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Öt e s İ y o k , d a h a s ı ç o k .

Kuralları değİştİren tasarım.

GÖZ alıCı Ve GÜÇlÜ KİşİlİK.

Yeni Peugeot Rifter; şıklığı, çevikliği ve sağlamlığı tek bir araçta buluşturuyor. İşiniz için beklentileri

Tüm bakışların üzerinizde olmasına hatta ilginin merkezi olmaya hazır mısınız?

karşılamakla kalmıyor, aile yaşantınızda da size eşlik ederek mükemmel dengeyi yakalıyor.

Yeni Peugeot Rifter, estetik dış tasarımı ve özgün çizgileriyle tam aradığınız tarzda.

Kısa, yükseltilmiş motor kapağı ve artırılmış yerden yüksekliği yeni Peugeot Rifter’a bir SUV görünümü

Dış görünümündeki yenilikler, sınıfının standartlarını yeniden belirliyor.

veriyor. Dikey ızgarası ve bir Peugeot imzası olan LED gündüz farları* daha kompakt ve daha dinamik bir

Alüminyum gri tampon koruması*, 17’’ alüminyum alaşım jantları*,

tasarım oluşturuyor.

tavan barları, aracı çevreleyen çamurluk ve kapı korumaları yeni Peugeot Rifter’ın
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*Versiyona bağlıdır.

olağanüstü kişiliğini güçlendiriyor.
*Versiyona bağlıdır.
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PeuGeOt'un İmZası: aslan PenÇesİ.
Bir Peugeot mirası olan aslan pençesi arka farlar, yeni Peugeot Rifter’da da
kendini gururla gözler önüne seriyor. Hem güvenli sürüşün hem de karakteristik
bir dış görünüşün en önemli detaylarından birini oluşturuyor.
Yenilikçi ön tasarım, markanın sportif anlayışını yansıtıyor. Yeni GT Line
versiyonunda siz tüm bakışların odağında yer alırken, Zenith® panoramik cam
tavan özelliği gökyüzünün tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor.
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MaCeRa BaŞLıyoR .

ÖnCelİğİmİZ, sİZİn Ve seVdİKlerİnİZİn GÜVenlİğİ.

PeuGeOt i-COCKPıt ®: BenZersİZ sÜrÜş deneYİmİ.

Yeni Peugeot Rifter’ın yükseltilmiş gösterge paneli, görüş alanınızı etkin kullanmanızı sağlayarak yol hakimiyetinizi

Mükemmel ve fonksiyonel bir yapıya sahip olan Peugeot i-Cockpit® kullanım kolaylığıyla

ve sürüş güvenliğinizi artırıyor. Eşsiz kontrol paneli ise yeni duygulara yol almanız için sizi bekliyor, aileniz ile birlikte

dikkat çekiyor. Teknolojiyi yolculuklarda sizin kontrolünüze sunuyor. Aynı zamanda size ve

daha önce hiç gitmediğiniz yolları güvenle keşfetmeye ve yepyeni maceralara atılmaya davet ediyor.

yolcularınıza, heyecan uyandıran yeni bir deneyim yaşatıyor.
Peugeot’a özel bir başka özellik olan Peugeot i-Cockpit® teknolojisi, kompakt direksiyon simidi,
yükseltilmiş gösterge paneli ve 8” kapasitif dokunmatik ekranı ile yolculuklarda size daha çevik
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ve içgüdüsel bir sürüş keyﬁ yaşatıyor.
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HerKes Ve Her şeY İÇİn
daHa FaZla alan.
Hem işinize hem de ailenize dair tüm ihtiyaçlarınız, eşsiz modüler yapısı ve
çok yönlü kullanım olanaklarıyla yeni Peugeot Rifter’da.
Yeni Peugeot Rifter’ın katlanabilen ön yolcu koltuğu* ve 1/3* - 2/3* ya da ayrı
katlanabilen 3 arka koltuk* sayesinde 2,7 metreye kadar yükleme uzunluğu
ve 3.500 litreye kadar yükleme alanı sağlıyor, geniş iç hacmi işleriniz için çok
yönlü modüler çözümler sunuyor.
Ayrıca alçak bagaj eşiği düz zemin yükleme ve boşaltma işlemini
kolaylaştırıyor. Hafta içi yüklerinizi, hafta sonu kamp veya piknik
malzemelerinizi yeni Peugeot Rifter’dan kolayca alabilirsiniz.

