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amelyek a vezetés élményen túl, az összes érzékszervet inspirálják.
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E L L E N Á L L H ATAT L A N V O N Z E R Ő

K O M P R O M I S S Z U M OT N E M I S M E R Ő S T Í L U S / M E G J E L E N É S

KARAKTERES SZEMÉLYISÉG

Az egyszerre elegáns, robusztus, dinamikus és erős új PEUGEOT RIFTER a variálhatóság mintaképe.

Előkelő sziluettjével és letisztult vonalaival az új PEUGEOT RIFTER csak úgy vonzza a tekintetet.

A magas és rövid motorháztetőnek, valamint a megemelt hasmagasságnak köszönhetően

Az alumíniumszürke lökhárító betét*, a 17"-os gyémántcsiszolt alufelnik**, a tetőcsomagtartó

a modell SUV-s stílusjegyeket is hordoz. A LED-es DRL* lámpák és a függőleges hűtőrács pedig

rudak, a fekete sárvédő-szélesítések és védőcsíkok tovább erősítik az új RIFTER egyedi stílusát.

még jobban kiemelik az autó kiegyensúlyozott, kompakt és dinamikus sziluettjét.
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* LED-es DRL lámpák: fénydiódás nappali menetfény (Daytime Running Lamp)
Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés

* Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
** Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés

7

BÜSZKE OROSZLÁN
A három hátsó fénykarommal ellátott új PEUGEOT RIFTER az oroszlános márka
újabb ikonikus modelljeként lép fel. Az opciós vonóhorog még nagyobb szabadságot
kínál, a szokásosnál szélesebbre nyíló, elektromosan leereszkedő*
sötétített üvegekkel** ellátott két oldalsó tolóajtó mögött pedig kifogástalan enteriőr
várja az utasokat.
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* A második üléssorban változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** A második és harmadik üléssorban a sötétített üvegek változattól függően a nyitható hátsó ablak opcióval együtt kérhetők
vagy nem rendelhetők

FELFEDEZŐK , FIGYELEM!

M O D E R N V E Z E TŐ H E LY

A KÉ NY E L E M ÚJ É L MÉ NY E

A PEUGEOT i-Cockpit® a központi kezelőszervekkel ellátott kompakt kormány, a magasra helyezett

Az új PEUGEOT RIFTER volánjánál a tökéletes vezetési helyzet és a minőségi ülések jóvoltából

műszeregység és a kapacitív típusú 8” érintőképernyő* jóvoltából lendületes és ösztönös vezetést garantál.

páratlan kényelemben lehet része. Az ergonomikusan kialakított ülésekre az átlagnál

Az új PEUGEOT RIFTER fedélzetén egyedülálló élmény várja.

magasabbaknak sem lehet panasza. Ha ehhez még a hihetetlen akusztikus komfortot is
hozzávesszük, óhatatlanul az az érzésünk támad, hogy a nyugalom és béke szigetére érkeztünk.
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* Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető szériafelszereltség
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S Z A B A D O N B Ő V Í T H E TŐ K A PA C I TÁ S

Az új PEUGEOT RIFTER minden igényéhez képes alkalmazkodni:
a kétféle hosszméretben (normál és hosszú változat), 5 és 7 személyes változatban is
kapható modellt kivételes variálhatóság jellemzi. Számos konfiguráció közül
választhat: első utasülés és 2:1 arányban osztott hátsó üléspad*,
a Magic Flat vezérlővel** a padlóba süllyeszthető 3 önálló ülés***, 2 kiszerelhető ülés***
a harmadik üléssorban... A csomagtartó mérete átlagosan 775 és 3500 liter között
mozog, de 5 személyes hosszú változat esetén a 4000 litert is elérheti.
A nyitható hátsó ablak***, az alacsony csomagtérküszöb és a sík padló**** pedig
jelentősen megkönnyítik a be- és kipakolást.

* Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
** 2019 első félévétől rendelhető
*** Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
**** Normál változat esetén 2,70 m, hosszú változat esetén 3,05 m hosszú tárgyak szállíthatók rajta
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F E L F E D E Z É S R E VÁ R Ó
TÁ R O L Ó H E LY E K
Az új PEUGEOT RIFTER tárolóhelyek tekintetében sem ismer lehetetlent.
Az elektromos sötétítővel és LED-es* hangulatvilágítással ellátott Zénith® tető**
a jobb fényviszonyokon kívül – a tető középvonalában húzódó tárolórendszer,
a tetőcsomagtartó és az első ülések fölötti tetőpolc jóvoltából
– extra tárolóhelyeket is kínál.
Első és hátsó ajtózsebek, középkonzol, padlóban kialakított tároló...
az új PEUGEOT RIFTER tárolóhelyeinek összmérete*** kategóriarekordnak számít.
A megszokottnál több, nagyobb és könnyebben hozzáférhető tárolóhely
úgy lett kialakítva, hogy minden mindennapi tárgynak megleljük a helyét.

