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Modellenoverzicht

Prijzen €

Toelaatbaar aantal personen
Slaapplaatsen
Lengte / breedte / hoogte (cm)
Stahoogte in woongedeelte (cm)
Standaard chassis
Massa in rijklare toestand (kg)

.d

di

Vans

17

e/ 3

6 0/v

ans - a dven

V 60

V 66

V 69

€ 58.290,–

€ 61.590,–

€ 61.590,–

4 1)

4 1)

4 1)

2 / 3 OPT

2

2

595 / 214 / 274

665 / 214 / 274

686 / 214 / 274

195

195

195

Citroën Jumper

Citroën Jumper

Citroën Jumper

2587 2)

2662 2)

2674 2)

913

838

826

1063 OPT

988 OPT

976 OPT

345

380

380

Bedafmeting midden L × B (cm)

192 × 65 / 45 OPT

-

-

Bedafmeting achter L × B (cm)

194 × 140 / 130

Maximale belading ca. (kg)
Wielbasis (cm)

200 × 70
195 × 80

195 × 140

200 / 195 × 194
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)

89 (11)

89 (11)

89 (11)

Stopcontacten 230 V

4

4

4

Stopcontacten USB

2

2

2

Binnenmaat serviceluik rechts / links

65 × 110

70 × 105

85 × 90

B × H (cm)

45 × 85

70 × 75

85 × 90

OPT) Optioneel / – Niet mogelijk

Technische
gegevens

Bekledingstof
Adventure

Basis motor
2,2 l BlueHDI
kw (PK)
103 (140)
Technisch toegestane maximum
massa (kg)
3.500 / 3.650 OPT

Trekgewicht 12 % geremd /
ongeremd (kg) 3
2.000 / 750 kg
Bandenmaat
225 / 75 R 16 CP
Watervoorraad incl. boiler
(gered.inhoud) (l) 4
116 (20) l

Afvalwatertank
92 l
Accu / laadapparaat
95 Ah / 18 A
Type kachel
Combi 4 Gas
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Standaard uitrusting

Adventure Edition
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Voordeel tot wel:

€ 4.750,–
sunlight.de/nl
BASISVOERTUIG

OPBOUW

BOORDTECHNIEK

• Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI 103 kW (140 PK),

• 7 jaar waterdichtheidsgarantie 5)

• Sterke en duurzame opbouwaccu (95 Ah)

• Dak- en zijwand voorzien van bestendig GFK

• Boordcontrolepaneel met weergave van alle

EURO 6 incl. Booster
• Voorbumper in kleur

• Zijwanden in aluminium gladde beplating

• Voorwielaandrijving

• Dak- en zijwanddikte 34 mm, bodemdikte 41 mm

• Koelergrill gespoten en verchroomd

• Fraai vormgegeven 3-delige achterbumper met

• Eco Pack Start & Stop functie (niet i.c.m. 120 PK,
optie bij 140 PK, std. bij 160 PK en 180 PK)
• Cruise control

geïntegreerde verlichting
• Opbouwdeur met ergonomische positie van de
deurgreep, zowel van binnen als van buiten

• Airco cabine, manueel

• Hordeur (1 delig)

• Schijfremmen, verwarming, toerenteller,

• Openslaande en geïsoleerde ramen met verduis-

stuurbekrachtiging, startblokkering en 3 punts
veiligheidsgordels
• Bestuurder- en passagiersstoel bij half- en integraal modellen draaibaar
• Bestuurdersstoel in hoogte verstel- en kantelbaar

tering- en insectenrollo (m.u.v. toiletraam)

vulstanden en accucapaciteit
• Schakel-/verdeelautomaat voor opbouw- en
startaccu en koelkast
• Electrische oplader voor opbouw- en startaccu
12 V / 18 A
• CEE-buitenaansluiting voor 230 V met zekeringsautomaat
• Aardlekschakelaar
• LED Buitenverlichting

• Dakluik met melkplexiglas en insectenrollo

• LED-interieurverlichting

• Electrische opstap

• USB stopcontact (dubbel)

