
BASISUITRUSTING

TRAVELLER CAMPER-VAN
BASISVOERTUIG : TRAVELLER STANDARD L2 ACTIVE, 1.5 BLUEHDI, 120/150/180 PK, STOP & 
START  

• Schuifbare driezitsbank 2/3-1/3 op rails op rij 2 + opklapbaar in
tafelstand. Of wegneenbaar met Isofix

• Driver attention assist: geeft een waarschuwing in het
instrumentenpaneel na twee uur ononderbroken rijden en een
tweede waarschuwing als de bestuurder nog een uur verder blijft
rijden

• Dagrijlichten met LED

• Elektrisch en sequentieel bediende ruiten vooraan (bestuurder en
passagier)

• Pack Zichtbaarheid : automatisch ontsteken van de lichten +
automtische ruitenwissers vooraan + elektrochrome binnenspiegee

• Laterale airbags voorin + Frontale airbags

• Bijkomende airconditioning achterin

• Pack Look : bumpers voor- en achteraan + stootstrips +
buitenspiegels in koetswerkkleur + deurhendels in koetswerkkleur.

• Mistlampen vooraan

• Voorbekabeling voor trekhaak

• Automatische airconditioning met bizone temperatuurregeling

• Cruise control + snelheidsbegrenzer

• Pack Electrique : elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels,
12V-stopcontact in achterruimte, 1 sleutel met plip

• Zonneblinden op rij 2

• Indirecte detectie voor te lage bandenspanning

• ESP (stabiliteitscontrole) + Hill Assist

• Dubbel getinte zijruiten en achterruit

• 2 vaste ruiten op rij 2 + rij 3

• Stuur met hoogte- en diepteregeling

• 2 individuele zetels voorin met armsteunen + in de hoogte
verstelbare bestuurderszetel met regelbare lendensteun +
passagierszetel opklapboar in tafelstand

PEUGEOT
LOISIRS

• Radio + handenvrije kit met Bluetooth + USB- aansluiting

• Achterklep met verwarmde achterruit en ruitenwisser

• Schuifdeur met ruit aan de mechterkart

• ABS, Noodremhulp en Elektronische remkrachtverdeler

• Shift point display bij manuele versnellingsbak

• Boordcomputer

• Plafondverlichting op rij 2 en 3

• 12V-stopcontact op dashboard + op rij 3

• Opklaptafeltjes op de rug van de individuele voorzetels



• Schuifbare driezitsbank 2/3-1/3 op rails op rij 3 + opkapbaar in tafelstand wegneembaar met Isofix

• Pack Ombouwer: versterkte startbatterij, alternator en startmotor

• Schuifdeuren met ruit (rechts en links)

UITRUSTING INBEGREPEN

• Monobloc trekhaak - afneembaar zonder gereedschap en stabiliteitscontrole voor

• Elektrisch inklapbare buitenspiegels

• Xenon-koplampen

• Pack AFIL : Lane Departure Warning System + herkennen van signalisatieborden en + snelheidroidicatie + waarschuwing bij
concentratieverlies van de bestuurder + automatische switch tussen kruislicht en groot naargeland de lichtsterkte

• Verwarmde zetels voorin

• Pack Safety : actieve cruise control + aanrijdingswaarschuwing + automatische noodremstop + Peugeot connect radio

• Hindernissendetector voor- en achteraan + dodehoekverklikker, omvat de elektrisch inklapbare buitenspiegels

• Hindernissendetector voor- en achteraan + achteruitrijcamera 180° Visiopark + dodehoekverklikker, omvat de elektrisch inklapbare
buitenspiegels en de Peugeot Connect Radio op 7" touchscreen

• Lederen stuurwiel met geïntegreerde toetsen + Head-up kleurendisplay + Handenvrij openen en starten

• Peugeot Connect Radio DAB+ op 7" touchscreen: handenvrije kit met Bluetooth + Mirror Screen + USB + bedienif onder het stuur

• Peugeot Connect Nav & DAB+: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met stemherkening op 7" touchscreen + digitale radio, Mirror
Screen + bediening onder het stuur

• Achterklep met openbare ruit

• Grip Control + banden 3PMSF : 215/60 R17 C 104H

OPTIES

• Keukenkast, rechts tegen de zijwand geplaatst, uitgerust met een 2-pits gaskookplaat met spoelbak, kraan en dubbel gehard glazen
deksel met een modulair werkoppervlak

• Uitneembare tafel (55 x 80 cm) gestchikt voor buitengebruik

• Koelkast (31 liter) geplaatst achter het keukenmeubel (of indien het keukenmeubel verschuifbaar is, in de kofferruimte)

• Opbergplaats voor gasfles 1,7 kg en extra batterij in de kofferruimte + Verswatertank 10 l, Afvalwatertank 10 L

• Plooi bed, 122 x 190 cm met lattenbodem, opgeklapt in de kofferruimte

• Bijkomende batterij van 60 A

• 220 V-stekker, met antistartbeveiliging

• 2 LED spots (Multicolor) + 2 flexibele LED lichten aan het bedeinde met USB

BESCHRIJVING VAM DE OMBOUWIMG

• Camper Van Pack (enkel mogelijk op Traveller CAMPER VAN versie) : Wit hefbaar dak SCA, bed met aluminium kader en flexibele
kunststofvering

• Hefdak geschilderd de basiskleur van hit vaerting

• Verduisteringsgordijn

• Oprolbare luifel, bevestigd aan de rechteckart van het dak

• Draaizetels vooraan

• Verschuifbaar keukenmeubel

OMBOUWIMGEN OPTIES


