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630 FREEWAY 540 ROAD

BOXSTAR

BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR 60 YEARS 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

Totaalprijs af fabriek standaard voertuig € 61.934,– € 66.017,– € 70.124,–

FIAT DUCATO 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet; voorwielaandrijving; Euro 6d-Temp (103 kW/140 pk) € 2.181, – € 2.181, – € 1.143, –

203794-01 Chassis in speciale metallic-lak: GRIGIO CAMPOVOLO € 964,– € 964,– € 964,–

200488 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar € 243,– € 243,– € 243,–
201952 In hoogte verstelbare passagiersstoel € 133,– € 133,– € 133,–
201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed € 240,– € 240,– € 240,–
202478 Stuur met bediening voor radio € 116,– € 116,– € 116,–
450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd € 303,– € 303,– € 303,–
101080 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed € 589,– € 589,– € 589,–
550610 Verduistering voor- en zijramen cabine € 699,– € 699,– € 699,–
250599 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte € 263,– € 263,– € 263,–
501646 Luifel voor CUV € 1.087,– € 1.087,– € 1.087,–
352059 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel € 107,– € 107,– € 107,–
352380 TRUMA iNet systeem € 609,– € 609,– € 609,–
252615 Lichtbesturingssysteem € 208,– € 208,– € 208,–
452718 Waterfiltersysteem bluuwater € 370,– € 370,– € 370,–
952823 MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO-set * € 97,– € 97,– € 97,–
201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt € 426,– € 426,– € 426,–
201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden    € 872,– € 872,– € 872,–
203720 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend) € 79,– € 79,– € 79,–
202139 Schijnwerpers met zwart kader € 25,– € 25,– € 25,–
203718 Grill zwart, met verchroomde beugel € 159,– € 159,– € 159,–
250072-04 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk) € 90,– € 90,– € 90,–
250072-05 230 V SCHUKO stopcontact extra plafondkast, voorin, links (1 stuk) € 90,– € 90,– € 90,–
252161 Leeslampen in cabine € 109,– € 109,– € 109,–
250940 12 V power stopcontact, (1 stuk) € 90,– € 90,– € 90,–
252625 Leeslamp met zwanenhals en USB-aansluiting (2 stuk) € 63,– € 63,– € 63,–
251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling € 680,– € 680,– € 680,–

252143 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / 
FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates € 1.617,– € 1.617,– € 1.617,–

252715 Headup display € 951,– € 951,– € 951,–
102497 Regengoot boven de schuifdeur met LED verlichting € 233,– € 233,– € 233,–

252623 Ambienteverlichting: Nachtverlichting; RGB verlichting achterin - aan plafond en bij de optie ruimtebad, 
in daklijst; bij de optie klassiek bad LED-lichtband op de zijwand € 436,– € 436,– € 436,–

200178 Mistschijnwerpers € 267,– € 267,– € 267,–
202712 Brandstoftank 90 liter € 103,– € 103,– € 103,–
202132 16″ banden  € 327,– € 327,– € 327,–
203730 Dashboard met techno design (alu) € 184,– € 184,– € 184,–
301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter € 327,– € 327,– € 327,–
251948 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie € 100,– € 100,– € 100,–
102577-01 Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding op de voorzijde van het keukenblok € 76,– € 76,– € 76,–
550660-07 COZY HOME - pakket „60 YEARS“ € 196,– € 196,– € 196,–
201074-01 Voetmattenset in de cabine in „60 YEARS“ design € 82,– € 82,– € 82,–
552335-56 Bekledingsstof keuze: Standaard stof met „KNAUS 60 YEARS“ borduurwerk S S S
103551-09 Bestickering actiemodel „KNAUS 60 YEARS“ S S S

953757 silwyREADY € 87,– € 87,– € 87,–

Totaalprijs losse opties € 15.878,– € 15.878,– € 14.840 –

Totaalprijs all-in af fabriek standaard voertuig incl. losse opties € 77.812,– € 81.895,– € 84.964,–

Prijs af fabriek actiemodel ** € 71.672,– € 75.685,– € 78.845,-

Prijs af dealer actiemodel ** € 72.533,– € 76.546,– € 79.709,–

Uw vordeel € 6.140,– € 6.210,– € 6.119,–

Prijzen incl. 21% BTW; BPM

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.

Meer informatie op: Meer informatie op: 

knaus.com/cuv-actiemodellen 
knaus.com/cuv-actiemodellen 

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 3

Toegestane maximum mass kg 3.500

Lengte cm (min/max) 541 – 636

Breedte cm (esterno/interno) 205 / 187

Hoogte cm (esterno/interno) 258 – 282 / 190 – 218

S = Standaard

 * 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 ingewisseld op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

** Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 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 transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

Bespaar met de uitgebreide 
Bespaar met de uitgebreide 

actiemodellen uitrusting  actiemodellen uitrusting  

tot 6.210,tot 6.210,––



CUV WELCOME PAKKET BOXSTAR BOXLIFE

102497 Regengoot boven de schuifdeur met LED verlichting € 233,– € 233,–

102577 Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding op de voorzijde van het keukenblok € 77,– € 77–

201074 Voetmattenset in de cabine in KNAUS design € 83,– € 83,–

250072 2x 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich € 180,– € 180,–

250940 12 V power stopcontact (1 stuk) € 90,– € 90,–

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling € 680,– € 680,–

252143 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / 
FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates € 1.617,– € 1.617,–

252161 Leeslampen in cabine € 109,– € 109,–

252405 TV-houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos € 351,– € 351,–

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte € 85,– -

252605 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 21,5" SMART-TV € 4027,– € 4027,–

252623 Ambienteverlichting: Nachtverlichting; RGB verlichting achterin - aan plafond en bij de optie ruimtebad, 
in daklijst; bij de optie klassiek bad LED-lichtband op de zijwand € 437,– € 437,–

252625 Leeslamp met zwanenhals en USB-aansluiting (2 stuk) € 63,– € 63,–

252715 Headup display € 951,– € 951,–

550660 Pakket COZY HOME € 196,– € 196,–

Totaalprijs individuele opties € 9.181,- € 9.094,-

Pakketprijs € 5.613,- € 5.551,-

Uw voordeel € 3.568,- € 3.543,-

Prijzen incl. 21% BTW
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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 stand-
aarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. 
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand va augustus 2021.
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 vooruit-
gang 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 2022 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.


