N Y E P E U G E OT R I F T E R

PEUGEOT har rike tradisjoner når det gjelder innovasjon og

nettilkobling: Vi har jobbet med alle detaljer for at kjøringen skal bli

produksjon av toppkvalitet. Og i dag, mer enn noensinne, setter

enda mer intuitiv og enda behageligere for deg.

PEUGEOT alt inn på å utvikle biler med elegant design som gir
en unik kjøreopplevelse for alle sanser. Ergonomi, materialer,
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SKRÅSIKKER SJARM.

KO M P R O M I S S L Ø S D E S I G N .
Den nye PEUGEOT RIFTER er elegant, robust, smidig og kraftig - og et symbol på «allsidighet». Det korte,
høye panseret og den høye bakkeklaringen er lånt fra SUV-segmentet. Lyktene med kjørelys med
LED-signatur* og den vertikale grillen understreker bilens ﬁnt balanserte, kompakte og dynamiske silhuett.
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*Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

STERK PERSONLIGHET.
Med sin elegante silhuett og sine smekre linjer er PEUGEOT RIFTER en bil man legger merke til.
Støtfangerforsterkning i aluminium*, 17-tommers aluminiumfelger med diamantﬁnish*,
takbøyler, hjulbuelister og sidebeskyttelser er elementer som fremhever bilens stil ytterligere.

* Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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H E LT K L A R T E N P E U G E O T.
En bil med sterke gener. Med de spesielle baklyktene med «tre klør» inntar nye
PEUGEOT RIFTER posisjonen som merkets nye ikon. Tilhengerfestet, som ﬁnnes
som ekstrautstyr, gir enda større frihet, mens skyvedørene på sidene med ekstra
bred åpning og ekstra fargede vinduer* som kan åpnes** vitner om et interiør som
svarer til alle behov.
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* I 2. og 3. seterad er ekstra fargede ruter tilgjengelige kombinert med bakrute som kan åpnes, eller ikke tilgjengelig,
avhengig av versjon
** I 2. seterad: Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

S TA R T O P P D A G E L S E S R E I S E N .

M O D E R N I T E T I S E N T R U M F O R A LT.
PEUGEOT i-Cockpit® består av et kompakt ratt med integrerte betjeninger, talebetjeninger, headup-instrumenter
og en 8-tommers berøringsskjerm*, og dette gir smidig og instinktiv kjøring. PEUGEOT RIFTER inviterer deg til en
unik kjøreopplevelse.
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* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon

N YE FØ LELSER.
Unik komfort. Sett deg inn bak rattet i din nye PEUGEOT RIFTER og nyt den regulerbare
kjøreposisjonen og de ergonomiske setene som selv de høyeste personer vil sette pris på.
I tillegg til dette gjør den akustiske komforten kupeen til et sted der det ganske enkelt er
godt å være.
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Ø K VO LU M E T
N Å R D U M Å T T E Ø N S K E D E T.
En bil som tilpasser seg dine ønsker.
Nye PEUGEOT RIFTER ﬁnnes med 5 eller 7 seter, og i to lengder (standard og lang),
noe som garanterer eksemplarisk tilpassing.
Passasjersete foran og 2/3-1/3* benkesete bak eller tre individuelle seter**
med «Magic Flat»***-system som gjør at de kan foldes ned i gulvet, en tredje seterad
med to individuelle, uttakbare seter.... Du velger selv ønsket konﬁgurasjon.
Bagasjerommet er imponerende stort, på mellom 775 og 3500 liter, og opp til
4000 liter i den lange 5-setersversjonen. Bakruten som kan åpnes**, den lave
lasteterskelen og det ﬂate gulvet gjør inn- og utlasting mye enklere.

* Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
** Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
*** Vil bli tilgjengelig i første kvartal 2019
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EKSEMPLARISK ROMSLIGHET

Nye PEUGEOT RIFTER åpner opp for nye oppbevaringsmuligheter. Zénith®*-taket er
noe langt mer enn kun et soltak som gir lys i kupeen. Systemet er utstyrt
med en elektrisk betjent solgardin, LED-belysning og en rekke forskjellige
oppbevaringsløsninger i midten, i takboksen og i takhyllen foran.
Dørpaneler foran og bak, midtkonsoll, fotbrønn: Alt dette er oppbevaringsmuligheter
som gjør at nye PEUGEOT RIFTER har et lagringsvolum** som er en rekord
i kategorien. Alle disse løsningene er ergonomiske, praktiske og lett tilgjengelige som skapt for alt det du har med deg i hverdagen.

* Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
** Opp til 186 liter, hvorav 92 liter ved Zénith-taket
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EN NY OPPLEVELSE .

