
Nya TOURER VAN VANSATION förenar kompakt storlek med 
maximal körglädje – och ger en stor frihetskänsla. Unika 
planlösningar, utmärkt komfort och fördelarna med VW 
T6.1 gör husbilen till den perfekta följeslagaren på resan. 
Plats för upp till fyra personer.

• Truma Dieselvärmare
• VW T6.1, 150hk
• Totalvikt 3.200 kg
• Kompakt storlek med maximal körglädje
• 7-växlad DSG-låda

FLOWER POWER-FEELING – NU MED KOMFORT
På Volkswagen-chassi!

Med Knaus hittar du garanterat det perfekta semesterfordonet.  
Från varma sommardagar till kyliga vinterkvällar – äventyr med den stora familjen 

eller en skön weekend, med ett brett utbud av husbilar och husvagnar täcker Knaus 
in de flesta behoven för en perfekt semester. 

EUROPAS
MODERNASTESemesterfordon

Skanna QR-koden för att uppleva 
TOURER VAN VANSATION

KNAUS AZUR

NYHET
2023

KNAUS TOURER VAN

NYHET
2023

Välj mellan fyra  
olika planlösningar



För mer information om våra modeller, skanna 

QR-koden med din mobilkamera.

KNAUS VAN TI PEUGEOT 650 MEG VANSATION
VÄLUTRUSTAD TILL KAMPANJPRIS: 799 000.-
ORDINARIE KAMPANJPRIS: 912 000.-

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

VÄLUTRUSTAD TILL KAMPANJPRIS:

En dynamisk allroundbil med det lilla extra.  
VAN TI PLUS på en VW CRAFTER imponerar  
med unik manövrerbarhet och högsta möjliga 
komfort och ett PLUS i kördynamik.

Som specialmodellen VANSATION 
erbjuder VAN TI en hög utrustningsnivå 
till ett förmånligt pris. Husbilen har den 
största boytan i sin klass, tack vare Knaus 
innovativa FoldXpand-konstruktion i 
bakväggen. VAN TI VANSATION är husbilen 
med toppmodern design och oöverträffad 
smidighet.

1 190 000.-

Hitta ditt nästa semesterfordon och din närmaste återförsäljare på knaus.se

4WD
Four wheel drive

BEGRÄNSAT
ANTAL!

• PEUGEOT Boxer 3.500 kg
• Backkamera
• Aluminiumfälgar
• Elektriskt trappsteg vid entrédörr
• Heads-up display

och mycket mycket mer!

ingår som 
standard!



Få inspiration inför din nästa resa på vår blogg VaknaDärDuVill.se

15 OLIKA
PLANLÖSNINGAR

Barnkammare i flera av 

planlösningarna!

SPORT är för alla – oavsett om du är en naturälskande 
ensamresenär, om ni är ett par som älskar att upptäcka nya 
platser eller en stor familj. Modellen erbjuder en stor bredd 
av planlösningar och unikt mycket fordon för pengarna. Vi 
vill ge alla chansen att förverkliga sina semesterdrömmar.

KNAUS SPORT - Enorm mångfald

Välutrustad från:

291 700.-

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS
En av de första husvagnsmodellerna som än idag är en 
riktig framgångssaga. SÜDWIND övertygar sedan 60 år 
tillbaka med nya utrustningsdetaljer, innovativ teknik och 
designhöjdpunkter. En äkta ikon som i jubileumsmodellen 
60 YEARS överträffar sig själv med sin omfattande 
utrustning.

Välutrustad från:

Välutrustad från:

361 800.-

531 000.-

KNAUS SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION
Både konstruktionen och utrustningen i SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION har anpassats till det nordeuropeiska 
klimatet för att klara såväl varma sommardagar som kyliga 
vinterkvällar. Med en rad höjdpunkter som standard, exklusiv 
design och fem genomtänkta planlösningar erbjuder den 
förstklassig trivsel och komfort – oavsett vart nästa resa går. 

ingår som standard!

standard i 10 planlösningar

Fantastisk vy genom
 

panoramatakfönstret!

och mycket mycket mer!

