
• Laterale airbags voorin + Frontale airbags

• Voorbekabeling voor trekhaak

• Cruise control + snelheidsbegrenzer

• Pack Electrique : elektrisch bediende en verwarmde 

bestunrder en passagier, elektrisch en sequentieel 

bediende ruiten vooraan, 12V-stopcontact in achterruimte

• Indirecte detectie voor te lage bandenspanning

• ESP (stabiliteitscontrole) + Hill Assist

• Getinte ruiten

• 2 vaste ruiten op rij 2

• Stuur met hoogte- en diepteregeling

• 2 vaste ruiten op rij 3

• Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar + individuele 

passagierszetel

• Vooruitrusting radio : bekabeling van de radio en de 

luidsprekers (2 LS) + antenne

• Achterklep met verwarmde achterruit en ruitenwisser

• Schuifdeur met ruit aan rechterzijde

• Stalen wielen 16" - 215/65R16 C 106T

• ABS, Noodremhulp (BAS) en Elektronische 

remkrachtverdeler (EBD)

• Shift point display bij manuele versnellingsbak

• Boordcomputer

• Plafondverlichting op rij 2 en 3

• 12V-stopcontact op dashboard + in de achterruimte

• Buitenspiegels in het zwart

• Achteruitkijkspiegel

• Voor- en achterbumpers in zwarte kunststof

• Zwarte stootstrips op de lijkarten

• 1 sleutel met plip + 1 gewone sleutel

PEUGEOT
LOISIRS

BASISUITRUSTING

EXPERT CAMPER-VAN
BASISVOERTUIG: EXPERT COMBI STANDARD L2 ACTIVE, 2.0 BLUEHDI, 150 PK, STOP & START  



• Uitneembare en kantelbare driezitsbank 2/3-1/3 op rij 2 (met Isofix) + Uitneembare en kantelbare driezitsbank in 1 deel op rij 3 
(zonder Isofix).

• Pack Ombouwer: versterkte startbatterij, alternator en startmotor

• Bodybuilder-transformatiedoos

• Schuifdeuren met ruit (rechts en links)

UITRUSTING INBEGREPEN

OMBOUWIMGOPIES

• Combipack (enkel mogelijk op COMBI CAMPER VAN versie): wit hefbaar dak SCA, Bed met Aluminium kader en flexibele 
kunststofvering, Draaibare voorzetels

• Hefdak geschilderd in basiskleur van het basisvoertuig

• Verduisteringsgordijne

• Oprolbare luifel, bevestigd aan de nechterkant van het dak  

• Monobloc trekhaak - afneembaar zonder gereedschap en stabiliteitscontrole voor aanhangwagens

• Bijkomende airconditioning achterin.

• Mistlampen vooraan

• Airconditioning

• Hindernissendetector achteraan

• Schuifbare zijruiten op rij 2 + Dubbelgetinte ruiten

• Radio DAB+ : digitale radio + handenvrije kit met Bluetooth + USB- aansluiting + bediening onder het stuur

• Radio DAB+ op 7" touchscreen: Handenvrije kit met Bluetooth + Mirror Screen + USB bediening onder het stuur

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

• Klapdeuren met ruit achteraan met verwarmde achterruit en ruitenwissers, 180° opening

OPTIES

BESCHRIJVING VAM DE OMBOUWINGEN 

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

• Opklapbare tafel (voor 2 personen)

• Uitschuifbare koelkast (20 liter) in het keukenmeubel 

• Opbergplaats voor gasfles 1,7 kg 

• Verswatertank 10 l, Afvalwatertank 10 L 

• Pessibed, 122 x 190 cm met lattenbodem, opgeklapt geplaatst in de kofferruimte 

• Extra batterij 60 A

• Bedieningspaneel 

• 220 V-stekker, aan de buitenkant met antistartbeveiliging

• 2 LED spots (Multicolor)

• 2 flexibele LED lichten aan het bedeinde met USB aensluiting


