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Peugeot on alati järginud prantsuse kvaliteetse ja 
uuendusliku tootmise traditsiooni. Nüüd pühendab 
Peugeot kogu oma energia sellele, et disainida 
elegantse kujundusega sõiduk, mis teravdaks 
kõiki meeli ja annaks erakordse kogemuse, mis 

oleks midagi enamat kui lihtsalt auto juhtimine. 
Ergonoomika, materjalid, ühenduvus... Oleme 
lihvinud igat detaili pakkumaks sulle intuitiivsemat 
autojuhtimiskogemust.
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40 Kohandamine
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KARISMAATILINE OLENEMATA OLUKORRAST
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Stiilse silueti ja sujuvate joontega PEUGEOT RIFTER naljalt juba märkamata
ei jää. Uue RIFTERI iseloomu kajastavad nii alumiiniumhall tagatulekorpus*,
kahetoonilised 17’’ valuveljed, katusereelingud, rattakoopalaiendused
kui ka musta värvi kaitseliistud külgedel.

Kõikides uutes PEUGEOT RIFTER mudelites kehastub elegants, vastupidavus, juhitavus ja võimsus ühes 
sõidukis. Selles lühikese kuid kõrge kapoti ja endisest suurema kliirensiga masinas on meisterlikult ühendatud 
teatavad linnamaasturite tunnusjooned. Selle masina püstine iluvõre ja LED DRL* tulede kujundus toovad esile 
tasakaalustatud, kompaktse, dünaamilise silueti.

TUGEV ISIKUPÄRAKOMPROMISSITU DISAIN

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
* LED DRL: Valgusdioodidel põhinevad päevasõidutuled
Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
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Rohkem kui lihtsalt käpajälg. Oma, tagatulede dekoratiivse,
3 küünisejäljega tuledesigantuuriga, kinnitab uus PEUGEOT
RIFTER end brändi uue ikoonina. Lisavarustusse
kuuluv haakeseade pakub veelgi suuremaid võimalusi,
samas kui 2 külgmise liuguksega on tagatud avaram
ligipääs ning toonitud*, elektriajamiga akende** taga
avaneb esmaklassiline salong.

* Toonitud klaasid on saadaval 2 ja 3 rea akendele koos, olenevalt mudeliversioonist
lisavarustusse kuuluva avatava tagaklaasiga
** Saadaval teisele reale olenevalt mudeliversioonist põhivarustuses, lisavarustusena
või pole saadaval.

LÕVIKÜÜNIS



AVASTUSRETK SAAB ALGUSE SIIT
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Uue, kompaktse rooli ja integreeritud hääljuhtimisega, pilku teelt tõstmata jälgimist võimaldava
näidikuteploki ja 8’’ puutetundliku ekraaniga* PEUGEOT i-Cockpit® juhikohal saate
senisest dünaamilisema, intuitiivset laadi sõidukogemuse osaliseks. Uus PEUGEOT RIFTER
kutsub teid kogema seniolematut sõidurõõmu.

* Saadaval olenevalt mudeliversioonist kas põhivarustuses või lisavarustusena.

MODERNSUSE KESKMES

Võrreldamatu mugavus. Võtke sisse koht uue PEUGEOT RIFTER roolis,
kus tänu ergonoomiliste kvaliteetistmete reguleerimisvõimalustele
leiavad endale nauditava sõiduasendi ka kõige pikemat kasvu roolikeerajad.
Lisades sellele kõigele helisüsteemi poolt pakutavad audiomugavused, on 
kogu reisijateruum nagu tõeline seitsmes taevas.

TEEL UUTE AISTINGUTE POOLE
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Sõiduk mis vastab teie kõikidele soovidele. 5- või 7-kohalisena
ja kahes pikkuses (L1 ja L2) kerega saadaval olev uus PEUGEOT 
RIFTER on kohandatavuse musternäidis. Kõrvalistuja iste ja 2/3-
1/3* skeemi alusel liigendatav või 3 eraldi istmega** tagaiste 
koos täies mahus põranda sisse liigendamist võimaldava 
„Magic Flat“*** süsteemiga, kolmas istmerida 2 eraldiseisva ja 
eemaldatava istmega jne – valige soovikohane konfiguratsioon. 
Sõiduki pagasiruum on muljetavaldavalt ruumikas, alates 775 l 
kuni 3 500 l ja kuni 4 000 l-ni välja 5-istmelise L2 mudeliversiooni 
korral. Asjade laadimine on muudetud lihtsaks tänu avatavale 
tagaaknale** ning pagasiruumi madalale laadimislävele ja 
siledale põrandale****.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
** Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval
*** Saadaval alates 2019 aasta esimesest poolest
**** Pikad esemed pikkusega kuni 2,70 m või 3,05 m vastavalt Standard või
Long mudeliversiooni korral.