* Versiyona göre değişiklik gösterebilir.
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GÖKYÜZÜnÜn KeYFİnİ ÇıKarın.
Yeni Peugeot Rifter'ın içerisini doğal olarak aydınlatan
Zenith® panoramik cam tavan ile gökyüzü aracınızın bir parçası oluyor.
Aynı zamanda elektrikli bir tavan perdesi içeren cam tavanda yer alan
yarı saydam ışık kemeri, aracın iç aydınlatmasına katkıda bulunurken
sizin için sıra dışı bir depolama alanı sunuyor. Ek olarak, araç içerisinde
siz ve ailenizin ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış
farklı saklama gözleri yer alıyor:
• Ön koltukların arasında yüksek konsol*
• 2 adet torpido gözü
• Koltuk altı zemin saklama gözleri*

* Versiyona göre değişiklik gösterebilir.
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BaMBaŞka BİR deNeyİM.

dÜnYa ParmaKlarınıZın uCunda.
Ailece yolculuk yapmaktan keyif alanlar, otomobilini bir yaşam alanı olarak kullananlar, traﬁkte olsa bile
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PeuGeOt mırrOr sCreen.
Yeni Peugeot Rifter, gözünüzü yoldan ayırmadan akıllı telefonunuzdaki uygulamalara kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.

otomobilinin keyﬁni çıkarmak isteyenler… Herkesin beklentisi yeni Peugeot Rifter’da hayat buluyor.

Mirror Screen özelliği*, akıllı telefonunuzdaki uyumlu olan uygulamaları aracınızın dokunmatik ekranından kullanabilmenize olanak sağlıyor.

8” kapasitif dokunmatik ekran akıllı telefonunuzla aynı hassasiyeti sağlarken, önemli teknolojik özellikler de

Navigasyon* ile gitmek istediğiniz rotayı seçebiliyor, arama yapabiliyor, mesaj alıp gönderebiliyor, sesli komut özelliğini kullanabiliyor ve ailenize

sunuyor. Peugeot i-Cockpit® konseptinin bir parçası olan bu ekran, sürüş güvenliğinizi artırıyor ve

yolculuk sırasında eğlenceli içerikler sunabiliyorsunuz. Mirror Screen*; MirrorLink, Apple CarPlay™ ve Android Auto sistemlerini destekliyor.

multimedya fonksiyonlarıyla siz ve ailenize keyiﬂi bir sürüş deneyimi sağlıyor.*

Ayrıca seyir halindeyken herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan uyumlu akıllı telefonlarınızı** kablosuz şarj ünitesi üzerinden şarj edebiliyorsunuz.
* Versiyona göre değişiklik gösterebilir.
**Telefon uyumluluğu için QI web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

*Türkiye gamında navigasyon opsiyonu sunulmamaktadır.
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maneVralar daHa KOlaY.

sÜrÜş desteK sİstemlerİ.

Yeni Peugeot Rifter ailenizle yapacaklarınızı daha fazla, park manevralarınızı daha az düşünmenizi sağlıyor. Visio Park 1 sistemi,

Yeni Peugeot Rifter ve Peugeot Sürüş Destek Sistemleri ile sevdiklerinizin güvenliği emin ellerde. Geliştirilmiş Traﬁk İşareti Tanıma* ve

180° renkli geri görüş kamerası* yardımıyla park manevralarınızda size büyük kolaylık yaşatıyor. 8” kapasitif dokunmatik ekrana bağlı olan

Hız Sınırı Önerme Sistemi*, “Stop” fonksiyonlu Adaptatif Hız Sabitleyici*, Aktif Şerit Takip Sistemi*, Kör Nokta Uyarı Sistemi* ve

kamera sayesinde bu sistem size farklı görüş açıları sunuyor.

daha birçok sürüş destek sistemleri ile yeni Peugeot Rifter siz ve sevdiklerinize daha güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor.

* Versiyona göre değişiklik gösterebilir.
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* Versiyona göre değişiklik gösterebilir.
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d N a’ s ı N d a ç e V İ k L İ k V a R .

ZOrlu YOl şartlarına uYGun.

ÜstÜn maneVra KaBİlİYetİ.

Yeni Peugeot Rifter, üstün yol tutuşunun yanı sıra özel tasarlanmış süspansiyon sistemi, hassas direksiyonu ve

En son EMP2 platformu üzerinde üretilen yeni Peugeot Rifter, örnek bir manevra ve yol tutuşu

artırılmış yerden yüksekliği ile bir SUV aracın karakterini taşıyor. İşinizde ya da ailenizle birlikte çıktığınız

sağlıyor. Kısa motor kaput yapısı, detaylara özen gösterilerek tasarlanmış şasesi, elektrik

zorlu yollarda bile kolayca ilerlemenize imkan tanıyor. Ayrıca, yüksek sürüş pozisyonu yola daha fazla

takviyeli direksiyon ve optimize edilmiş dönüş çapı size üst düzeyde bir konfor, kalite ve pratiklik

hakim olmanızı sağlıyor.

sunuyor.
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maCeraYa HaZır.

KeşFetmeYe HaZır.

En beklenmedik durumlarda bile kontrol sizde. Advanced Grip Control, HADC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ile

Uzaklara gitmek, ailenizle birlikte dolu dolu bir gün geçirmek yeni Peugeot Rifter ile

yeni Peugeot Rifter dik rampalarda düşük hızı sabit tutar, siz sadece direksiyona odaklanırsınız.