• Ruime garage met chassisverlaging, antislipmat,
vastzetogen en verlichting

• Tablethouder en USB aansluiting

• Lekwaterstrip aan alle deuren en luiken

• Airbag bestuurder

• Belading van de garage standaard tot 150 kg

KEUKEN

• Bestuurder- en passagiersstoel in interieurbekleding met dubbele armleuning
• Antenne in buitenspiegel
• Buitenspiegels electrisch verstel- en verwarmbaar
• Radiovoorbereiding met luidsprekers
• Comfortabele rij-eigenschappen door achter- en
vooras stabilisatoren
• ABS, EBD, ESP
• Bekerhouder in de middenconsole
• 90 liter dieseltank
• Bandendruksensoren
• Electrische ramen en centrale deurvergrendeling
cabine
• Pech-set Fix & Go

BADKAMER
• Vario badkamer
• Dakluik met geïntegreerde insectenrollo
(modelafhankeilijk)
• Grote spiegel
• Kledingstang in badkamer

• Ergonomisch gevormde keuken met riante

COMFORT
• Ergonomisch gevormde kussens voor meer
zitcomfort
• Isofix voor 2 stoelen
• Tafelverlenging
• Hoogwaardige matrassen met verhoogd ligcom-

werkruimte
keuken
• 3-Pits gasfornuis met glazen afdekking
• Watertank incl. boiler 116 l, vuilwatertank 92 l
• Koelkast 89 l / waarvan vriesvak 11 l
• Afvalemmer

• Grote opbergruimtes en aflegmogelijkheden
• Opbergkasten met ventilatie achterlangs
• Bovenkasten met Soft Close systeem
• Meubeldecor Sensual Oak
• Vloer in elegant Classic Ambience

→	Chassiskleur wit

→	Geïsoleerde afvalwatertank

→	Voorbumper in kleur

→	Extra serviceluik linkerzijde
(grootte is modelafhankelijk)

→	Matzwarte Adventure striping

fort in alle bedden

ligcomfort

→	Kabelvoorbereiding voor
achteruitrijcamera

• Ruime schuiflades met Soft Close sluiting in de

• Matrashoes afneembaar en uitwasbaar
• Lattenbodem in alle vaste bedden voor verhoogd

→	Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI 103
kW (140 PK), EURO 6 incl. Booster

VERWARMING / GAS
• Gasflessenkast voor twee 11 kg gasflessen
• Combi 4 gasverwarming met geïntegreerde 10 l
boiler
• Gasvoorziening goed toegankelijk en centraal
gelegen

→	Stoffering Adventure

→	Bedombouw enkele bedden
naar 2-persoonsbed

→	16" lichtmetalen velgen voor
Light chassis

→	Basic pakket

→	Lederen stuurwiel en versnellingspook

SUNLIGHT20

VANS ADVENTURE EDITION

Speciale uitrusting

Pakketten

BASISVOERTUIG
Citroën 2,2 l Blue HDI met 121 kW (165 PK) - EURO 6 incl. Booster

Prijs

Extra gewicht

V 60

V 66

V 69

€ 1.669,–

20 kg

p

p

p

Verhoging naar 3.650 kg (zonder wijziging aan het chassis)

€ 259,–

0 kg

p

p

p

LED-dagrijverlichting

€ 529,–

0 kg

p

p

p

Traction+ met Hill Descent Control

€ 129,–

1,5 kg

p

p

p

21

BASIC PAKKET

+ 19,5 kg

• Panoramadakluik Midi Heki boven het

Steunen aan de achterzijde (2 st.)

6 kg

p

p

• Verkeersborden- en grootlichtherkenning

• Douchewandbekleding

• Matrix Instrument Cluster

• Spiegel met garderobehaken

p

Voordeelprijs

COMFORT
Bedombouw van de zitgroep 6)

€ 339,–

5 kg

p

–

–

Tapijtset

€ 289,–

5 kg

p

p

p

Houten douchevlonder

€ 89,–

2 kg

p

p

p

Vouwverduistering

€ 669,–

7,5 kg

p

p

p

Extra opbouwaccu 95 Ah (AGM)

