NAUJASIS PEUGEOT RIFTER

PEUGEOT visuomet puoselėjo aukšta kokybe ir
kūrybingumu pasižymėjusias prancūzų gamybos
tradicijas. Šiandien, labiau nei bet kada anksčiau,
PEUGEOT pasitelkia visą savo energiją elegantiškų
automobilių, galinčių naudotojų pojūčius pakelti
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į naują lygmenį, kūrimui. Pradedant ergonomika ir
medžiagomis bei baigiant belaidžio ryšio suteikiamomis
funkcijomis, mes kruopščiai dirbome ties kiekviena
detale, siekdami jums suteikti maksimaliai intuityvius
vairavimo potyrius.

04 Eksterjeras
10 PEUGEOT -Cockpit®
14 Interjeras
18 Ryšiai

22 Apsauga
24 Mobilumas
30 Varikliai
40 Personalizacija
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ŽAVESYS BET KOKIOMIS APLINKYBĖMIS
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DIZAINAS BE KOMPROMISŲ

STIPRI ASMENYBĖ

Visiškai naujas PEUGEOT RIFTER įkūnija eleganciją, tvirtumą, gyvybingumą ir galią: visa tai – viename
automobilyje. Trumpas, aukštas kapotas ir padidinta prošvaisa meistriškai perteikia gerai atpažįstamus
SUV automobilių bruožus. Jo vertikalios radiatoriaus grotelės ir LED tipo dienos žibintų* simbolis pabrėžia
subalansuotą, kompaktišką, dinamišką siluetą.

PEUGEOT RIFTER neliks nepastebėtas dėl stilingo silueto ir glotnių linijų.
Aliuminio spalvos apsaugos*, deimantais apdoroti 17’’ aliuminio ratlankiai,
stogo rėmai, ratų arkų apsauga ir juoda šonų apsauga pabrėžia išskirtinį
naujojo RIFTER stilių.
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* LED dienos žibintai: Iš švytinčių diodų sudaryti dienos žibintai
Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma.

* Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma.
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LIŪTO LETENA
Tai – ne paprasta letena. Galiniai žibintai su 3 nagų simboliu
puošia galinę dalį, naująjį PEUGEOT RIFTER išryškindami kaip
naują markės ikoną. Daugiau galimybių suteikia papildomai
siūlomas priekabos tempimo įrenginys, stumdomos šoninės
durys užtikrina patogų patekimą į saloną. Tamsinti ir elektra
valdomi šoniniai langai atveria vaizdą į saloną.
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* Papildomai tamsinti langai siūlomi ties 2 ir 3 sėdynių eilėmis, o atidaromi galiniai langai
siūlomi kaip papildoma įranga.
**Priklausomai nuo versijos – ties antrąja sėdynių eile, standartinėje arba papildomoje
įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma

ČIA PRASIDEDA ATRADIMAI

MODERNUMO PAGRINDAS

PAKELIUI Į NAUJUS POJŪČIUS

Su „PEUGEOT i-Cockpit®“, mažu vairo ratu, 8”, į pirštų prisilietimą reaguojančiu jutikliniu ekranu
bei įdiegta balso atpažinimo funkcija atraskite gyvybingesnį, intuityvų vairavimo būdą*. Naujasis
PEUGEOT RIFTER jus kviečia patirti unikalų vairavimo malonumą.

Neprilygstamas komfortas. Įsitaisykite prie naujojo PEUGEOT RIFTER vairo
ir mėgaukitės reguliuojama vairuotojo padėtimi bei ergonomiška darbo
vieta, kurią pamėgs net aukščiausi žmonės. Kartu su neįtikėtinu akustiniu
salono komfortu visa keleiviams skirta erdvė tampa tikru ramybės uostu.
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* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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PASIRINKITE TINKAMIAUSIĄ
TALPUMĄ
Prie kiekvieno jūsų troškimo prisitaikantis automobilis.
Suteikdamas galimybę pasirinkti iš dviejų kėbulo ilgių
(standartinio ir ilgo) ir 5 arba 7 sėdimų vietų, naujasis PEUGEOT
RIFTER pasižymi pavyzdiniu gebėjimu prisitaikyti. Priekinė
keleivio sėdynė ir 2/3-1/3* dalimis sulankstomas galinis suolas,
arba 3 atskiros sėdynės** su lygias grindis leidžiančia suformuoti
„Magic Flat“*** sistema, 3-oji eilė su 2 atskiromis ir išimamomis
sėdynėmis… tai – jūsų pasirinkimas. Jo įspūdinga bagažinės
talpa siekia nuo 775 iki 3500 l, o 5 vietų versijos su ilga ratų baze
talpa siekia iki 4000 l. Pagaliau, įkrovimą ir iškrovimą palengvina
bagažinės apšvietimas**, žemas slenkstis ir lygios grindys****.

*Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma
**Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje,
taip pat gali būti nesiūloma
*** Bus siūlomas nuo 2019 m. pirmosios pusės
**** Iki 2,70 m arba 3,05 m ilgio objektas atitinkamai standartinėje arba ilgoje versijoje.
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UŽKARIAUJANT PLATYBES
Atverkite duris į didžiąsias talpas. „Toit Zénith®“* stogas
su elektra valdomomis saulės uždangomis ir LED salono
apšvietimu** ne tik aprūpina saloną natūralia šviesa. Jis siūlo
dideles dėtuves centrinėje ir priekinėje stogo dalyje.
Priekinių ir galinių durų skydai, centrinė konsolė ir kita.
Naujasis PEUGEOT RIFTER savo segmente pasižymi
rekordine dėtuvių talpa***. Daugybė erdvių dėtuvių skirtos
kasdienio naudojimo daiktų laikymui.

*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali
būti nesiūloma
** LED: 100 proc. švytinčių diodų skleidžiama šviesa.
*** Iki 186 l, įskaitant 92 l „Toit Zénith®“ stogo bagažinėse.
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SUSTIPRINTI POJŪČIAI

RANKA PASIEKIAMAS PASAULIS

PALAIKANTIS RYŠĮ SU JŪSŲ KASDIENIU GYVENIMU.

Salono naujovės. Su balsu valdoma interneto prieiga turinčia 3D navigacija* ir „PEUGEOT Connect
Nav“**, jūs galėsite naudotis vairavimą palengvinančiomis paslaugomis. Realiu laiku pateikiami eismo
duomenys***, laisvų stovėjimo vietų galimybė, degalų kainos, orų prognozė ir kt. jums leis tiesiogiai
jutikliniame automobilio ekrane matyti pilną jūsų aplinkos vaizdą.

Suraskite deramą vietą savo išmaniajam telefonui. Su „Mirror“ funkcija Jūsų naujojo PEUGEOT RIFTER
ekranas* suteikia galimybę tiesiog jame naudotis su jūsų telefonu suderinamomis programomis. Daugiau
nebereikia jokių laidų – indukcinis krovimas telefonui lengvai suteikia reikiamą energiją.

*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma
** Šios navigacijos paslaugos galimos tiek naudojantis automobilyje esančia SIM kortele, tiek kliento išmaniuoju telefonu (priklausomai nuo modelio ar
versijos, pasirenkant modemo režimą). Visų šių paslaugų prenumerata apima 3 metus ir gali būti pratęsta (už papildomą mokestį) ilgesniam laikotarpiui.
*** „TomTom Traffic“ veikia daugiau, nei 40-yje Europos valstybių, o paslaugų galimybės kinta, priklausomai nuo pasirinkto kelionės tikslo.

* Veiks tik „Android Auto“, „Apple CarPlay™“ arba „MirrorLink®“ sertifikuotos programos; atsižvelgiant į nustatymus – automobiliui stovint arba važiuojant.
Automobiliui važiuojant, kai kurios funkcijos gali būti išjungiamos. Kai kuris turinys, kuris jūsų išmaniajam telefonui teikiamas nemokamai, pasinaudojus
atitinkamomis „Android Auto“, „Apple CarPlayTM“ arba „MirrorLink®“ programomis, gali būti prieinamas tik tik su mokama prenumerata. „Mirror Screen“
funkcija suderinama tiek su „Android Auto“ (išmaniesiems telefonams su „Android“ OS), „Apple CarPlay™“ (iOS išmaniesiems telefonams), arba „MirrorLink®“
technologija (su „MirrorLink®“ suderinamiems „Android“ telefonams) – su sąlyga, kad jūs esate sudarę mobiliojo ryšio ir interneto sutartį.
** Priklausomai nuo versijos, „Qi“ standartus atitinkanti įrenginių įkrovimo įranga siūloma standartinėje arba papildomoje versijoje,
arba gali būti visai nesiūloma.

VISUR – KAIP NAMUOSE

SAUGUMAS AUTOMOBILYJE

Ir automobilio statymas tampa vaikų žaidimu. Su įvairiomis naujojo PEUGEOT RIFTER
pagalbinėmis manevravimo sistemomis jūs galėsite pasinaudoti didesne laisve ir malonumu.
„Visiopark 1“* galinio vaizdo kamera, naujausios kartos „Park Assist“** ir aklųjų zonų stebėjimo
sistema*** jums suteikia bet kokiomis aplinkybėmis reikalingą įrangą.

