
PRIJSLIJST – CARAVANS 2021-2
SPORT&FUN
NL || NL

GEWELDIG
ONTDEK DE VRIJHEID, ‚DIE BEWEGT‘



8 Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 30.

Technische gegevens 480 QL 

Consumentenprijs incl. 21% BTW „af fabriek“  
(Opmerking: H134) € 19.192,00

Consumentenprijs incl.21% BTW ,,af dealer“ € 19.690,00
BASIS UITVOERING
Totale lengte inclusief dissel (cm) 625
Opbouwlengte (cm) 480
Breedte (buiten/binnen) (cm) 232 / 216
Hoogte (buiten/binnen) (cm) 257 / 196
De massa van het lege voertuig 
(basismodel incl. opties maar zonder  
basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H717)

1.060

Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H717, H140) 1.130

Toegestane maximum massa (kg) (Opmerking: H717) 1.300
Maximaal laadvermogen (kg) (Opmerking: H717) 170
Bandenmaat 195/70 R 14
Velgenmaat 5 1/2 J x 14
Slaapplaatsen  (Opmerking: H141) 4
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen 
(Opmerking: H142) 4

OPBOUW
Openslaande ramen rondom (Opmerking: H716) 4
Opbouwdeur (breedte x hoogte) 60 x 172
Wanddikte dak 31
Wanddikte zijwand 31
Wanddikte bodem 38
WOONRUIMTE
Bedmaat voor (cm) 142,8/124,5 x 198,8
Bedmaat midden (cm) 121/99 x 192
WATER
Vers watertank (volume in liter) 45
KEUKEN
Koelkast (volume in liter) 142
ELEKTRISCHE VOORZIENING 
Aantal 230V aansluitpunten 3
Aantal USB aansluitpunten 1

KNAUS SPORT&FUN – Standaarduitrusting

Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen
152832 AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)
152834 Enkelasser

152850-01 Stand stabilisator met uitdraaisteunen
150267 Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheid: ABH4746)
152836 Hydraulische wielschokdempers
152837 Achteruitrij automaat
152838 Handrem servo bekrachtigd

150111-23 Toegestane maximum massa naar 1.300kg (1.500kg chassis)
152827 14" banden
152829 stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH4748)

100577-01 Dakreling met ladder achter
Deuren

102907-02 Opbouwdeur KNAUS STYLE: 2-delig, 
zonder raam, incl. afvalemmer

102840 Eén sleutel sluitsysteem
Servicekleppen / Garagedeuren

100612-05 Serviceluik 65 cm x 80 cm, voorin rechts
102914-03 Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan 

worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud)
100612-27 Serviceluik 172 cm x 92 cm, achterin

Ramen / Dakramen / Ontluchting
102923-04 Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar 

(met insectenhor en verduistering)
102619-01 Dakraam 40cm x 40cm met insectenhor 

en verduistering, helder (voor)
102920-03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)

101666 Openslaand raam 52cm x 50cm met insectenhor 
en verduistering, toiletruimte
Materialen / Voertuigdesign

100887 GFK dak met gereduceerde hagelgevoeligheid
102926-16 Alu hamerslag zijwanden

Verlichting / Techniek
252936 Voortentlamp in LED techniek

102933-15 3e remlicht
Meubels / Oppervlaktes

552941-02 Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd
552940-07 Meubeldecor: Salem Es
552944-04 Hoogwaardige slijtvaste vinyl vloerbedekking 

in scheepsvloeroptiek
Wonen / Slapen

552964-09 Grote bergruimte onder het bed
552960-10 Lounge sofa, om te bouwen tot 

tweepersoonsbed incl. opvulkussen

552956 Bijzet hocker (te gebruiken als extra zitplaats en bergruimte)
552945-01 EVOPORE HRC matras, alleen vaste bedden

552947 Klapbaar bovenbed
552335-27 Bekledingsstof keuze: PETROL FUN

Keuken / Bad gedeelte
402985-02 3 pits kooktoeste incl. elektrische ontsteking met glasafdekking 

en spoelbal van edelstaal (Afhankelijkheid: ABH4770)
402767 Koelkast 142 liter (Opmerking: H128)
402417 Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) 

453503-03 Cassettetoilet Dometic - draaibaar
453505-19 Comfort badcel
453509-07 Klapbare stang in toiletruimte of douche
453509-04 Schuifvak onder toiletruimte