* LED: 100%-ban fénydiódák biztosította világítás
** Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
*** Akár 186 l, melyből 92 l a Zénith® tető jóvoltából
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INTENZÍVEBB ÉLMÉNY
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K A R N Y Ú J TÁ S N Y I R A A V I L Á G

Á L L A N D Ó K A P C S O L AT

A beltér is számos újítást rejt magában. A hangvezérléssel (angol és francia nyelven) működő, 3D online navigációs rendszer*

Okostelefonja kitüntetett figyelmet érdemel. A Mirror Screen* funkcióval a telefon kompatibilis alkalmazásai

és a PEUGEOT Connect Nav** szolgáltatások felhőtlenebb utazást biztosítanak. Valós idejű forgalmi információk***, szabad parkolóhelyek,

a gépkocsi érintőképernyőjére tükrözhetők. Kábelekre sincs többé szükség: az indukciós telefontöltés**

üzemanyagárak, időjárás-jelentés: az érintőképernyő teljes körű tájékoztatással szolgál a gépjármű környezetéről.

az energia-utánpótlás egyszerű módját kínálja.
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* Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** Az online navigációs rendszer szolgáltatásai – modelltől, illetve változattól függően – egy beépített SIM kártyával vagy az ügyfél okostelefonján keresztül (modem mód)
érhetők el. Az említett szolgáltatások 3 évig ingyen vehetők igénybe, mely időtartam a későbbiekben meghosszabbítható vagy megújítható (fizetős opció).
Az online szolgáltatások Magyarországon nem elérhetőek
*** A TomTom Trafic szolgáltatás több mint 40 európai országban aktív (Magyarországon nem elérhető)

* Kizárólag az Android Auto, az Apple CarPlayTM vagy MirrorLink® támogatású alkalmazások működnek majd a jármű leállított állapotában, illetve menet közben (az alkalmazástól függően).
Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az Ön okostelefonján ingyenesen elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni a megfelelő Android Auto,
Apple CarPlayTM vagy MirrorLink® alkalmazásokra. A Mirror Screen funkció az Android Auto (androidos telefon esetén), az Apple CarPlay™ (iOS rendszerű okostelefon esetén)
vagy a MirrorLink® (MirrorLink®-kompatibilis okostelefon esetén) technológia jóvoltából működik, amennyiben Ön internet-hozzáférést is tartalmazó telefon-előfizetéssel rendelkezik.
Bővebb információt a Peugeot márkakereskedésekben kaphat.
** Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés – Qi szabványú eszközök indukciós töltése
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M I N D E N H O L OT T H O N

G A R A N TÁ LT B I Z TO N S Á G

Az új PEUGEOT RIFTER-rel parkolni gyerekjáték. A különböző parkolássegítő rendszerek

A PEUGEOT vezetéssegítő rendszereknek hála az új RIFTER-rel könnyebb, nyugodtabb és biztonságosabb a közlekedés.

nagyobb szabadságot és fokozott élvezetet nyújtanak. Visiopark 1* tolatókamera,

Kibővített táblaolvasó rendszer sebességkorlát-ajánlással*, Stop funkcióval** rendelkező adaptív tempomat*, sávtartó asszisztens*,

legújabb generációs Park Assist** és holttérfigyelő rendszer*: az új PEUGEOT RIFTER

szabad kezes nyitó- és indítórendszer*, elektromos rögzítőfék*...

minden helyzetre fel van készülve.

hogy csak néhányat említsünk a gondtalan vezetést biztosító funkciók közül.
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* Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** Aktív parkolóradar: változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés

* Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** Az adaptív tempomat Stop funkciója kizárólag EAT8 automata sebességváltó esetén áll rendelkezésre
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M E G H Ö K KE N TŐ E N A G I L I S

M I N D I G U R A A H E LY Z E T N E K

K I T Ű N Ő KO R M Á N YO Z H ATÓ S Á G

A legsimábbtól a legmeredekebb útig fontos, hogy mindig a mi kezünkben legyen az irányítás.

