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+  Ruime bovenkasten
+  Veel stahoogte
+  Lange bedden

 
–  Bergruimte naast bijrijder onhandig
–  Klein werkvlak keuken
–  Twee opstapjes in de vloer

SIGNALEMENT SUNLIGHT I68 ADVENTURE EDITION

De Sunlight i68 heeft een nieuw front gekregen en ook het interieur kreeg een 
upgrade. Is deze relatief betaalbare, ruime integraalcamper een goede keuze? 
Kampeerauto bekijkt de vernieuwde en als Adventure Edition aangeklede  
Sunlight i68 bij Booij Dethleffs Centre in Almere en maakt de balans op. 
TEKST EN FOTO’S JOS MARK

INTEGRAAL 
VOOR GEZIN

Sunlight i68 Adventure Edition

unlight richt zich op de jongere 
doelgroep: actieve mensen met 
of zonder gezin. De camper 

ziet er van buiten dan ook vlot uit. Deze 
Adventure Edition heeft matzwarte 
details en opties, zoals de luifel en de 
fietsendrager. Dat geeft hem net dat 
beetje extra en de grijze zijwanden en 
de zwarte accenten rond de koplampen 
benadrukken dit nog eens. Door de 
aanpassing van het gehele front, krijgt 
de Sunlight een meer volwassen uitstra-
ling. De camper lijkt nu meer af dan zijn 
voorganger.  
Aan de buitenzijde rechtsachter geeft 
een grote deur van 95 bij 110 centimeter 
toegang tot de ruime garage. De garage-
deur van 80 bij 75 centimeter aan de lin-
kerzijde is als optie leverbaar. De garage 
is voorzien van verlichting en een stop-
contact om bijvoorbeeld de e-bikes op te 
laden. De verplaatsbare sjorogen maken 
het mogelijk om de bagage veilig vast 
te zetten. In de voorwand zit verder een 

aantal ruime vakken voor kleinere spul-
len die je snel bij de hand wil hebben. 
De toegangsdeur tot de camper is extra 
breed. Als je dat niet gewend bent, is dit 
elke keer weer een verrassing. De extra 
brede instaptrede zorgt voor een comfor-
tabele entree. Een raam in de toegangs-
deur behoort tot de opties.  

DESIGNELEMENTEN 
Binnen vallen de grote bovenkasten en 
de lichte houtkleuren op. De boven-
kasten zijn in matwit uitgevoerd terwijl 
alle liggende oppervlakken een donkere 
kleur hebben gekregen. Het voelt heel 
natuurlijk en rustig aan. Een aantal 
designelementen is overgenomen van 
de 15 Years Edition, die Sunlight twee 
jaar geleden naar aanleiding van het vijf-
tienjarig bestaan van het merk uitbracht. 
Zoals de licht- en donkergrijze meubel-
bekleding. De i68 is een ruime camper. 
Met zijn lengte van 7,41 meter is het dan 
ook geen kleine jongen. Die lengte biedt 

ruimte voor enkele bedden in rijrichting 
en een gescheiden douche en toilet.  

AFVALEMMER
Voor in de camper staan de draaibare 
pilotenstoelen, een L-zitbank tegen de 
linkerzijwand en een zitje tegen de rech-
terwand. Tegen het plafond zitten ruime 
bovenkasten, die zowel diep als hoog 
zijn en daardoor veel vakantiespullen 
kunnen bergen. Achter de L-zit staat een 
compacte hoekkeuken met een drie-
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pitsgascomfort en een flinke spoelbak, 
allebei afgedekt met een glazen plaat. De 
werkruimte op het aanrecht is beperkt. 
Het voorbereiden van een maaltijd dient 
in dit geval op de afgedekte spoelbak 
of het gasstel te gebeuren. Onder het 
keukenblad zitten drie lades, waarvan 
de bovenste een bestekindeling heeft. 
Rechts staat een diepe kast voor het 
overige keukengerei, met heel handig 
aan de binnenkant van de kastdeur een 
afvalemmer.

