NAUJASIS PEUGEOT TRAVELLER
www.peugeotlietuva.lt

KVIETIMAS į kelionę
Atraskite šiuolaikinės kelionės viziją
kartu su vienatūriu „PEUGEOT
Traveller“! Ryškus dizainas, vairavimo
savybės vertos „PEUGEOT“
kompetencijos, „BlueHDi Euro 6“
variklis, aukščiausios klasės apdaila ir
patogumas – visi privalumai surinkti
tam, kad Jūsų kelionės būtų ramios.

„PEUGEOT Traveller“ gaminamas
3 skirtingų ilgių ir 1,90 m aukščio, kad
galėtų Jus lydėti kasdien. Su gausia
savo įranga ir 5, 7 arba net 8 vietų
„Compact“ versijoje konfigūracija,
„PEUGEOT Traveller“ yra praktiškas ir
prisitaiko prie Jūsų poreikių.

RYŠKI asmenybė
„PEUGEOT Traveller“ – kvietimas
ilsėtis ir leistis į ilgas keliones.
Jo šiuolaikiškas ir elegantiškas siluetas
leidžia nuspėti, kad ir erdvus salonas
yra gerai apgalvotas taip, kad būtų
praktiškas.

Žaismingas ir jaukus, „PEUGEOT
Traveller“ moka patraukti. Su vertikaliu
radiatoriaus gaubtu, LED* apšvietimu ir
į kėbulą įstatytais „Xénon“** priekiniais
žibintais, „PEUGEOT Traveller“
užtikrintai patvirtina savo stilių.
*Serijiniuose.
**Serijiniuose arba pasirinktinai,
priklausomai nuo versijos.

RAMIOS
ir stilingos
kelionės!
*Serijiniuose, pasirinktinai arba negalima, priklausomai nuo versijos.
**Priklausomai nuo kelionės tikslo.
*** Priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo, sustojus arba važiuojant veiks tik sertifikuotos programos
„MirrorLink®“, „Apple CarPlayTM“ arba „Android Auto“. Važiuojant kai kurios susijusios programų funkcijos
bus ribojamos. Kai kurio tipo turiniui, kurį galite nemokamai pasiekti savo išmaniajame telefone, reikalinga
registracija atitinkamoje „MirrorLink®“, „Apple CarPlayTM“ arba „Android Auto“ patvirtintoje mokamoje
programoje. „Mirror Screen“ funkcija veikia per „MirrorLink®“ technologiją telefonuose, naudojančiuose
„Android“, „Blackberry“ ir „Windows Phone“, suderinamuose su „MirrorLink®“ ir per „Apple CarPlayTM“
telefonuose, naudojančiuose iOs, per „Android Auto“ – „Android“ telefonuose, su sąlyga, kad su operatoriumi
yra sudaryta telefono abonemento sutartis su interneto prieiga. Pamažu naujuose išmaniuosiuose telefonuose
šios technologijos bus įdiegtos. Daugiau informacijos http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/

Savo viduje „PEUGEOT Traveller“
žaidžia patogaus vairavimo korta.
Laiptelis palengvina patekimą į
aukščiau esančią sėdynę, kuri yra
iškilusi aukščiau kelio, o vairuotojo
vieta verta sedanų vardo.
Sėskite vidun: vairuotojo vietos
dizainas nepriekaištingas
ir šiuolaikiškas, puoštas
elegantiškomis medžiagomis.
Ergonomiška įranga, tokia
kaip HUD (Head-up display)*ir
jutiklinis 7 colių ekranas*, lengvai
pasiekiama ranka ir žvilgsniu.

Jūsų kelionės labai lengvai taps
paprastesnės, kai naudositės
balsu valdoma naujos kartos
3D navigacija. Joje yra įtrauktos
susijusios paslaugos ir eismo
informacija realiu laiku – „TomTom
Traffic“**.
7 colių ekranas taip pat turi
funkciją „Mirror Screen“, kuri
leidžia naudotis mobiliomis Jūsų
suderinamo išmaniojo telefono
programomis „Apple CarPlayTM“,
„MirrorLink®“ arba „Android
Auto“***.

