te r w a n d c o n

					

ie op:
Meer informat pe rs-a ctie m o d e llen
kn a u s.c o m/c a m

VAN TI 550 MF
VANSATION

VAN TI 650 MEG
VANSATION

VAN TI VANSATION HIGHLIGHTS
Extra standaarduitrusting
VAN TI VANSATION		
(modelafhankelijk):
 Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 | 140
Multijet, voorwielaandrijving, Euro 6d
Temp (103 kW / 140 pk)
 Voorbumper in voertuigkleur gelakt
 Stoelovertrekken met hoogwaardige
pasvorm voor de bestuurders-/
passagiersstoel. In KNAUS
woonwereld design
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Radio voorbereiding incl. 2
luidsprekers
 Hordeur
 Dakraam (hef-kiep) 70cm x 50cm met
insectenhor en verduistering, helder
met verlichting
 Truma CP-Plus digitaal
bedieningspaneel
 Truma iNet systeem
 Geïsoleerde kap afvalwatertank,
verwarmd
 Waterfiltersysteem "BWT best camp
mini"
 MediKit voucher: voucher voor
een exclusieve EHBO-set (inclusief
wondspray, desinfecterende spray en
diverse bij de apotheek verkrijgbare
medicijnen)*
 Extra garagedeur/klep of
opbergkleppen
 16" banden
 Cruisecontrol

 Airconditioning cabine,
handbediend incl. pollenfilter en
buitentemperatuurweergave
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur met bediening voor radio
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar
en verwarmbaar
 Lichtmetalen velgen voor standaard
banden
 Brandstoftank 90 liter
 Radio met DAB+, All-in
One navigatiesysteem en
campingsoftware, zonder CD/DVD
speler, incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3
jaar kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Headup display
 Openslaand dakraam in de cabinekap
met insectenhor en verduistering,
voorin
 Beduitbreiding naar groot ligvlak
 Bedverbreding aan voeteinde bij
F-bed indelingen
 COZY HOME pakket
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
 Ambienteverlichting incl. achterwand
bekleding keuken in decor van het
werkblad
 230 V SCHUKO stopcontact extra
keuken (1 stuk)
 Luifel wit
 TV-houder
 Compleet antennesysteem Oyster 80
premium twin incl. 27" LED-TV
 en nog veel meer
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MF

VAN TI 550 MF

Prijzen incl. 21% BTW en BPM

KNAUS VAN TI VANSATION

550 MF

650 MEG

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig

62.428,00 €

65.578,00 €

Totaalprijs losse opties

20.558,00 €

21.078,00 €

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig

82.985,50 €

86.655,50 €

Actieprijs VAN TI VANSATION all-in “af fabriek”

67.883,00 €

69.923,00 €

Actieprijs VAN TI VANSATION all-in “af dealer”

68.744,00 €

70.784,00 €

Uw voordeel

15.103,00 €

16.733,00 €

* Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen 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 ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

SKY TI PLATINUM SELECTION

U wilt een grote keuze uit verschillende indelingen
om precies diegene te vinden die 100% bij u past ? Bij
de zes verschillende SKY TI-modellen is er een geschikte
uitvoering voor elk reistype. Hij is dan ook niet voor niets
al jaren de absolute bestseller.

SKY TI
TECHNISCHE GEGEVENS
Indelingen
Toegestane maximum massa kg

6
3.500

Totale lengte cm(min /max)

643 - 752

Breedte cm (buiten/binnen)

232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen) 

279 / 200

SKY TI 590 MF
PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MEB
PLATINUM SELECTION

					

ie op:
Meer informat pe rs-a ctie m o d e llen
kn a u s.c o m/c a m

SKY TI 650 MEG

SKY TI 700 MEG

PLATINUM SELECTION

PLATINUM SELECTION

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MX

PLATINUM SELECTION

PLATINUM SELECTION

SKY TI PLATINUM SELECTION HIGHLIGHTS
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SKY TI 700 MEG

Extra
standaarduitrusting
SKY TI PLATINUM SELECTION		
(modelafhankelijk):
 Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120
Multijet; voorwielaandrijving;
Euro 6d-Temp (88 kW/120 pk)
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Hordeur
 Dakraam (hef-kiep) 70cm x 50cm met
insectenhor en verduistering, helder
met verlichting
 Stoelovertrekken met hoogwaardige
pasvorm voor de bestuurders-/
passagiersstoel. In KNAUS
woonwereld design
 Voorbumper in voertuigkleur gelakt
 Markeerverlichting cabine in LED licht
techniek
 Stoffen opbergtassen in slaapgedeelte
 Truma CP-Plus digitaal
bedieningspaneel
 Truma iNet systeem
 Waterfiltersysteem 			
"BWT best camp mini"
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar
en verwarmbaar
 16" banden
 Airconditioning cabine,
handbediend incl. pollenfilter en
buitentemperatuurweergave
 Cruisecontrol