KEERAKE VOLÜÜMI JUURDE 
NAGU HING IHALDAB
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Erinevad hoiustamisvõimalused. Zénith®* panoraamkatus
koos elektrilise päikesevarjuga ja LED salongivalgustusega** 

pakub lisaks valguslahendustele ka praktilisi panipaikasid 
laekonsoolis, pakiraamil ja ülariiulitel sõiduki esiosas. Uus 
PEUGEOT RIFTER pakub oma kategoorias konkurentsitult 

suurimat hoiupaikude mahutavust*** panipaikadega nii 
esi- kui ka tagaustes, keskkonsoolis, jalgaderuumis jne. 
Eelkäijast rohkem hoiuruumi pakkuvad ja mugavamalt 

juurdepääsetavad panipaigad on ergonoomiliselt kõikide, 
igapäevaselt kasutatavate esemete paigutamiseks 

sobiva disainiga..

RUUMIKUS - ON MIDA TÄITA

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval
** LED: 100% valgusdioodidel põhinev valgustus

*** Kuni 186 l, seal hulgas 92 l Zénith® panoraamkatuse tasandil.



TÄIUSTATUD PRAKTILISUS
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Uuenduslik reisijateruum. Hääljuhtimisega ühendatud 3D naviseadmega* ja PEUGEOT Connect Nav** 
naviteenustega on teil juurdepääs juhtimise hõlbustamiseks pakutavale teenustepaketile. Liiklusinfo reaalaajas***, 
parkimiskohtade saadavus, kütusehinnad, ilmateade jne, mis annab teile täieliku ülevaate ümbritsevast 

keskkonnast vahetult puutetundlikul ekraanil.

KOGU MAAILM TEIE KÄE-JALA ULATUSES.

Seadke oma nutitelefon aukohale. Peegli funktsiooniga Uue PEUGEOT RIFTERi ekraan* võimaldab teil oma 
nutitelefoni toega rakenduste kasutamise sõiduki puutetundlikul ekraanil. Unustage igasugused juhtmed; ja 

veelgi enam, juhtmevaba laadimine** võimaldab nutitelefoni laadimise ilma liigsete sehkendusteta.

ÜHENDATUD TEIE IGAPÄEVAELUGA

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval
** Nimetatud Naviteenuste paketi töö põhineb ühendusel ükskõik kas parda SIM-kaardi või kliendi nutitelefoni (Modemi funktsioon, olenevalt mudelist/
versioonist) üleselt. Abonent kõikide nende teenuste kasutamiseks kuulub paketti 3 aasta jooksul ning pärast selle perioodi möödumist on võimalik selle 

pikendamine või uuendamine (tasuline).
***TomTom Traffic liiklusseire toimib enam kui 40 Euroopa riigis ning teenuse saadavus on olenevalt sihtpunktidest erinev.

* Sõiduki peatumisel või sõitmise ajal töötavad vastavalt vajadusele ainult sertifitseeritud Android Auto, Apple CarPlay või MirrorLink® rakendused. Juhtimise 
ajal on teatavad rakendused blokeeritud. Teatud tüüpi sisu, mis võib olla teie nutitelefonis tasuta ligipääsetav, võib vajada samaväärse sertifitseeritud 
MirrorLinki® või Apple CarPlay rakenduse tasulist tellimist. Mirror Screen funktsioon töötab kas läbi Android Auto (Android nutitelefoni puhul), Apple 

CarPlay (iOS nutitelefonide puhul) või MirrorLink® tehnoloogiaga (MirrorLinkiga® ühilduvate Android nutitelefonide puhul) juhul, kui on olemas 
mobiilside- ja internetiühendus. Lisainfo: http://www.peugeot.fr/marque-ettechnologie/technologies/4 connectivite.html
** Lisavarustuses või mittesaadaval, sõltuvalt versioonist - juhtmevaba laadimine Qi standardiga ühilduvate seadmetega.
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Ning parkimine on lapsemäng. Uue PEUGEOT RIFTERi, erinevate manöövrite sooritamist 
hõlbustavate süsteemidega kaasnvad teile nii suuremad vabadused kui ka rõõmud. Visiopark 
1* tahavaatekaamera, viimase põlvkonna parkimisabi Park Assist** ja pimeda nurga jälgimise 
süsteem*** tähendab, et olete varustuse poolest valmis igaks olukorraks.