A vadonatúj EMP2 padlólemezre épült új PEUGEOT RIFTER-t kiváló kormányozhatóság

Az új RIFTER-t a PEUGEOT-tól megszokott kiváló úttartás mellett speciálisan beállított felfüggesztések, jó kormányozhatóság

és remek úttartás jellemzik. A rövid első túlnyúlás, a gondosan kialakított alváz,

és megemelt hasmagasság jellemzik, melyek már-már terepjárós* adottságokkal ruházzák fel a modellt.

az elektromos szervokormány és az optimalizált fordulókör nagyfokú kényelmet

A magas vezetési helyzetnek köszönhetően pedig még biztosabbnak érezhetjük magunkat a volánnál.

és hatékonyságot eredményeztek.
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* Autós közlekedésre alkalmas utakon
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KALANDRA FEL!

NEM ISMER LEHETETLENT

Az optimális meghajtásnak köszönhetően a kalandvágyóbbak előtt is szabad a pálya. Az Advanced Grip Control* névre hallgató

Az új PEUGEOT RIFTER-rel a legszélsőségesebb helyzetekben sem kell attól tartania,

továbbfejlesztett kipörgésgátló rendszerrel felszerelt új PEUGEOT RIFTER minden igényhez alkalmazkodik.

hogy elveszíti a kontrolt a gépjármű felett. Az Advanced Grip Control* lejtmenet-szabályozó

A középkonzolon elhelyezett forgókapcsolóval a különböző tapadási feltételeknek megfelelően 5 üzemmód közül választhat

funkciója meredek lejtőn is alacsony szinten tartja a gépkocsi sebességét.

(Normál, Havas út, Terep, Homok, ESP OFF). És ha még ez sem elég, válassza a 4×4** változatot.

A vezető így a kormányzásra összpontosíthat, nagyobb biztonságban és kényelemben van
része, és jobban az ellenőrzése alatt tudja tartani az autót.

28

* Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** Opciós felszerelés, melyet a DANGEL céggel közösen fejlesztettük ki

* Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
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BlueHDi 100 5 sebességes manuális váltó
Fogyasztás városon belül (L/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

4,8
125–126

Fogyasztás városon kívül (L/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

4,1–4,2
105–110

Fogyasztás vegyes ciklusban (L/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

4,3–4,4
113–116

PureTech 110 S&S 6 sebességes manuális váltó
Fogyasztás városon belül (L/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

6,2–6,8
142–53

Fogyasztás városon kívül (L/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

4,9–5,2
112–118

Fogyasztás vegyes ciklusban (L/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

5,4–5,8
124–131

A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok az
NEDC szabályozás szerint kerültek meghatározásra (715/2007 és
692/2008 EK rendeletek aktuális verziói), ami lehetővé teszi az egyes
gépjárművek összehasonlítását.

Ú J G E N E R Á C I Ó S M OTO R O K

A H AT É KO N Y S Á G M I N TA K É P E

Az új PEUGEOT RIFTER innovatív motorjait a nagy teljesítmény mellett visszafogott fogyasztás jellemzi.

Elég egy forgókapcsoló, és máris gördülékenyebb a vezetés. Az új 8 fokozatú EAT8* automata váltó gyors és finom fokozatváltásokat tesz lehetővé,

Az új generációs BlueHDi dízel erőforrások és PureTech benzinmotorok még nagyobb élvezetet és egyedülálló vezetési élményt garantálnak.

és garantáltan mindig a megfelelő fokozatot kapcsolja. A kormánynál elhelyezett kapcsolókkal pedig – az automata funkció megőrzése mellett –

Az új RIFTER kínálatában szereplő BlueHDi 100 5 sebességes manuális váltóval

manuális fokozatváltásra is lehetőség van.

és PureTech 110 S&S 6 sebességes manuális váltóval is rendelkezésre áll.
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* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8 Speed): új 8 fokozatú automata sebességváltó, mely kizárólag a BlueHDi 130 S&S motorhoz kérhető
Fogyasztás városon belül: 4,6–5 l/100 km –CO2-kibocsátás városon belül: 120–130 g/km
Fogyasztás városon kívül: 4,2–4,5 l/100 km – CO2-kibocsátás városon kívül: 109–117 g/km
Fogyasztás vegyes ciklusban: 4,3–4,6 l/100 km – CO2-kibocsátás vegyes ciklusban: 114–122 g/km
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ALLURE

GT LINE*

*A
 GT LINE felszereltségi szint nem
szerepel a magyarországi kínálatban.
Az ACCESS és ACTIVE felszereltségű
változatok belső kialakítása eltér
az itt feltüntetett változatokétól.
Egyedi igény esetén érdeklődjön
a Peugeot márkakereskedőknél.
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MINŐSÉGI RÉSZLETEK
Az új PEUGEOT RIFTER visszafogottan elegáns belteréhez
a kiváló minőségű kárpitok* is hozzátartoznak.