LENGVESNIS įlipimas
Su laisvų rankų stumdomomis durimis*
galite atidaryti ir uždaryti „PEUGEOT
Traveller“ duris net ir tada, kai Jūsų
rankos užimtos. Ši unikali įranga
atrakina ir atidaro šonines stumdomas
duris paprastu kojos judesiu po galiniu
transporto priemonės bamperiu. Jums
tereikia prie savęs turėti elektroninį raktą.
Viduje nebereikia traukti rankenėlės.
Paspauskite mygtuką, esantį ant

prietaisų skydelio – durys atsidaro
automatiškai. Norėdamas palengvinti
vairuotojo gyvenimą, „PEUGEOT
Traveller“ taip pat siūlo beraktę
užvedimo sistemą (ADML)*.
Kad būtų lengviau patekti į bagažinę
siaurose stovėjimo vietose, kur yra per
mažai vietos, atsidaro tik galinis stiklas.
Galiausiai dėl to, kad aukštis yra

apribotas iki 1,90 m, galima be problemų
patekti į miesto arba požemines
stovėjimo aikšteles, prekybos centrus ir
turistines zonas.
*Serijiniuose arba pasirinktinai,
priklausomai nuo versijos.

DAUGIAU KONSTRUKCIJOS
modulių ir daugiau lankstumo
„Peugeot Traveller“ gali būti 5, 7 arba
8 vietų, kurios gali būti 3 ilgių – tai
puikiausiai patenkins Jūsų norus.
Antra ir trečia eilė sudarytos iš sėdynių,
padalintų į 2/3 – 1/3, kurių 2 dalys
yra visiškai nepriklausomos ir gali būti
stumdomos, norint lengvai reguliuoti
vietą gale. Išimamos ir stumdomos
sėdynės leidžia labai lengvai keisti
erdvės išdėstymą ir pritaikyti pagal
bet kokią situaciją. Užlenkus priekinės

keleivio sėdynės atlošą, „PEUGEOT
Traveller“ taip pat gali vežti daiktus iki
3,50 m ilgio*.
Tik 4,60 m ilgio „Compact“ versijoje, 8
asmenys gali lengvai įlipti vidun į bet
kurią vietą. Norint turėti vieną 350 l
talpos bagažinę, pakanka sulankstyti
trečios eilės sėdynes. Jas visai išėmus,
bagažinės talpa padidėja iki 1 978 l, ir
net iki 3 397 l – išėmus ir antros eilės

sėdynes. Nieko nėra lengviau nei jas
sudėti atgal: užsifiksuoja pačios, kai jas
pastatote ant bėgių. Taip pat „PEUGEOT
Traveller“ siūlo daug atvirų ir uždarų
daiktadėžių (iki 49 l), išdėstytų visame
salone.
*Tik „Active“ versijoje.

MATYKITE gyvenimą plačiau
Du stikliniai, atskirai uždaromi
stoglangiai* unikaliai apšviečia saloną
ir leidžia grožėtis panoraminiu dangaus
vaizdu. Daugiafunkcio stogo viduje
integruotas neryškus LED apšvietimas**,
taip pat ir apšvietimas skaitymui
kiekvienam atskirai suteikia daugiau
komforto.
Tam, kad kiekvienas vartotojas jaustųsi
dar geriau, „PEUGEOT Traveller“
sumontuotos atskiros apipūtimo angos ir
lengvo paskirstymo oro kondicionavimo
funkcija galinėse vietose, kuri yra unikali
šiame segmente.

„PEUGEOT Traveller“ yra numatyti keturi
12 V elektros lizdai, išdėstyti visame
salone, taip pat vienas 220 V elektros
lizdas ir USB jungtis Jūsų nešiojamų
prietaisų įkrovimui.
Kelionėms su šeima arba draugais,
serijinėje įrangoje yra numatytas
vaikų stebėjimo veidrodis, atlenkiami
staliukai ant pirmos eilės sėdynių
atlošų, apsauginės užuolaidėlės nuo
saulės antroje eilėje ir bagažo skyriaus
uždangalas ***.

*Serijiniuose arba priklausomai nuo versijos.
** Tik „Allure“ versijoje.
***Negalimas „Compact“ versijoje.

LAISVĖS pojūtis
„PEUGEOT Traveller“ aprūpintas
naujos kartos „Grip control®“*,
kuri savo traukos kontrolės
sistema prisideda prie traukos
gerinimo. Sniegas, bekelė, smėlis,
ESP standartinė arba išjungta
– kad ir koks pasitaikys kelias,
prietaisų skydelyje sumontuotu

ratuku pasirinksite tokią trauką,
kuri padės pakankamai ramiai
išvažiuoti.
*Galima pasirinktinai arba negalima,
priklausomai nuo versijos.