ALATI JUST KUI KODUS, KUS IGANES TE SIIS KA EI VIIBIKS

* Saadaval olenevalt mudeliversioonist põhivarustuses või lisavarustusena
** Aktiivne parkimisabi on olenevalt mudeliversioonist saadaval kas lisavarustusena või ei ole saadaval
*** Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole saadaval

PEUGEOT juhiabisüsteemidega muudab uus RIFTER juhtimise lihtsamaks ning tagab suurema meelerahu ju 
turvalisuse. Endisest täiuslikum liiklusmärkide ja kiiruspiirangute* tuvastussüsteem, adaptatiivne püsikiiruse 
hoidja* koos Stop funktsiooniga**, sõidureast kõrvalekaldumise eest hoiatav süsteem*, käed-vaba juurdepääs 
ning start-up*, elektriline abipidur* jne. Muutke oma sõidud ebamaiselt mugavaks.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval
** Adaptatiivse püsikiiruse hoidja Stop funktsioon on saadaval üksnes EAT8 automaatkäigukastiga. Adaptatiivne püsikiiruse hoidja on  
   saadaval alates 2018 aasta lõpust.

TURVALISUS SÕIDUKI PARDAL



USKUMATU SÕIDUELAMUS
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Viimase põlvkonna EMP2 platvormiga varustatud uus PEUGEOT RIFTER pakub suurepärast juhitavust ja
teelpüsivust. Rataste paigutus, erakordselt hästi disainitud kere, elektriline roolivõimendi
ja optimeeritud pöörderaadius tagavad kõrge mugavustaseme, kvaliteedi ja tõhususe.

MÄRKIMISVÄÄRNE MANÖÖVERDUSVÕIME

Valluta teed, alatest kõige siledamast kuni kõige konarlikemateni.
Uue RIFTER’i teelpüsivus vastab PEUGEOT brändi kõrgetele 
standarditele. Kohandatud vedrustus, meeldiva roolisüsteem ja suurem 
kliirens annavad autole maastrile iseloomulikud omadused. 
Lisaks võimaldab juhi kõrge isteasend parema ülevaate ümbritsevas
liikluses toimuvast. 

* Mootorsõidukitele sobiv

TAGAGE OMA KOHALOLU IGAL POOL
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Parem liikuvus ja rohkem võimalusi. Advanced Grip Control* veojõukontrollsüsteemiga vastab uue PEUGEOT 
RIFTERi juhitavus kõikidele teie vajadustele. Valida on 5 haarderežiimi vahel (Tavarežiim, Lumi, Maastikusõit, 
Liiv ja ESP väljalülitatud), mille lülitamine toimub pööratavast nupust keskkonsoolil. Nõudlikematele on valikus 
saadaval ka neljarattaveoline 4WD mudeliversioon**.

* Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole saadaval
** Saadaval lisavarustusena – meie partneri, DANGEL poolt väljatöötatud neljarattaveoline 4WD mudeliversioon.

SEIKLUSTEKS VALMIS

Hoidke olukord oma kontrolli all ka kõige ekstreemsemates olukordades. Ratastele
parema haarduvuse tagava HADC mäest laskumise abi piirab PEUGEOT RIFTERi 
kiirust järskudel kallakutel Teie saate seejuures keskenduda roolimisele ja tunda 
rõõmu suuremast turvalisusest, mugavusest ja juhitavusest. 

* Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole saadaval

TEHKE TUTVUST KÕIKIDE MAASTIKUTÜÜPIDEGA



VÄLJAKUTSE KÜLGETÕMME

ROHKELT ELAMUSI
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*** Eriti väikese kütusekuluga (PureTech 110 S&S ja BlueHDi 100) versioonid on varustatud tuulesuunajaga katusel; 
saadavus spetsiaalsete kütust säästvate rehvide ja Stop&Start süsteemiga üksnes BlueHDi 100 mudeliversioonis.

* EAT8:  Uus 8-käiguline automaatkäigukast; saadaval üksnes BlueHDi 130 S&S EAT8 mootoriga
Kütusekulu linnas (l/100 km):  4,6 kuni 4,9  –   CO2 heitgaaside kogus (g/km):  Alates 120 kuni 130
Kütusekulu maanteel (l/100 km):  4,2 kuni 4,5  –   CO2 heitgaaside kogus (g/km):  Alates 109 kuni 117
Kombineeritud tarbimine (l/100 km):  4,0 kuni 5,0  –  CO2 heitgaaside kogus (g/km):  Alates 114 kuni 122

Uue PEUGEOT RIFTERi innovaatilisele mootoritele on iseloomulik suur jõudlus vähese kütusekuluga.
Uue põlvkonna PureTech bensiini- ja BlueHDi diiselmootorid pakuvad enneolematu sõiduelamuse. Uus RIFTER

on varustatud 5-käigulise manuaalse käigukastiga BlueHDi 100 mootoriga* ning 6- käigulise manuaalse
käigukastiga PureTech 110 mootoriga**.