çok daha keyifli. Hava ve zemin şartları zorlaştığında bile yola devam etmeniz için

Böylece kendinizi daha rahat, güvenli ve konforlu hissedersiniz.

size yardımcı olan Advanced Grip Control® sistemi, yol tutuşunun düşük olduğu durumlarda
çekiş gücünü optimize ederek yola tutunmanıza yardımcı oluyor. Siz ve ailenize ise yeni yerleri
keşfetmenin keyfini çıkarmak kalıyor.
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sÜRÜŞ ÖZGÜRLÜĞÜ.

YENİ NESİL DİZEL MOTORLAR
1.6 BlueHDi 100 hp MT5
1.5 BlueHDi 130 hp MT6
1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

ÜstÜn PerFOrmanslı Yenİ nesİl mOtOrlar.

Yenİ 8 İlerİ tam OtOmatİK şanZıman.

Yeni Peugeot Rifter, farklı sürüş deneyimleri yaşatmak ve bakış açınızı değiştirecek avantajlar sunmak için sizi bekliyor!

Eğlenceli bir günün dönüşünde, arka koltukta uyuya kalan ufaklığın rahatını düşünüyorsanız, yeni Peugeot Rifter sizi anlıyor.

Üstelik ekonominizi düşünerek.

Yeni 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman ile vites geçişleri son derece yumuşak, sarsıntısız ve hızlı gerçekleşiyor.
Direksiyon üzerindeki vites değiştirme kulakçıkları sayesinde, otomatik moddan çıkmadan,

32

Yenilikçi BlueHDi dizel motorlar ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman sayesinde yeni Peugeot Rifter gerçek sürüş şartlarında

vites değişimleri kolaylıkla manuel olarak yapılabiliyor.

düşük yakıt tüketimi ile yüksek performansı bir araya getiriyor.

Çocuğunuzun uykusu hiç bölünmüyor.
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Gt lıne
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1

aKsesuarlar
Yeni Peugeot Rifter, hobileriniz ya da ailenizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için zevkinize ve
yaşam tarzınıza uygun geniş aksesuar seçenekleri sunuyor:

1. Ön ve arka pak sensörü ve hırsız alarmı
2. Evcil hayvan koruyucusu
3. Tavan barları
4. Port bagaj (420 lt)
5. Halı paspas setleri
6. Bagaj kilidi
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YÜKseK standartlar.
Yeni Peugeot Rifter tarzınızı yansıtmaya, aracınızı seçkin döşemelerle
donatarak daha yüksek kalitede bir iç mekan yaratmanıza olanak tanıyor.

1. ENIGMATIC kumaş döşeme
2. PUMA mavi dikişli kumaş döşeme
3. CASUAL turuncu dikişli kumaş döşeme
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renGİnİZ sİZİ Yansıtsın.
Evinizin duvarlarını nasıl dilediğiniz renklerde tasarlayabiliyorsanız,
bu seçenek neden aracınızda da olmasın? Yeni Peugeot Rifter ile
otomobilinizin rengini kendi zevkinize uygun şekilde seçmeniz mümkün.
Opak veya metalik 8 renk seçeneği, tarzınızı dilediğiniz gibi

BEYAZ (Alp)

GRİ (Tekno)

GRİ (Platinyum)

SİYAH (Onyx)

KIRMIZI (Ardent)

GRİ (İpek)

MAVİ (Gece)

TURUNCU (Bakır)

yansıtmanıza imkan sağlıyor.

Jantlar:
sOn KÜÇÜK dOKunuşlar.
Opak veya metalik 8 renk arasından sizi yansıtan rengi tercih edebilirsiniz.

16" RAKIURA
Jant Kapakları
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16" TARANAKI
Alüminyum Alaşım Jant

17" AORAKI
Alüminyum Alaşım Jant
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şeBeKe Ve
HİZmetler.
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam
tarzıdır.
Yeni aracınız Türkiye’de üretim
hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi
altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar için
3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye karşı
üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve
ticari araçlar için 5 yıldır.
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat olması
için 2 özel formül. Arıza durumunda yardım
hizmetinden onarıma, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz ve
her zaman Peugeot kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size
açılır.
PEUGEOT KASKO
Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı bir
sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli
müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile,
alışılmış Peugeot satış noktanızda veya bir başka
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak
onarımların yapılması güvencesine sahip
olursunuz. Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel
bir fiyat teklifi isteyiniz.
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PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz.
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda
365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, PEUGEOT orijinal
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden
yararlanır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
PSA adına, global bir araştırma şirketi,
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya
SMS yoluyla temasa geçerek , memnuniyet
düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap
vererek , Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet
kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde
yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel adapte
olan
orijinal
yedek
parça
kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli
hizmetler güvencesidir.
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur.
PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik .
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan
bilgi edinin.
PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı.
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan
donanımlar versiyonlara göre standart veya
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri,
donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme
teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.