„PEUGEOT“ ir aplinka
„PEUGEOT“ siūlo platų transporto priemonių su maža
išmetamųjų dujų emisija pasirinkimą – daugiau nei pusę jos
pasaulinių pardavimų sudaro transporto priemonių, kurių
išmetamųjų dujų emisija yra mažesnė nei 140 g/km CO2,
pardavimai. Šis rezultatas remiasi įrodytomis technologijomis,
kurių pradininkas ir yra „PEUGEOT“: dyzelinis variklis sujungtas
su kietųjų dalelių filtru (nuo 2000 m.) naudojamas plačiai, ir jų
sumontuota yra daugiau nei 2,1 milijono transporto priemonių.
VARIKLIS
Naujajame „PEUGEOT Traveller“ siūlomos naujos technologijos,
tokios kaip „BlueHDi, Euro 6“* dyzelinio variklio pavadinimas,
versijos. Ypatingu būdu sujungdama SCR (Selective Catalytic
Reduction**) ir pridedamą kietųjų dalelių filtrą, „BlueHDi“
technologija sumažina NOx (azoto oksido) iki 90 %, optimizuoja
CO2 emisijas ir degalų sunaudojimą.
„PEUGEOT Traveller“ eksploatacijos kaštai konkurencingi, ypač
dėl optimizuotų degalų sąnaudų ir jo priežiūros intervalų kas
40 000 km arba kas 2 metus, priklausomai nuo variklio***.
22,4 l talpos „AdBlue“ bakas užtikrina apie 15 000 km
autonomiją. „AdBlue“ lengvai užpildomas per išorėje esantį
užpylimo dangtelį slenksčio viduryje.
* „Euro 6“ yra Europos Sąjungos norma,
siekianti sumažinti teršalų išmetimo kiekius.
** Selektyvi katalizinė redukcija.
*** Be priežiūros 30 000 km varikliui „BlueHDi 180ch EAT6“

Nauja modulinė ir veiksminga platforma
Nauja, pritaikyta prie modulinės platformos EMP2* bazė leidžia
džiaugtis rekordinėmis segmente degalų sąnaudomis, taip
pat aukšta kokybe, maloniu vairavimu ir optimaliu komfortu
keleiviams. Pagal svorį susireguliuojantys amortizatoriai suteikia
maksimalų komfortą, kai automobilyje yra 8 asmenys ir bagažas.
Už saugumą „PEUGEOT Traveller“ gauna „Euro NCAP“
testuose 5 žvaigždes.
* Efficient Modular Platform: naujos kartos „PSA Peugeot Citroen“ platforma

Degalų sąnaudos ir emisijos*
Mieste
(l/100km)

Užmiestyje
(l/100km)

Vidutinis
(l/100km)

Vidutinis CO 2
kiekis (g/km)

BlueHDi 95 BVM

6,0 – 6,1

5,2 – 5,4

5,5 – 5,6

144 – 148

BlueHDi 95 S&S ETG6

5,3 – 5,5

5,1 – 5,3

5,2 – 5,4

135 – 139

BlueHDi 115 S&S BVM6

5,5 – 5,6

4,9 – 5,0

5,1 – 5,2

133 – 137

BlueHDi 150 S&S BVM6

5,9

4,9 – 5,3

5,3 – 5,6

139 – 147

BlueHDi 180 S&S EAT6

6,1 – 6,6

5,4 – 5,8

5,7 – 6,0

151 – 159

Varikliai

* Pagal direktyvą 99/100/CE – ES priėmimas

TECHNOLOGIJA ir saugumas
Kad vairavimas būtų patogus ir saugus, „PEUGEOT Traveller“ turi
daug naujausios kartos įrangos, padedančios vairuoti*.
*Serijiniuose, pasirinktinai arba negalima, priklausomai nuo versijos.

Ženklų skaitymas ir greičio apribojimų nurodymas**.
Daugiafunkcinė kamera atpažįsta greičio apribojimo ženklus ir
apie šį apribojimą Jus informuoja ekrane ir (arba) HUD (Head-up
display) ekrane. Jei aktyvuotas greičio reguliatorius arba ribotuvas,
Jums siūloma įrašyti perskaitytą greitį.

Automatinis ilgųjų šviesų perjungimas**
Sistema veikia naktį ir automatiškai ilgąsias šviesas perjungia į
trumpąsias bei atvirkščiai, kai kamera užfiksuoja kitas transporto
priemones.

Nematomų zonų stebėjimo sistema**
Jūsų transporto priemonės priekiniame ir galiniame
bamperiuose sumontuoti 4 davikliai leidžia stebėti
akląsias zonas*, o tai leidžia kelionės metu matyti,
ar yra transporto priemonių Jūsų kairėje ir dešinėje.
Įspėjamasis šviesos signalas užsidega ant vieno ar kito
šoninio veidrodėlio arba ekrane.
Pranešimų rodymas akių lygyje***
Pranešimai su pagrindine vairavimui reikalinga
informacija akių lygyje rodomi ant įtraukiamo ekrano,
esančio vairuotojo matymo lauke: greitis, greičio
reguliatoriaus arba ribotuvo nurodymai.
Turite visą informaciją, kuri Jums reikalinga saugesniam
vairavimui, prieš akis.