Gas / Verwarming / Airco / Water
302973 Gasvoorziening 30 mbar
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12V
352968 Gaskachel: Truma S 3004 met piezo-ontsteking

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-04 Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer

450083 Truma Therme warm waterboiler met aansluiting in 
keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230V) 

450623 Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd
Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

253525 Electrokoppeling naar trekkend voertuig: 
stekkertype Jäger, 13-polig

253534-02 Binnen- en buitenverlichting geheel in 12 V, in LED- techniek
253523-05 Krachtige 12 V- en 230 V-elektrische installatie
253528-03 Omvormer 240 VA

253517 230 V SCHUKO stopcontact variant  
„D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

253534-29 Individueel verplaatsbare spots in de 
zitgroep en het bedgedeelte

253534-10 LED-verlichting aanrechtblad keuken
250006 TV voorbereiding met contactdoos en 

kabelvoorbereiding / doorvoering
Overige

953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
Opties

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

SPORT&FUN
Technische gegevens
Prijzen
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KNAUS SPORT&FUN – Pakketten

Artikelnr. Consumen-
tenprijs*

114505 Plus-pakket (13 kg)

100170 Dakraam (hef-kiep) 96cm x 65cm 
met insectenhor en verduistering 746,00

100832 Hordeur 253,00

150065 AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen 138,00

151110 Neuswiel met kogeldrukmeter  65,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 361,00

952823

MediKit voucher: voucher voor 
een exclusieve EHBO-set (inclusief 
wondspray, desinfecterende spray en 
diverse bij de apotheek verkrijgbare 
medicijnen) (Opmerking: H137)

90,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.653,00

Pakketprijs 803,00

Voordeel 850,00

Artikelnr. Consumen-
tenprijs*

210080 TV pakket 19" (22 kg)

250004 SAT-systeem CARO®+ Premium 2.669,00

250941 Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV) 106,00

251261 TV-houder 182,00

252407 19" TV met HD-tuner 659,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.616,00

Pakketprijs 2.776,00

Voordeel 840,00

Opmerkingen 
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Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving   
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW  [EUR] 48
0 

Q
L 

Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen
150997 AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0) 4 884,00 o
152589 AL-KO AAA premium remmen - 74,00 o
151110 114505 Neuswiel met kogeldrukmeter  - 65,00 o
100570 Disselafdekking 4 101,00 o
150065 114505 AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen 2 138,00 o

Toegestane maximum massa
150111-24 Toegestane maximum massa naar 1.400kg 

(1.500kg chassis)
- 101,00 o

150111-09 Toegestane maximum massa naar 1.500kg 
(1.500kg chassis)

- 101,00 o

150112-08 Toegestane maximum massa naar 1.600kg 
(1.700kg chassis)

25 533,00 o

150112-09 Toegestane maximum massa naar 1.700kg 
(1.700kg chassis)

25 533,00 o

Banden
152545 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), 

glanzend zwart front gepolijst in exclusief 
KNAUS design (Afhankelijkheid: ABH4815)

21 725,00 o

151634 14" wieldoppen met KNAUS design 
(Afhankelijkheid: ABH4749)

1 73,00 o

Transportsystemen
101299 Motorfietshouder (boven de as) (1 stuk) 

(Afhankelijkheid: ABH4816)
12 233,00 o

101299-01 Extra motorfietshouder (voorin de garage) 
(1 stuks) (Afhankelijkheid: ABH4817)

12 233,00 o

102232 THULE Caravan SUPERB - fietsendrager voor 
2 fietsen (dissel): max. belasbaar tot 60 kg

10 368,00 o

101298 Oprijplaat  8 365,00 o
102333-02 Sjorogen (8 stuks) 3 171,00 o

152069 Truma Mover XT / voor enkelasser tot 
2.000 kg (Afhankelijkheid: ABH4752)

24 3.189,00 o

Reservewiel
152565 Reservewiel lichtmetaal 17" in KNAUS design 

incl. krik (Afhankelijkheid: ABH4818)
31 513,00 o

150122 Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheid: ABH4819) 21 213,00 o
152713 Reservewielhouder voor 17" met lichtmetalen 

velg in KNAUS design onder de vloer 
(Afhankelijkheid: ABH4820, ABH4821)

4 258,00 o

KNAUS SPORT&FUN – Functies en opties

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving   
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW  [EUR] 48
0 

Q
L 

150026 Reservewielhouder voor stalen velg onder 
de vloer (Afhankelijkheid: ABH4821)

1 178,00 o

150027-01 Reservewielhouder onder het bed 
(Afhankelijkheid: ABH4822)

1 61,00 o

Deuren
100832 114505 Hordeur 4 253,00 o

Servicekleppen / Garagedeuren
Voorin

100526-28 Serviceluik 100 cm x 120 cm, voorin links 8 410,00 o
Ramen / Dakramen / Ontluchting
Voorin

100170-01 114505 Dakraam (hef-kiep) 96cm x 65cm met 
insectenhor en verduistering, (voor)

9 746,00 o

Toiletruimte
102153 Cassette combi rollo voor raam in toiletruimte 1 65,00 o

Wonen / Slapen
Slapen

552574 EVOPORE HRC matras incl. WaterGEL toplaag, 
alleen vaste bedden (Afhankelijkheid: ABH4823)

6 411,00 o

552278 In hoogte verstelbaar cabinebed 
(Afhankelijkheid: ABH4825, ABH4824)

80 829,00 o

552369 Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - 
voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden)

1 73,00 o

Bekleding en stoffen
Bekledingsvarianten

552335-28 Bekledingsstof keuze: FRESH MINT - o
552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 341,00 o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 191,00 o
550660-02 Pakket STONE 3 191,00 o
550660-03 Pakket AVOCADO 3 191,00 o
550660-04 Pakket AQUA 3 191,00 o
550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 191,00 o
550660-01 Pakket EARTH 3 191,00 o

Tapijt
550076 Tappijt opbouwlengte 470 tot 590 

(Afhankelijkheid: ABH4826)
6 219,00 o
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KNAUS SPORT&FUN – Functies en opties

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving   
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW  [EUR] 48
0 

Q
L 

Keuken / Bad gedeelte
Keukengedeelte

552277 Apothekerskast  12 323,00 o
Bad / Douche gedeelte

452316 Douche uitrusting Sport & Fun (Afhankelijkheid: ABH4827) 8 516,00 o
Gas / Verwarming / Airco / Water
Gas

301057 Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd)  
(Afhankelijkheid: ABH4781)

- 165,00 o

301956 Truma MonoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH4782)

1 319,00 o

301957 Truma DuoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH4782)

1 426,00 o

551327 Rookmelder - 29,00 o
302033 Gasmelder - 220,00 o
300518 Gas buitenaansluiting - 219,00 o

Verwarming / Airco
550081 Truma comfort pakket met airmix  1 131,00 o
550086 Truma Ultraheat  2 373,00 o
552052 Airconditioning  Dometic Freshjet 2200 (OEM) 29 2.297,00 o

Water
450093 Vers watertank, 25 liter, rolbaar 

(Afhankelijkheid: ABH4828, ABH4812)
-15 165,00 o

450092 Vuil watertank, 25 liter, rolbaar 4 137,00 o
451443 City wateraansluiting  (Afhankelijkheid: ABH4813) 2 321,00 o
450563 250376 Niveaumeter voor vers watertank 

(Afhankelijkheid: ABH4814)
- 171,00 o

452718 114505 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 1 361,00 o
Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
Elektrisch

250941 210080 Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV) - 106,00 o
250072-06 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) 1 84,00 o

250376 Mobielpakket 12 V bestaande uit: AGM accu, 
automatische lader, hoofdschakelaar en indicator 
vers waterniveau (Afhankelijkheid: ABH4792)

29 1.068,00 o

252340 Voortentlamp achterzijde in LED techniek - 86,00 o

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving   
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW  [EUR] 48
0 

Q
L 

Multimedia
250004 210080 SAT-systeem CARO®+ Premium 

(Afhankelijkheid: ABH4829)
17 2.669,00 o

252407 210080 19" TV met HD-tuner (Afhankelijkheid: ABH4830) 3 659,00 o
251261-01 210080 TV-houder 2 182,00 o

Zekerheid
252698 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 

tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

- 202,00 o

252815 velocate® levenslange licentie met 
onbeperkt, persoonlijke, EU-brede tracking 
functie (Afhankelijkheid: ABH4795)

- 206,00 o

Luifels / Optie luifels
Luifel THULE OMNISTOR

500161 Luifel 305 x 250 cm, wit 26 861,00 o
Opties

953591 Aflevering bij dealer NL i.p.v. afhaal pakket 
fabriek. (Afhankelijkheid: ABH4797)

- 498,00 o

150620 Pechhulpset 2 106,00 o
952823 114505 MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO-set 

(inclusief wondspray, desinfecterende spray en diverse bij 
de apotheek verkrijgbare medicijnen) (Opmerking: H137)

- 90,00 o
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ABH4746 Bestaat uit,  953557
ABH4747 Alleen in combinatie met 150109 of 152545
ABH4748 Alleen in combinatie met 152827
ABH4749 Alleen in combinatie met 152829
ABH4750 Vervangt 150109 en 152829
ABH4751 Vervangt 150110 en 152829
ABH4752 Alleen in combinatie met 250376
ABH4753 Niet mogelijk in combinatie met 150112-25
ABH4754 Niet mogelijk in combinatie 

met 152545 of 152519
ABH4755 Alleen in combinatie met 152713
ABH4756 Niet mogelijk in combinatie met 152565
ABH4757 Alleen in combinatie met 152545 of 152519

Algemene opmerkingen Algemene afhankelijkheden

Algemene afhankelijkheden

ABH4758 Bestaat uit,  102577
ABH4759 Niet mogelijk in combinatie met 100526-21
ABH4760 Niet mogelijk in combinatie met 551963
ABH4761 Alleen in combinatie met 552593
ABH4762 Niet mogelijk in combinatie met 100612-22
ABH4763 Vervangt 102920-03
ABH4764 Vervangt 102926-16
ABH4765 Vervangt 551687
ABH4766 Niet mogelijk in combinatie met  

(101958-01 of 101958-02) 
ABH4767 Bestaat uit,  100526-21 en 552682
ABH4768 Alleen in combinatie met 551687
ABH4769 Vervangt 552335-56

H139 De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren 
indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).

H717 Het maximaal laadvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de catalogusgegevens van 
KNAUS = verschil tussen de toegestane maximum massa in beladen toestand en 
het rijklaargewicht Let op de verdere opmerkingen en uitleg op pagina 31.

H140 Rijklaar gewicht op basis van het gehomologeerde basismodel
H141 Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor 

kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS 
dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen 
of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.

H142 Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot 
mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.

H716 Binnenkant voorzien met vliegenhor en verduisteringsrollo's
H128 Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H146 Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. 

deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137 Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set 

bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten 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.

H147 Maximaal belastbaar tot 250 kg
H134 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 en dient optie "Aflevering bij dealer i.p.v. afhaal pakket fabriek" gekozen te worden.

ABH4770 Bestaat uit,  953554 en 953555
ABH4771 Bestaat uit,  402417
ABH4772 Alleen in combinatie met 

401798, 401798, 402767
ABH4773 Vervangt 400060-05
ABH4774 Niet mogelijk in combinatie met 400060-05
ABH4775 Vervangt 400060-03
ABH4776 Niet mogelijk in combinatie met 400060-03
ABH4777 Vervangt 400369-01
ABH4778 Niet mogelijk in combinatie met 400369-01
ABH4779 Vervangt 400369
ABH4780 Niet mogelijk in combinatie met 400369
ABH4781 Alleen in combinatie met 301957
ABH4782 Vervangt 302978 en 302979 

en 302980 en 302981
ABH4783 Niet mogelijk in combinatie met 450098-01
ABH4784 Bestaat uit,  352966
ABH4785 Vervangt 550086 en 450090
ABH4786 Niet mogelijk in combinatie 

met 550086 en 450090
ABH4787 Niet mogelijk in combinatie met 351967
ABH4788 Alleen in combinatie met 450098-01
ABH4789 Niet mogelijk in combinatie 

met 550279 of 550920
ABH4790 Bestaat uit,  450092 en 

450520-05 en 450520-06
ABH4791 Vervangt 450083 en 450098-01 

en 351967 en 352966
ABH4792 Bestaat uit,  450563
ABH4793 Alleen in combinatie met 252594
ABH4794 Alleen in combinatie met 

251261-01 en 250006
ABH4795 Alleen in combinatie met 252698
ABH4796 Niet mogelijk in combinatie met 100577
ABH4797 Vervangt 952501
ABH4798 Bestaat uit,  152850-01
ABH4799 Alleen in combinatie met 152545 of 

152519 of 152591 of 152590
ABH4800 Niet mogelijk in combinatie met 152545 

of 152519 of 152591 of 152590
ABH4801 Alleen in combinatie met 152713 en 

(152545 of 152519 of 152591 of 152590) 
ABH4802 Niet mogelijk in combinatie 

met 550590 of 552593
ABH4803 Alleen in combinatie met 552593 

of 550590 of 552593

ABH4804 Vervangt 551966
ABH4805 Niet mogelijk in combinatie met 551966
ABH4806 Niet mogelijk in combinatie met 

100918-04 of 100918
ABH4807 Alleen in combinatie met 552960-05
ABH4808 Niet mogelijk in combinatie 

met 551687 of 550590
ABH4809 Alleen in combinatie met 401798 of 402767
ABH4810 Alleen in combinatie met 352968 of 352967
ABH4811 Vervangt 550086
ABH4812 Vervangt 450623
ABH4813 Alleen in combinatie met 450623
ABH4814 Niet mogelijk in combinatie met 450093
ABH4815 Vervangt 152829
ABH4816 Alleen in combinatie met 

102333-02 of 101298
ABH4817 Alleen in combinatie met 101299 of 

102333-02 of 100526-28 of 101298
ABH4818 Alleen in combinatie met 152713 

en (152545 of 152591) 
ABH4819 Niet mogelijk in combinatie 

met 152545 of 152591
ABH4820 Alleen in combinatie met 152545 of 152591
ABH4821 Niet mogelijk in combinatie met 101298
ABH4822 Alleen in combinatie met 101298
ABH4823 Niet mogelijk in combinatie met 552278
ABH4824 Vervangt 552947
ABH4825 Alleen in combinatie met 100526-28
ABH4826 Niet mogelijk in combinatie met 452316
ABH4827 Niet mogelijk in combinatie met 550076
ABH4828 Niet mogelijk in combinatie met 450563
ABH4829 Alleen in combinatie met 252407
ABH4830 Alleen in combinatie met 251261-01
ABH4831 Niet mogelijk in combinatie met 102608
ABH4832 Vervangt 152829 of 150110
ABH4833 Niet mogelijk in combinatie met 152519
ABH4834 Bestaat uit,  102333-01
ABH4835 Alleen in combinatie met 552544
ABH4836 Alleen in combinatie met 251358
ABH4837 Vervangt 102619-02
ABH4838 Niet mogelijk in combinatie met 552052
ABH4839 Niet mogelijk in combinatie met 552370
ABH4840 Niet mogelijk in combinatie met 552369
ABH4841 Niet mogelijk in combinatie met 100750-02
ABH4842 Alleen in combinatie met 551674

Algemene afhankelijkheden
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BELANGRIJKE INFORMATIE

VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GEVEN WIJ, IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, NAAST UW 
WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op 
basis van de kennisstand van 12/2020.
De prijslijst is vanaf 01/2021 en voor modeljaar 2021 
geldig. Eerdere prijslijsten, brochure-informatie 
en technische gegevens verliezen hun geldigheid 
met betrekking tot de aangeboden voertuigen.
Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking 
van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%
In- en opbouw van accessoires door niet erkende 
bedrijven kunnen de veiligheid van uw caravan 
benadelen en u riskeert verlies van de garantie. 
Laat derhalve uw reparatie of in- en opbouw van 
accessoires alleen plaatsvinden bij de erkende 
KNAUS dealerbedrijven en maak gebruik van 
originele KNAUS onderdelen en accessoires.
Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen 
geldig bij in- en opbouw tijdens de productie van de 
caravan. In- en opbouw achteraf, indien en voorzover 
mogelijk, brengen extra montage- en materiaalkosten 
met zich mee. In sommige gevallen kan het gebeuren 
dat de ene optie de andere uitsluit. Veranderingen 
in constructie, kleur, en uitvoering behouden wij ons 
voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.
De vermelde specificaties, maatvoering en 
gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op 
het moment van het ter perse gaan 12/2020. 
Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, 
standaardgrootte en prijs zijn 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 (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE 
tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / 
kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure 
laten deels speciale uitvoeringen zien die niet 
standaard meegeleverd worden en/of 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.
Wij adviseren je voor aankoop van één van deze 
modellen te informeren bij uw KNAUS dealer naar de 
concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen 
van het door u gekozen model. De in de brochure 
afgebeelde decoratie is niet leverbaar

