
BASISUITRUSTING

•  2 vaste ruiten op rij 2
•  ABS + noodstopbekrachtiging 
•  Airconditioning
•  Frontale airbags
•  Laterale airbags voorin
•  Tweezitspassagiersbank vooraan met opbergruimte + in de 

hoogte verstelbare bestuurderszetel + regelbare lendensteun
•  Verhoogd nuttig laadvermogen
•  ESP (stabiliteitscontrole) + Hill Assist
•  Shift point display bij manuele versnellingsbak
•  Elektrisch bediende ruiten vooraan met sequentiële bediening
•  Boordcomputer
•  Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, 

12V-stopcontact in achterruimte, 1 sleutel met plip
•  Pack Zichtbaarheid: automatisch onsteken van de lichten + 

automatische ruitenwissers vooraan + elektrisch bediende 
en verwarmde buitenspiegels

•  Peugeot Bluetooth®: radio + handenvrije kit met Bluetooth® 
+ USB- en Jack-aansluiting + bediening onder het stuur

•  Schuifdeur aan rechterzijde
•  Voorbekabeling voor trekhaak
•  Extra 12V-stopcontact in  handschoenenkastje
•  12V-stopcontact op dashboard
•  Zwarte stootstrip
•  Cruisecontrol + snelheidsbegrenzer
•  Stalen reservewiel
•  Wieldoppen 16” 
•  Bandenmaat 215/65R16
•  Stop & Start-systeem
•  Dubbelgetinte zijruiten achteraan en dubbelgetinte 

achterruit; omvat twee vaste ruiten op rij 2
•  Met zachte kunststof afgewerkt stuur, regelbaar in hoogte 

en diepte  

EXPERT DUBBELE CABINE LANG
BASISVOERTUIG: EXPERT LONG PREMIUM, 2.0 L BLUEHDI, 120 PK, STOP & START 

PEUGEOT UTILITY  
DUBBELE CABINE

* Indicatieve gegevens.

969 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttig  
laadvermogen

1,39 m*

Nuttige  
hoogte

1,85 m*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttige  
lengte

4 m³*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Nuttig  
volume

1,62 m*

Nuttige  
breedte



•  Hindernissendetector achteraan
•  Indirecte detectie te lage bandenspanning
•  Peugeot Connect: geconnecteerde 3D-navigatie met spraakherkenning, inclusief Mirror Screen
•  Peugeot SOS & Assistance + Teleservices
•  Mistlampen vooraan
•  Klapdeuren met ruiten achteraan met verwarmde kleine achterruit en ruitenwissers, 180° opening + binnenspiegel
•  Zijschuifdeuren (links en rechts)
•  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
•  Pack Look: bumper vooraan en stootstrips, buitenspiegels in koetswerkkleur, bumper achteraan in het zwart
•  Hindernissendetectoren voor- en achteraan met achteruitrijcamera en dodehoekverklikker.
•  5 plaatsen

• Verlengde cabine Comfort Plus SNOEKS
• 2 uitklapbare armsteunen
• Interieur volledig bekleed met deurpanelen
• Met rubber beklede houten vloer op rij 2 in de cabine
• 73 l opbergruimte onder zetels
• Hemelbekleding
• 12V-stopcontact op rij 2

OPTIES UTILITY

BESCHRIJVING OMBOUWING