„PEUGEOT Driving Support Systems“ palengvina naujojo RIFTER vairavimą, sumažina jūsų rūpesčius ir padidina
saugumą. Pažangus kelio ženklų atpažinimas ir greičio ribojimo rekomendacijos*, prisitaikanti greičio palaikymo
sistema* su „Stop“ funkcija**, aktyviąja išvažiavimą iš eismo juostos stebinčia sistema*, laisvųjų rankų įranga ir
užvedimu*, elektra valdomu stovėjimo stabdžiu*, ir kt. jūsų kelionėms suteikia nepaprasto lengvumo.
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*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje
**Priklausomai nuo versijos – aktyvioji pagalbinė statymo įranga siūloma papildomoje įrangoje arba nesiūloma
***Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma

*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma
** Prisitaikanti greičio palaikymo sistema su „Stop“ funkcija siūloma tik derinyje su automatine EAT8 pavarų dėže. Prisitaikanti greičio
kontrolės sistema bus pasiūlyta nuo 2018 m. pabaigos.
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STEBINANTIS GYVYBINGUMAS

IŠSKIRTINIS MANEVRINGUMAS

BŪKITE VISUR

Sukurtas, panaudojant naujausią EMP2 platformą, naujasis PEUGEOT RIFTER pasižymi išskirtinėmis valdymo
ir stabilumo savybėmis. Trumpa priekinė iškyša, puikiai suprojektuota važiuoklė, elektrinis vairo stiprintuvas ir
optimizuotas apsisukimo spindulys užtikrina aukštą komforto, kokybės ir efektyvumo lygį.

Dominuokite visuose keliuose. Naujasis PEUGEOT RIFTER pasižymi
garsiuoju, PEUGEOT markei būdingu įsikibimu į kelią bei suderinta pakaba,
maloniu vairavimu ir padidinta prošvaisa, suteikiančia padidinto pravažumo
galimybes. be to, aukšta vairuotojo padėtis leidžia geriau matyti kelią.
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* Tinkami automobiliams
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PASIRUOŠĘS NUOTYKIAMS

TYRINĖKITE VISUS KELIUS

Padidintas mobilumas – galimybei keliauti toliau. „Advanced Grip Control“* funkcija ir optimizuota,
slydimą ribojanti sistema leidžia naujajam PEUGEOT RIFTER prisitaikyti prie visų jūsų poreikių.
Pasukdami centrinėje konsolėje esančio valdiklio ratą, rinkitės iš 5 sukibimo režimų (standartinio,
sniego, bekelės, smėlio ir išjungtos ESP). Patiems reikliausiems siūlomos versijos su 4 ratų pavara**.

Išlaikykite kontrolę ekstremaliose situacijose. Kartu su „Advanced Grip
Control“* HADC funkcija nuo stačių įkalnių besileidžiantis naujasis
PEUGEOT RIFTER automatiškai palaiko saugų greitį. Jūs galite susitelkti
vairavimui ir mėgautis saugumu, komfortu ir valdymu.

*Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma
** Siūloma kartu su partneriu DANGEL sukurta versija su 4 ratų pavara
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* Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma
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POJŪČIŲ GAUSA
VÄLJAKUTSE KÜLGETÕMME

BlueHDi 100 M5
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km):

4,8

CO2 tarša mieste (g/km): 		

125 iki 136

Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km)

4,1 iki 4,2

CO2 tarša užmiestyje (g/km): 		

105 iki 110

Vidutinės degalų sąnaudos (L/100 km):

4,3 iki 5,4

Vidutinė CO2 tarša (g/km): 		

113 iki 116

PureTech 110 S&S M6
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km):

6,2 iki 6,8

CO2 tarša mieste (g/km): 		

142 iki 153

Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km)

4,9 iki 5,2

CO2 tarša užmiestyje (g/km): 		

112 iki 118

Vidutinės degalų sąnaudos (L/100 km):

5,4 iki 5,8

Vidutinė CO2 tarša mieste (g/km): 		

124 iki 131

Pateikiami pagal NEDC standartą (R (CE) No. 715/2007
ir atitinkamai R (CE) No. 692/2008 ) apskaičiuoti
degalų ir CO2 taršos duomenys, leidžiantys palyginti
juos su kitais automobiliais.

NAUJOS KARTOS VARIKLIAI

DIDELIS PAJĖGUMAS – BET KURIA PAVARA

Pažangūs naujojo PEUGEOT RIFTER varikliai pajėgumą suderina su ekonomija. Naujos kartos benzininiai
„PureTech“ ir dyzeliniai „BlueHDi“ varikliai suteikia daugiau malonumo. Naujasis RIFTER gali būti sukomplektuotas
su 5 laipsnių mechanine transmisija ir „BlueHDi 100“ varikliu*, taip pat su 6 laipsnių mechanine transmisija ir
„PureTech 110 S&S“ varikliu**, kuris taip pat siūlomas itin ekonomiškoje versijoje „Very Low Fuel Consumption“***.