 Stuur met bediening voor radio
 Radio met DAB+, All-in
One navigatiesysteem en
campingsoftware, zonder CD/DVD
speler, incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3
jaar kaartupdates
 Headup display voor EVO-KNAUS
navigatiesysteem
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Compleet antennesysteem Oyster 80
premium twin incl. 27" LED-TV LED-TV
(modelafhankelijk)
 TV-houder
 Kabelvoorbereiding voor TV in
slaapgedeelte
 Lichtmetalen velgen voor standaard
banden
 LED dagrijverlichting
 Dashboard met techno design (alu)
 Openslaand dakraam in de cabinedak
met insectenhor en verduistering,
voorin
 Hoeslaken set, aangepast aan
matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen
(voor vaste bedden)
 COZY HOME pakket
 Truma MonoControl CS incl. gasfilter
 Luifel wit
 MediKit voucher: voucher voor een
exclusieve EHBO-set *
 en nog veel meer

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MEG

Prijzen incl. 21% BTW en BPM
KNAUS SKY TI PLATINUM SELECTION

590 MF

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig

74.878,00 €

76.208,00 €

76.208,00 €

Totaalprijs losse opties

16.866,00 €

21.598,00 €

16.939,00 €

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig

91.744,00 €

97.806,00 €

Actieprijs all-in “af fabriek”

73.789,00 €

Actieprijs all-in “af dealer”

Uw voordeel

650 MEG

650 MF

700 MEB

700 MEG

700 MX

80.840,00 €

80.840 ,00 €

82.050,00 €

20.742,00 €

21.598 ,00 €

21.152,00 €

93.147,00 €

101.582,00 €

102.438 ,00 €

103.202,00 €

78.979,00 €

75.829,00 €

82.071,00 €

82.481,00 €

83.091,00 €

74.651,00 €

79.841,00 €

76.691,00 €

82.933,00 €

83.343,00 €

83.953,00 €

17.955,00 €

18.827,00 €

17.318 ,00 €

19.511,00 €

19.957,00 €

20.111,00 €

* Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen 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 ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

VAN I PLATINUM SELECTION

Nog meer extra’s voor onze slanke vol integaal. Bij het
actiemodel PLATINUM SELECTION vindt u een heleboel
extra’s die van onze VAN I een echt uitrustingswonder
maken. Daarnaast zorgen onze calculators voor een
prijsvoordeel voor de campingfan en het vakantiepotje. Dat
is onze extra klasse!

VAN I
TECHNISCHE GEGEVENS
Indelingen
Toegestane maximum massa kg

3
3.500

Totale lengte cm(min /max)

596 - 700

Breedte cm (buiten/binnen)

220 / 205

Hoogte cm (buiten/binnen) 

276 / 196

ie op:
Meer informat pe rs-a ctie m o d e llen
kn a u s.c o m/c a m

VAN I 550 MD
PLATINUM SELECTION

VAN I 600 MG
PLATINUM SELECTION

VAN I 650 MEG
PLATINUM SELECTION

VAN I PLATINUM SELECTION HIGHLIGHTS
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VAN I 650 MEG

Extra standaarduitrusting
VAN I PLATINUM SELECTION
(modelafhankelijk):
 Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet;
voorwielaandrijving;
Euro 6d-Temp (88 kW/120 pk)
 Hordeur
 Dakraam (hef-kiep) 70cm x 50cm met
insectenhor en verduistering, helder
met verlichting
 Truma iNet systeem
 Airconditioning cabine,
handbediend incl. pollenfilter en
buitentemperatuurweergave
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar
en verwarmbaar
 Airbag passagier
 Cruisecontrol
 In hoogte verstelbare cabinestoelen
 16" banden
 Stuur met bediening voor radio
 Verlichting voor in LED-techniek (dimen grootlicht)
 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
 Lichtmetalen velgen voor standaard
banden
 Stuur en versnellingspook met leder
bekleed
 Beduitbreiding naar groot ligvlak
 Extra garagedeur/klep of
opbergkleppen
 Ambienteverlichting
 USB stopcontact
 Luifel wit
 COZY HOME pakket
 Truma MonoControl CS zonder
gasfilter
 Bekledingsstof keuze: ACTIVE
 Waterfiltersysteem "BWT best camp
mini"
 MediKit voucher: voucher voor
een exclusieve EHBO-set (inclusief
wondspray, desinfecterende spray en
diverse bij de apotheek verkrijgbare
medicijnen)*

VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

Prijzen incl. 21% BTW en BPM

KNAUS VAN I PLATINUM SELECTION

550 MD

600 MG
87.628,00 €

650 MEG

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig

83.558,00 €

88.238,00 €

Totaalprijs losse opties

13.469,00 €

13.542,00 €

14.091,00 €

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig

97.027,00 €

101.170,00 €

102.329,00 €

Actieprijs all-in “af fabriek”

83.584,00 €

86.634,00 €

87.654,00 €

Actieprijs all-in “af dealer”

84.445,00 €

87.495,00 €

88.515,00 €

Uw voordeel

13.443,00 €

14.536,00 €

14.675,00 €

* Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen 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 ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

SKY WAVE 60 YEARS

De SKY WAVE 60 YEARS trekt alle blikken naar zich
toe met zijn chassiskleur in opvallend stormblauw
metallic. De speciale belijning in edele grijstinten wordt
gecompleteerd door de exclusieve 60 YEARS‐foliegrafiek
op de zijwand. Het moderne interieur en het standaard
hefbed maken het tot de perfecte halfintegraal met
hefbed.