„Visopark 1“*
Galinio vaizdo kamera* įsijungia automatiškai, kai tik pradedama
važiuoti atgal. Ji rodo 180° vaizdą transporto priemonės gale
ir aplink ją. Galiniame vaizde yra nukreipiančios linijos, kurios
sukasi kartu su vairu. Kai už transporto priemonės yra kliūtis,
paprasčiausiai paprašius, sistema pati padidina kliūties vaizdą.
*Serijiniuose arba pasirinktinai su jutikliniu 7 colių ekranu,
priklausomai nuo versijos.

„Active safety Brake“***
„Active safety Brake“* – naujos kartos automatinio stabdymo
neišvengiamo susidūrimo atveju sistema. Kamera ir radaras nustato
judančias ir nejudančias kliūtis. Jeigu vairuotojas nestabdo arba
stabdo nepakankamai, sistema pradeda stabdyti vietoj vairuotojo.
Sumažindama susidūrimo greitį, ji leidžia išvengti susidūrimo, jeigu
greitis yra mažesnis nei 30 km/h, arba sumažinti pasekmes, jeigu greitis
didesnis.
Aktyvaus greičio reguliavimo sistema**
Ši sistema** leidžia išsaugoti saugų atstumą iki prieš Jus važiuojančios
transporto priemonės, taikydama 20 km/h Jūsų transporto priemonės
greičio amplitudę. Nėra aktyvaus stabdymo. Ši sistema ypač tinkama
tada, kai važiuojama dideliame arba vidutiniame eismo priemonių
sraute.
Įspėjimas apie nevalingą linijos kirtimą**
Šis įspėjimas leidžia nustatyti, kai nevalingai kertama balta arba ištisinė
kelio ženklinimo linija su sąlyga, kad posūkio signalas nebuvo įjungtas.
Garsinis ir vizualinis įspėjimas ypač naudingas mieguistumo arba
laikino koncentracijos praradimo atveju.

Saugos oro pagalvės
„PEUGEOT Traveller“ sumontuotos šešios saugos oro
pagalvės – dvi priekyje, dvi šonuose ir dvi užuolaidinės
saugos oro pagalvės** antroje ir trečioje eilėje,
apsaugančios keleivių galvas gale.
*Serijiniuose arba pasirinktinai su jutikliniu 7 colių ekranu,
priklausomai nuo versijos.
**Priklausomai nuo versijos
***Serijiniuose arba pasirinktinai, priklausomai nuo versijos.

SPALVOS

RATLANKIAI

APDAILA

Kėbulo spalvos:

Juoda „Onyx“

Mėlyna „Impérial“

Balta „Banquise“
Ratų gaubtas
„San Francisco 16’’

Metaliniai atspalviai:

Pilka „Aluminium“

Pilka „Platinium“

Ruda „Rich Oak“

Ratų gaubtas
„Miami 17’’

Pilka „Silky“

Oranžinė „Tourmaline“

Perforuota arba neperforuota juoda oda „Claudia“ –
rusvai gelsvos „Impala“ siūlės „Allure“ versijoje, „C&T

Lengvo lydinio ratlankis
„Phoenix 17’’

Cran“ mėlyna su pelenų atspalviu, su raštuotais „Brasilia“
medalionais „Active“ versijoje

PRIEDAI

PARDAVIMO IR PASLAUGŲ
TINKLAS BEI PASLAUGOS
Įsigijus „Peugeot“, Jus galėsite pasirinkti pardavimo ir serviso atstovus, kurie pasižymi kokybišku ir
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis. Visada galite
būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos patenkinantis.

1. Stogo laikikliai ir bagažinė
2. Planšetės laikiklis
3. Telefono laikiklis
4. Durų slenksčių apdaila su Peugeot logo
5. Nuimamas kablys
6. Bagažinės kilimėlis su Peugeot logo

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

1.

GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų bendroji garantija su 100 tūkst.
km apribojimu ir 12 metų atsparumo
prarūdijimui garantija (2).

PEUGEOT ASSISTANCE
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.

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Apsilankykite „Peugeot“ interneto
svetainėje: www.peugeotlietuva.lt

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

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
2.

3.

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

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.

4.

5.

6.