Esitatud kütusekulu ja CO2 heitgaaside koguste 
väärtused vastavad NEDC homologeerimistsüklile 
(R (CE) Nr 715/2007 ja R (CE) Nr 692/2008 vastavalt 
rakenduvates versioonides), võimaldades võrdluse 
teiste sõidukitega.

UUE PÕLVKONNA MOOTORID

BlueHDi 100 M5
Kütusekulu linnas (l/100 km):   4,8

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   125 kuni 136

Kütusekulu maanteel (l/100 km)   4,1 kuni 4,2

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   105 kuni 110 

Kombineeritud tarbimine (L/100 km):  4,3 kuni 5,4 

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   113 kuni 116

PureTech 110 S&S M6
Kütusekulu linnas (l/100 km):   6,2 kuni 6,8

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   142 kuni 153

Kütusekulu maanteel (l/100 km)   4,9 kuni 5,2

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   112 kuni 118 

Kombineeritud tarbimine (L/100 km):  5,4 kuni 5,8

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   124 kuni 131

Uue 8-käigulise automaatkäigukastiga* toimuvad käiguvahetused sujuvalt ja täisautomaatselt, tagades alati 
õige käiguvaliku. Lisaks võimaldavad labad rooli taga käikude vahetamist manuaalselt ilma automaatset 

käiguvahetust välja lülitamata.

JÕUDLUS OLENEMATA KÄIGU VALIKUST



ALLURE GT LINE
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Sportimiseks, seiklusteks, matkamiseks jne. Tänu
laiale tarvikute ja varustuse valikule vastab uus
PEUGEOT RIFTER alati teie elustiilile.

1. Parkimisaandurid sõiduki esi- ja tagaosas
2. Käetugi esiistmel
3. Katuseraamid
4. Pikk suusaboks (420 liitrine)
5. 3D tekstiilmattide komplekt
6. Jäik pakiruumi matt

VALIGE OMA RIFTERILE PARIM



Uue PEUGEOT RIFTER’i 
kvaliteetsed salongimaterjalid 
on diskreetsed kuid kaunid.

1. ENIGMATIC Tekstiil
2. CARACAL Tekstiil
3. SQUARED Tekstiil

TÄPSUS IGAS DETAILIS
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* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval

1 2 3
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Tehke oma valik 8, veelgi pilkupüüdvama 
värvitooni hulgast.

Valge Banquise

Punane Ardent

MILFORD 15” 
ilukilbid

Andke oma uuele PEUGEOT RIFTERile isikupära.
Tutvuge velgede ja iluklipide valikuga.*

TEIE STIIL, TEIE VÄRVID...

… KUNI KÕIGE VÄIKSEMA DETAILINI VÄLJA

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval

Hall Artense Hall Platinum Must Onyx

Pruun Cuprite

RAKIURA 16” 
ilukilbid

TONGARIRO 16” 
ilukilbid 

TARANAKI 16” 
valuvelg

AORAKI 17” 
teemantlõikega 

valuveljed

Beez Nautile Sinine Deep



Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et sind 
kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et alustada 
pikaaegset suhet.

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud 
varustus on olenevalt mudeliversioonist saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuva tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla 
selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei 
võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate täpsustuste või täiendava teabe 
saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

MEELERAHU TAGAMISEKS

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 5-aastane
tootja pikendatud garantii
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa
Ühendus ja veel 12 riiki või
territoriaalset üksust) viibides
ootamatusse olukorda, võid
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
15% soodsam hind, Ifi kontoris
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga
kokkupõrge omavastutuseta.
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja
kiire vastus
• Liisingu vormistamine Peugeot
edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot
originaalvaruosadelt ja
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad
on läbinud ranged testid ja on
seega kvaliteetsed, ohutud ning
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid
ja originaal-varustust, mis on
mõeldud just sinu auto jaoks.
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle
helistada paar päeva pärast töökoja
külastust. Neile küsimustele vastates
annad oma panuse Peugeot
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED