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en 
voldoet minstens aan de technische voorschriften 
van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)
KNAUS vrijetijdsvoertuigen onderscheiden zich 
door de technische vooruitgang. Door innovatieve 
oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig 
staal in het chassis en een intelligente honingraat 
constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht 
van de KNAUS vrijetijdsvoertuigen gerealiseerd.
Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht 
van het voertuig in standaarduitvoering en 
zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht 
van de bestuurder en zonder „vloeistoffen“, 
alsmede zonder extra uitrusting (volgens art. 
2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) 
VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet afwijkends 
is geregeld, als volgt gedefinieerd:
Het leeggewicht van het voertuig incl. 
standaard uitrusting volgens weging door 
de fabrikant (incl. boordwerktuig)
+ Alu gasflessen (5 kg/11 kg vulniveau) voor 100% 
gevuld (komt overeen met 20/23 kg totaalgewicht)
+ vers watertank voor 100% gevuld
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= gewicht in rijklare toestand
De toegestane maximum massa volgens artikel 2, 
rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:
De door de fabrikant opgegeven werkelijke massa 
van het voertuig in beladen toestand, d.w.z. de 
maximaal toelaatbare massa van het voertuig in 
rijklare toestand incl. de gekozen optionele uitrusting 
en extra belading (passagiers, bagage, enz.).
Het maximaal laadvermogen volgens de KNAUS 
catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toegestane maximum massa 
- rijklaargewicht 
= maximaal laadvermogen

Voorbeeld:
(Toegestane maximum massa) 1400 kg
 ‚- (rijklaargewicht) 1090 kg
 = (maximaal laadvermogen) 310 kg

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 speciale modellen kunnen 
deze waardes eventueel afwijken. Informeert je je 
persoonlijk over zulke afwijkingen bij uw KNAUS dealer.
Let vooral op het volgende: 
Het maximale laadvermogen zoals aangegeven 
in de catalogus wordt bijvoorbeeld verminderd 
met de massa van de extra apparatuur.
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heeft u zelf de 
verantwoordelijkheid dat uw KNAUS vrijetijdsvoertuig 
na aftrek van het gewicht van de extra opties van 
de maximale mogelijke belading altijd nog over een 
minimaal laadvermogen moet beschikken, dat in 
geen geval onderschreden mag worden (volgens 
bijlage I, deel D, rubriek 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):
Maximum aantal slaapplaatsen
 + totale lengte van de voertuigopbouw in meters
 x10
 = Minimaal laadvermogen in kg
 [(Maximum aantal slaapplaatsen) 4
 + (totale lengte van de voertuigopbouw in meters) 5]
 x10
 = 90 kg
Als gebruiker van een KNAUS vrijetijdsvoertuig bent 
u verplicht te voldoen aan de minimaal laadgewicht. 
Mocht het door u gewenste voertuig door de 
gekozen opties de maximale aslasten overschrijden 
dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden
- Verhoog de laadvermogen
- Deselectie van optionele uitrusting
Uw KNAUS dealer geeft u te allen tijde 
op aanvraag informatie over hoeveel het 
resterende minimale laadvermogen is.
Het gewicht van het voertuig met uitsluitend 
standaarduitrusting volgens de gegevens van 
de producent wordt verkregen door weging 
van een voertuig in standaarduitvoering.
Als gebruiker van een caravan bent u verplicht de 
maximale aslasten in acht te nemen alsmede voor 

een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling 
te zorgen. Voorts ben je verplicht, alle 
voorschriften aan te houden, die noodzakelijk 
zijn voor een veilig gebruik van uw caravan.

Bij het bestellen van opties die onderdelen van 
pakketten vervangen, zijn deze pakketonderdelen 
niet inbegrepen in de levering.
De genoemde prijzen van de fabrikant zijn in EURO 
inclusief 21% BTW. 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. De prijzen zijn (afhankelijk van het land) 
exclusief de kosten voor registratiedocumenten, levering 
en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn 
alleen geldig voor installatie in de fabriek in nieuwe 
voertuigen en in de huidige productie. Daarnaast 
is de installatie achteraf niet mogelijk voor alle 
aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van 
de individuele pakketten zijn vaste prijzen en 
kunnen niet worden gewijzigd door extra opties.
Raadpleeg uw KNAUS dealer voor meer informatie.
Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% 
BTW, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging 
kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.
*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, 
transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, 
leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.
Drukfouten en vergissingen voorbehouden



KNAUS TABBERT AG
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.comshop.knaus.com

Uw KNAUS dealer verheugt zich op uw bezoek!
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