Skirtas prisitaikyti prie įvairiausių poreikių. Naujoji automatinė 8 laipsnių EAT8 pavarų dėžė* pasižymi tolygiu ir
greitu pavarų jungimu. Svirtelės ant vairo rato suteikia galimybę pavaras jungti rankiniu būdu, neatsisakant ir
automatinės funkcijos.
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*** „Very Low Consumption Version“ („PureTech 110 S&S“ ir „BlueHDi 100“) komplektuojamas su stogo sparnu, itin mažu pasipriešinimu
riedėjimui pasižyminčiomis padangomis ir tik „BlueHDi 100“ versijoje siūloma „Stop&Start“ sistema

* EAT8: 8 laipsnių efektyvi automatinė transmisija – siūloma tik su „BlueHDi 130 S&S EAT8“ varikliu
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km):
Nuo 4,6 iki 4,9
–
CO2 tarša mieste (g/km): 		
Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km): Nuo 4,2 iki 4,5
–
CO2 tarša užmiestyje (g/km): 		
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km): Nuo 4 iki 5
–
vidutinė CO2 tarša mieste (g/km):

Nuo 120 iki 130
Nuo 109 iki 117
Nuo 114 iki 122
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ALLURE

GT LINE

1

PASIRINKITE VISKĄ, KAS
GERIAUSIA JŪSŲ RIFTER
Sportui, nuotykiams, šeimai…
Nepriklausomai nuo jūsų poreikių, naujasis PEUGEOT
RIFTER prisiderina prie jūsų gyvenimo būdo, siūlydamas
platų įrangos ir aksesuarų pasirinkimą.

2

3

1. Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai + signalizacija
2. Priekinė sėdynės ranktūris
3. Ant išilginių stogo rėmų tvirtinami skersiniai
4. Ilga stogo bagažinė (420 litrų)
5. 3D kilimėlių komplektas
6. Tvirtas bagažinės įdėklas

4

5
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6

AUKŠTO LYGIO DETALĖS
Susipažinkite jūsų naujajam PEUGEOT RIFTER
numatyta aukštos kokybės apdaila*, suderinta
patvariam ir elegantiškam salonui.

1. Lygis, ENIGMATIC audeklas
2. Lygis, CARACAL audeklas
3. Lygis, SQUARED audeklas

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma
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1

2

3

JŪSŲ STILIUS – JŪSŲ SPALVOS...
Pasirinkite iš 8 ypatingų spalvų.

Balta “Banquise”

Pilka “Artense”

Pilka “Platinum”

Juoda “Onyx”

Raudona “Ardent”

Smėlio “Nautile”

Blue Deep

Ruda “Cuprite”

... IKI SMULKIAUSIŲ DETALIŲ
Suteikite savo naujajam PEUGEOT RIFTER individualių
ypatybių. Susipažinkite su 5 ratlankių modeliais* arba
nuo 15’’ iki 17’’ dydžio ratų gaubtais.

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje,
taip pat gali būti nesiūloma.
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MILFORD 15”
ratų gaubtai

RAKIURA 16”
ratų gaubtai

TONGAIRO 16”
ratų gaubtai

TARANAKI 16” lengvo
liejinio ratlankiai

AORAKI 17” deimantais
apdoroti lengvo liejinio
ratlankiai
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PARDAVIMO IR PASLAUGŲ
TINKLAS BEI PASLAUGOS
Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir profesionaliu
aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite patenkinti. Visada
galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos patenkinantis. Pakanka
priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.
PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI
GAMINTOJO GARANTIJA

PEUGEOT ASSISTANCE

„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija
nuo korozijos.

Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar
12 šalių ar teritorinių vienetų)
pateksite į nenumatytą situaciją,
24 valandas per parą ir 365
dienas metuose galite skambinti į
„Peugeot Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“
pardavimo tinkle suteikiama
trijų metų garantija.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ

Tik Jūsų automobiliui skirtas didelis pasirinkimas „Peugeot“ priedų
ir originalios įrangos. Čia taip pat
rasite įvairius „Peugeot“ gaminius,
kuriuos galite padovanoti sau ir
kitiems

Susipažinkite su „Peugeot“ interneto svetaine:
www.peugeotlietuva.lt

KLIENTŲ PASITENKINIMO
TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums paskambinti po kelių dienų apsilankius
dirbtuvėje. Atsakydami į klausimus, padėsite gerinti „Peugeot“
paslaugų kokybę

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių tobulinimų
„Peugeot“ gali bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti tikslesnės
informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