• ALDE vattenburen värme
• ALDE vattenburen golvvärme
• Panorama takfönster
• Kylskåp, 177 liter

Mer information om våra husvagnar finns på knaus.se



Ta hjälp av vår konfigurator på knaus.se för att hitta 
och anpassa din husvagn eller husbil.

ETT STOLT FAMILJEFÖRETAG SEDAN 1992
Den svenska importören Bergholm Försäljning AB grundades 1992. Idag 
samarbetar vi med nära 30 återförsäljare över hela Sverige, och vår 
ambition är att serva, stötta och utveckla våra handlare kontinuerligt. 
Utöver våra återförsäljare har vi ett fullsortiment av reservdelar, erbjuder 
teknisk support och syns ofta runt om i landet på mässor och event. Sedan 
starten har vi levererat närmare 25 000 husvagnar och husbilar genom 
våra återförsäljare.      

PORTO

BETALT

SVERIGE

Skanna QR-koden för mer information.Byt in ditt semesterfordon mot ett nytt från 2023 års 
modellprogram hos någon av våra återförsäljare så är du 
med och tävlar om en hopfällbar elcykel från Ecoride.  
Värde 20 995.- 
 
Tävlingen gäller t.o.m. den 23/4. Besök din närmaste återförsäljare 
eller scanna QR-koden (bergholm.com/tavling) för tävlingsvillkor 
och mer information.

VINN EN ELCYKEL!

Skanna mig!

VÅRA HANDLARE FRÅN NORR TILL SÖDER
HUSVAGNSCENTER I LULEÅ AB Luleå 0920-16600 husvagnscenter.se

BW FRITID AB Umeå 090-189225 bwfritid.se

POWERSPORT CENTER SWEDEN AB Sundsvall 060-202 11 powersport.se

HUSVAGNSCENTER I VALBO AB Gävle 026-130250 husvagnscenterivalbo.se

LW HUSVAGNAR AB Smedjebacken 0223-15535 lwhusvagnar.se

RA MOTOR AB Knivsta 018-4188780 ramotor.se

LINDSTRÖMS HUSVAGNAR AB Enköping 0171-500 13 lindstromshusbilar.se

CARAVAN I ESKILSTUNA AB Eskilstuna 016-344080 caravan.se

JGS HUSVAGNAR AB (endast husvagn) Kristinehamn 0550-13113 jgshusvagnar.se

CARAVANHALLEN I SÖDERTÄLJE (endast husbil) Södertälje 08-550 990 01 caravanhallen.se

HUSBILSLANDET AB Kristinehamn 0550-29385 husbilslandet.com

DAGS HUSVAGNSCENTER AB Norrköping 011-168816 dags.se

FRIBERGS FRITIDSCENTER (endast husvagn) Skövde 0500-425040 fribergsfritid.se

FRI-BO I SOLLEBRUNN AB Sollebrunn 0322-40170 fri-bo.com

KAREBY BIL (endast husbil) Kungälv 0303-222 001 karebyhusbil.se

HOBBY FRITID AB Tenhult 036-39 02 85 hobbyfritid.se

NORDIC CENTER (endast husvagn) Lindome 031-491400 knauscity.se

CODAT HUSBILAR AB (endast husbil) Fritsla 0320-72120 codat.se

ALVESTA HUSVAGN & FRITID Alvesta 0472-47500 caravanparken.se

SEHAMMARS HUSVAGNAR Kalmar 0480-25540 sehammars.se

BENGT I ÖRKELLJUNGA AB Örkelljunga 0435-55500 bengtiorkelljunga.se

HUSVAGNSRESERVEN AB Kristianstad 044-245690 husvagnsreserven.se

LÖDDE HUSVAGNAR AB Löddeköpinge 046-709840 loddehusvagnar.se

RIPS HUSVAGNAR AB Tomelilla 0417-12178 ripshusvagnar.se

Hitta din närmaste återförsäljare

Värdecheck på upp till 4 000 kr på ett 
valfritt tillbehör i någon av våra 

återförsäljares butiker. 
 

Läs mer & aktivera din värdecheck här

ERBJUDANDE! 

*) Erbjudandet gäller t o m 23/4. Du kan även  
aktivera din värdeck på: knaus.se/vardecheck2023

*