1. ACCESS: CURITIBA szövet
2. ACTIVE: ENIGMATIC szövet
3. ALLURE PUMA szövet
4. GT Line**: SQUARED szövet

* Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
** A GT LINE felszereltségi szint nem szerepel a magyaroszági kínálatban.
Egyedi igény esetén forduljon márkakereskedőjéhez.
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VÁ L A S S Z A A S T Í L U S Á H O Z
I L LŐ SZ Í N T !
Különlegesebbnél különlegesebb karosszériaszínek közül
választhat...
Fehér Banquise

Szürke Artense

Szürke Platinium

Fekete Onyx

Piros Ardent

Homok Szürke

Mélykék

Réz Cuprite

A LEGAPRÓBB RÉSZLET IS SZÁMÍT
Új PEUGEOT RIFTER gépkocsijához kiváló tartozékok állnak
rendelkezésre. Fedezze fel mind az öt 15"–17"-os keréktárcsát*,
illetve dísztárcsát*!

* Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
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16"-os RAKIURA
dísztárcsa

16"-os TONGARIRO
dísztárcsa

16"-os TARANAKI
könnyűfém keréktárcsa

17"-os AORAKI gyémántcsiszolt
könnyűfém keréktárcsa
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HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS

1

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.
*A
 Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

MINDENBŐL
A L E G J O B B AT !

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

Sport, kaland, családi vagy baráti

(1)

kiruccanások...
Bármilyen igénye is legyen,
az új PEUGEOT RIFTER gazdag tartozékés felszerelés kínálatával könnyedén
alkalmazkodik az életstílusához.

Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében,
kilométerkorlátozás nélkül.
Az átrozsdásodás elleni garancia
személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
A PSA, a termékek megbízható, tartós
működése érdekében, az 1,2 EB Turbo és
1,6 EP Turbo motorokkal szerelt járművek
esetén az alábbi karbantartási
intervallumokat írja elő:
A jelzett típusú motorokkal szerelt
járműveket minden esetben az európai
fokozott igénybevételre vonatkozó
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
• 1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 1 év
futásteljesítményenkénti karbantartás
• 1,6 EP Turbo esetén: 20.000 km vagy 1 év
futásteljesítményenkénti karbantartás
Amennyiben az előírt szervizintervallumot
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott
műszaki meghibásodok esetén a gépkocsi
elveszti a garanciát a mulasztás miatt
meghibásodott alkatrészek tekintetében.
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3

1. E
 lső és hátsó parkolóradar + gyárilag beszerelt
távvezérléses riasztó
2. Könyöktámasz első üléshez
3. Hosszirányú tetőrudakra szerelhető keresztrudak
4. Hosszú tetőbox (420 l)
5. 3D padlószőnyegszett
6. Merev csomagtértálca

4

5

(1)
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Természetesen a fokozott igénybevétel
önmagában, valamint a fokozott
igénybevételű használatra vonatkozó
karbantartási periódusok elmulasztása
önmagában nem befolyásolja a gépjármű
jótállását. Így a garancia változatlanul
megmarad azon meghibásodások
esetében, amelyek nem az előírt
szervizintervallumok elmulasztása
következményeként merülnek fel.
A karbantartásról és a garanciáról
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.
Így részletes információt talál arra
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott
igénybevétel, és ennek esetén milyen
szükséges intervallumonként javasolt
a Peugeot gépjárművét szervizeltetni,
illetőleg milyen műszaki
következményekkel járhat, amennyiben
a tájékoztatóban javasolt
szervizintervallumokat nem tartja be.
Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak

kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat, tartozék- és
alkatrészkedvezményt biztosítunk
Önnek márkaszervizeinkben.
Tehát Ön annál kevesebbet fizet, minél
idősebb Peugeot-val jár! Részletek és
regisztráció weboldalunkon: www.peugeot.
hu/fonix.
Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük,
hívja az alábbi zöldszámot
(csak Magyarország területéről,
illetve magyar telefonszolgáltatótól
indított hívás esetén): 06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint
külföldön is igénybe vehető a következő
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben
találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban
a Peugeot-szabványok szigorú
előírásainak betartásával dolgoznak.
Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minőségű eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint
szigorú technikai felkészültséget
és magas szintű műszaki szaktudást
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.
Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2018. október 24. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott
gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a
bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül
közzéteszi a www.peugeot.hu<http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2018. október 24.
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Bélyegző helye

Nyomdai gondozás: PIXELGRAF
MARK/DPS-Rifter – 2018_10

www.peugeot.hu
40