STAHOOGTE
Een kleine opstap in de vloer leidt naar 
de douche, die naast de keuken staat. 
Een halfronde douche, met de deuren 

richting het bed. Tegenover de douche is 
het ruime toilet, waarvan de deur tevens 
de afscheiding vormt tussen het woon- 
en slaapgedeelte. Achter in de i68 bevin-
den zich twee enkele bedden, die je met 
een schuif kunt dichtleggen, zodat een 
groot rechthoekig tweepersoonsbed van 
wel 210 bij 210 centimeter ontstaat. De 
beide bedden zijn dus zeer geschikt voor 
lange mensen, wat zelfs in campers van 
deze lengte niet vaak voorkomt. De sta-
hoogte in de camper is met 2,10 meter 
ook flink. Jammer is wel dat de camper 
op twee plaatsen een opstapje in de vloer 
heeft. Bij de zithoek en na de keuken 
gaat de vloer namelijk zo’n vijf centi-
meter omhoog. Dit nadeel is bekend bij 
deze klasse zonder dubbele bodem.  

VENSTERBANKJE
Achter het stuur van de Sunlight i68, die 
een Fiat-light chassis als basis heeft, is 
de bekende klokkenwinkel te zien, die 
voor 2022 een upgrade heeft gekregen. 
Een negentrapsautomaat is leverbaar 

DE BEIDE BEDDEN ZIJN ZEER 
GESCHIKT VOOR LANGE 
 MENSEN, WAT ZELFS IN 
 CAMPERS VAN DEZE LENGTE 
NIET VAAK VOORKOMT 

SIGNALEMENT SUNLIGHT I68 ADVENTURE EDITION

 De lengtebedden, samengevoegd tot een groot tweepersoonsbed.

 Een ruime zithoek voor vijf personen.
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vanaf de 140 pk-motor. Naar wens kun 
je een geheel digitaal dashboard en 
uitgebreid navigatiesysteem aanvinken 
in de optielijst. Door de rechtopstaande 
voorruit voelt de ruimte voor het dash-
board enorm en het overzicht van achter 
het stuur is goed. Het he� ed boven de 
cabine is eveneens groot. Met 200 bij 
150 centimeter is het bed groter dan veel 
andere he� edden. Naast de stoel van de 
bijrijder bevindt zich een soort venster-
bankje, met daarin een groot bergvak. 
Niet zo handig dat dit hele vak open 
scharniert zonder vergrendeling.
Al met al kost deze Sunlight i68 Adven-
ture Edition 89.290 euro. Geen kleinig-
heid, maar voor een integraalcamper is 
dat relatief niet veel. En daarvoor krijg je 
wel een ruime integraalcamper met een 
fris uiterlijk en een indeling waarmee 
een gezin prima uit de voeten kan. 

Specifi caties

Merk en type Sunlight i68 Adventure Edition
Basisauto  Fiat Ducato
Motor  2.3 multi-jet Euro-6d-� nal
Vermogen/koppel  88 kW (120 pk)/320 Nm  
Wielbasis  404 cm
Maten (lxbxh)  741 x 232 x 306 cm

GEWICHTEN
Rijklaargewicht 3.032 kg
Maximumgewicht  3.500 kg

VOORZIENINGEN
Schoon water  122 liter
Vuil water  92 liter
Huishoudaccu  95 Ah
Gas� essen  2 x 11 kg
Verwarming  Truma Combi 6
Boiler  10 liter
Toilet  Thetford

ZITTEN EN SLAPEN
Zitplaatsen cabine  2 personen
Passagiers  2 personen 
Slaapplaatsen  4 personen 
Bedmaten  210 x 80 cm en 215 x 80 cm

he� ed 200 x 150 cm

KEUKEN
Koelkast 167 liter, vriesvak 29 liter
Kookplaat  3-pits

PRIJZEN
Standaardversie € 81.990 
Bekeken versie € 89.290
Garantie 2 jaar Fiat-garantie, 1 jaar Sunlight, 
7 jaar waterdichtheid
Houderschapsbelasting € 1.016 per jaar, 
a� ankelijk van regio
Verzekering NKC Camperverzekering € 1.302,90 WA + 
volledig casco op basis van 80% no-claimkorting, 
inclusief 21% assurantiebelasting
Dealer Booij Dethle� s Centre Almere
Website www.sunlight.de/nl

 www.nkc.nl > NKC TV > 
Sunlight i68 Adventure Edition.

Een halfronde douche, met de deuren 
richting het bed.

Een compacte hoekkeuken, met een drie-
pitskookplaat en een ruime spoelbak.