NEW

SKY WAVE
TECHNISCHE GEGEVENS
Indelingen
Toegestane maximum massa kg

3
3.500 - 4.000

Totale lengte cm(min /max)

698 - 752

Breedte cm (buiten/binnen)

232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen) 

284 / 200

ie op:
Meer informat pe rs-a ctie m o d e llen
kn a u s.c o m/c a m

SKY WAVE 650 MF
60 YEARS

SKY WAVE 650 MEG
60 YEARS

SKY WAVE 700 MEG
60 YEARS

SKY WAVE 60 YEARS HIGHLIGHTS
Extra standaarduitrusting
SKY WAVE 60 YEARS
(modelafhankelijk):
 Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet;
voorwielaandrijving; Euro 6d-Temp
(88 kW/120 pk)
 Airbag passagier
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar
en verwarmbaar
 16" banden
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Airconditioning cabine,
handbediend incl. pollenfilter en
buitentemperatuurweergave
 Stuur met bediening voor radio
 Cruisecontrol
 Stoelovertrekken met hoogwaardige
pasvorm voor de bestuurders-/
passagiersstoel in KNAUS
woonwereld design
 Truma CP-Plus digitaal
bedieningspaneel
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Hordeur
 Breedtelichten cabinekap in LED licht
techniek
 Stoffen opbergtassen in slaapgedeelte
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 Truma iNet systeem
 Waterfiltersysteem "BWT best camp
mini"
 Lichtmetalen velgen voor standaard
banden
 LED dagrijverlichting

 Headup display
 Radio met DAB+, All-in
One navigatiesysteem en
campingsoftware, zonder CD/DVD
speler, incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3
jaar kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Compleet antennesysteem Oyster
80 premium twin incl. 27" LED-TV
(modelafhankelijk)
 TV-houder
 Kabelvoorbereiding voor TV in
slaapgedeelte
 Chassis in speciale metallic-lak: storm
blauw
 Stuur en versnellingspook met leder
bekleed
 Dashboard met techno design (alu)
 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM
 Extra garagedeur/klep of
opbergkleppen
 Openslaand dakraam in de cabinekap
met insectenhor en verduistering,
voorin
 Hoeslaken set, aangepast aan
matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen
(voor vaste bedden)
 Truma MonoControl CS incl. gasfilter
 Luifel 405 cm x 250 cm, wit
 COZY HOME pakket „60 YEARS“
 MediKit voucher: voucher voor
een exclusieve EHBO-set (inclusief
wondspray, desinfecterende spray en
diverse bij de apotheek verkrijgbare
medicijnen)*
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Prijzen incl. 21% BTW en BPM

KNAUS SKY WAVE 60 YEARS

650 MEG

650 MF

700 MEG

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig

77.968,00 €

77.968,00 €

82.490,00 €

Totaalprijs losse opties

21.863,00 €

17.204,00 €

24.776,00 €

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig

99.831,00 €

95.172,00 €

107.266,00 €

Actieprijs all-in “af fabriek”

81.009,00 €

77.299,00 €

87.550,00 €

Actieprijs all-in “af dealer”

81.871,00 €

78.161,00 €

88.412,00 €

Uw voordeel

18.822,00 €

17.873,00 €

19.716,00 €

* Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen 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 ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

Op onze homepage vindt u alle informatie over onze producten.
Interessante artikelen over KNAUS en het onderwerp reizen vindt u
ook in onze ‘schwalbenblog’ en op Facebook & Instagram. En in de
KNAUS fanshop vindt u vele geweldige campingartikelen.
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Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.com

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.  Over zowel auto, motor als
auto-gerelateerde accessoires wordt BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn
gebaseerd op de catalogusprijzen Fiat Profesional (FCA) (prijslijst januari 2020).
Indien Fiat tussentijds (voor aﬂevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meer bedrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door uw
dealer als belasting te worden afgedragen. De inhoud van deze prijslijst is gemaakt
op basis van de kennisstand per augustus 2020.
Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, fabrieks afhaal
pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.
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De nieuw rh alen op :
interessante veknaus.com
sc hwalbenblog.

Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het
    voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Aﬂevering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs
wegens het verschil aan transportkosten.
Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, transportkosten,
kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en
recyclingsbijdrage
Getoonde afbeeldingen zijn slechts voorbeelden en kunnen afwijken van de
standaard uitvoering. Verdere opties zoals de standaarduitrusting vindt u in de
KNAUS prijslijst 2021.
Neem ook de informatie uit de actuele KNAUS Campers-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.
Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland

R08116818-NL-NL

Ontdek de veelzijdigheid van KNAUS
op onze websites!