€ 339,–

27 kg

p

p

p

Combi 6 E verwarming (met elektro element) incl. digitaal controlepaneel

€ 719,–

2 kg

p

p

p

Vloerverwarming electrisch in het loopgedeelte

€ 559,–

6 kg

p

p

p

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

€ 169,–

2 kg

p

p

p

Oven in het keukenblok

€ 559,–

12 kg

p

p

p

Afzuigkap

€ 279,–

3 kg

p

p

p

BOORDTECHNIEK

1)	Algemene opmerking m.b.t. het toegestaan aantal personen: door inbouw

4)	Capaciteit van de vers watertank volgens VO (EU) 1230/2012, met in-

van fabrieksopties en pakketten kan het toegestaan aantal personen worden

achtneming van de rijbegrenzing (ventiel aan de vers watertank): 20 liter

verminderd en/of een gewichtsverhoging noodzakelijk zijn. Toelating voor

(rij-inhoud). De technisch toelaatbare totale massa evenals de toegestane

meer dan 4 personen alleen mogelijk i.c.m. veiligheidspakket (A-modellen) of
bestelling van een 5e zitplaats (Half integraal en integraal).

aslasten mogen niet worden overschreden.
5)	Hier gelden de waterdichtheidsgarantiebepalingen van Sunlight GmbH.

2)	Het rijklaar gewicht volgens VO (EU) Nr. 1230 / 2012 omvat het eigengewicht

6)	Bij de optie Bedombouw zitgroep vervalt de kledingkast in de woonruimte.

van het voertuig incl. basisuitrusting (75 kg voor de bestuurder, een volle

Deze wordt vervangen door een zijbank met bovenkast (alleen bij V60).

dieseltank, een watertank met 20 liter water, een volle aluminium gasfles (15
kg ) en een electrakabel (4 kg ).
3)	Bij optionele verhoging naar 3.650 kg reduceert het aanhangergewicht zicht
tot 2.000 kg.

p Speciale uitvoering / – Niet mogelijk

• Rijbaan asssistent

• Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm

• Stopcontact in de garage
€ 339,–

+ 0,7 kg

• Regen- en lichtsensor

keukengedeelte

• Extra stopcontact onder de bovenkast in de keuken

OPBOUW

SAFETY PAKKET

Standaard

Voordeelprijs

€ 1.329,–

Nederland

Made in Germany

Algemene opmerkingen

kunnen tot en met de aankoop van het voertuig c. q. tot en met de levering nog

Het rijklaar gewicht volgens VO (EU) Nr. 1230/2012 omvat het eigengewicht van

wijzigen. Prijslijst Sunlight kampeerauto’s 07-2021, geldig vanaf 08-08-2021. Alle

het voertuig incl. basisuitrusting (75 kg voor de bestuurder, een volle dieseltank,

prijzen zijn vrijblijvende verkoopadviesprijzen incl. 21 % BTW, BPM, transport-,

een watertank met 20 liter water, een volle aluminium gasfles en een electra-

kenteken en afleveringskosten. En m. b. t. de BPM op basis van de actuele Fiat

kabel). Het rijklaar gewicht alsook het mogelijke laadvermogen en het aantal

prijslijst. Indien Fiat tussentijds de prijzen verhoogt, zijn wij wettelijk verplicht het

toegestane personen kunnen bij een andere motorisering, een andere uitrusting

prijsverschil door te berekenen. Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen

en door inbouw van opties wijzigen. Afwijkingen in het kader van de fabrieks-

alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Binnen Europa zijn verschillende ver-

tolerantie zijn mogelijk en toegestaan. Als u uw voertuig met extra uitrusting

koopprijzen mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door verschillende standaarduitvoe-

bestelt en / of met meerdere personen gaat reizen, dient u te controleren of een

ringen specifiek per land en door verschillende belastingtarieven. Het copyright

gewichtsverhoging zinvol is. De informatie omtrent leveringen, uiterlijk, prestatie,

ligt bij Sunlight GmbH. Bij de vermelding van prijzen en technische gegevens zijn

maten en gewichten, is overeenkomstig met de kennis die op het moment van

eventuele druk- of zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.

druk actueel is en overeenkomstig de Europese homologatiebepalingen. Deze

Een onderneming van de ERWIN HYMER GROUP.
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