EN HEL VERDEN INNEN REKKEVIDDE.
Stikkordet for kupeen er innovasjon.
Med 3D-navigasjonssystemet har du tilgang til alt det du trenger for å gjøre reisen enklere.
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KO B L E T T I L D I N H V E R D A G .
Gi din smartphone den plassen du ønsker å gi den. Takket være Mirror Screen*-funksjonen i nye PEUGEOT RIFTER
kan du bruke apper som er kompatible med din telefon på bilens berøringsskjerm. Du trenger ikke lenger kludre med ledninger.
Induksjonsladeren** lader enkelt og greit opp telefonen din.
*Kun sertiﬁserte Android Auto, Apple CarPlay™ eller MirrorLink®-apper vil kunne fungere. Dette skjer når bilen er stoppet eller når den kjører, avhengig av det enkelte tilfelle. Når bilen kjører,
vil enkelte funksjoner i appene være nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis i bruk på din smartphone, kan for bilen kreve abonnement på en tilsvarende sertiﬁsert Android
Auto, Apple CarPlay™ eller MirrorLink®-app. Mirror Screen-funksjonen fungerer via Android Auto (for smartphone med Android) via Apple CarPlay™ (for smartphone med iOS), eller via
teknologien MirrorLink® (for MirrorLink®-kompatible Android-smartphones). Betingelsen er at man har et abonnement for telefon og internett
** Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon - Lading med induksjon for apparater som er kompatible med Qi-normen
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L I K E T I L PA S S O V E R A LT.
Parkeringen blir en smal sak. Med sine forskjellige parkeringsassistanser gir nye
PEUGEOT RIFTER deg enda bedre følelse av frihet og glede. Visiopark 1*-ryggekamera,
Park Assist** av siste generasjon og overvåking av dødvinkler***: Bilen har alt det du
trenger for å hjelpe deg under alle omstendigheter.
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* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon
** Aktiv parkeringsassistanse som ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
*** Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

S I K K E R H E T O M B O R D.
Med PEUGEOTs kjøreassistansesystemer gir nye RIFTER deg bedre ro og sikkerhet, og kjøringen blir
betraktelig enklere. Gjenkjennelse og analyse av fartsskilt*, adaptativ cruisekontroll* med Stop**-funksjon,
varsling ved ufrivillig krysning av veiens markeringslinjer*, Keyless Go*, elektrisk parkeringsbrems*, osv.
Alt dette gjør kjøringen så mye lettere!

* Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
** Stop-funksjonen i den adaptative hastighetsregulatoren er kun tilgjengelig med automatisk girkasse EAT8.
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SMIDIG SOM FÅ .

F R E M R A G E N D E F R E M KO M M E L I G H E T.
Nye PEUGEOT RIFTER er utstyrt med EMP2-plattformen av siste generasjon, med eksemplarisk fremkommelighet og veigrep.
Det korte overhenget foran, det spesielt veldesignede chassis, den elektriske servostyringen og den optimaliserte svingradiusen,
garanterer deg det aller beste når det gjelder komfort, kvalitet og effektivitet.

26

TA S E G F R E M O V E R A LT.
Du dominerer veien. Nye PEUGEOT RIFTER har et eksemplarisk veigrep som er typisk
for PEUGEOT, tilpassede hjuloppheng, behagelig styring og en høyere bakkeklaring som
gir bilen allroad-egenskaper. Den høye kjørestillingen gir enda bedre kontroll over veien.
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KLAR TIL NYE EVENTYR.
Forbedret trekkraft for å kunne utforske enda mer. Med Advanced Grip Control* og optimalisert antispinn
vil nye PEUGEOT RIFTER tilpasse seg alle dine behov under kjøring. Du har valget mellom fem modus
(standard, snø, allterreng, sand, ESP OFF) ganske enkelt ved å betjene justeringshjulet på midtkonsollen.
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* Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

IKKE REDD FOR NOE.
Ha full kontroll, selv i ekstreme situasjoner. Med HADC-funksjonen i Advanced Grip Control*
vil nye PEUGEOT RIFTER holde lav hastighet i bratte bakker. Du kan konsentrere deg om
styringen, og kan nyte garantert sikkerhet, komfort og kontroll.

* Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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FRIHETSFØLELSE .

M O T O R E R AV N Y G E N E R A S J O N .
De innovative motorene til nye PEUGEOT RIFTER kombinerer ytelse med fornuftig forbruk. Diesel BlueHDi og PureTech-bensinmotorene
av ny generasjon gir deg blant de beste kjøreopplevelsene på markedet.
Nye RIFTER kan utstyres med en BlueHDi-motor 100 hk med 5-trinns manuell eller 130 hk 6-trinns manuell eller 8-trinns automatisk girkasse,
i tillegg til PureTech 110 hk 6-trinns manuell girkasse. I 2019 blir også Pure Tech 130 hk 6-trinns manuell og 8-trinns automat tilgjengelig.

32

YTELSE PÅ ALLE GIR.
En enkel justeringsknapp for enda mykere kjøring. Med den nye 8-trinns automatiske girkassen EAT8* skjer girskiftet mykt,
enkelt og effektivt. Ved hjelp av hendlene ved rattet kan du også skifte gir manuelt, uten å gå ut av den automatiske modusen.

* EAT8: Ny 8-trinns automatisk girkasse, kun tilgjengelig med BlueHDi 130 hk automat.
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ALLURE

GT LINE

V E LG D E T B E ST E FO R D I N R I F T E R .

For å drive sport, for å reise ut på eventyr, for familie og venner… Uansett hvilke
behov du måtte ha vil nye PEUGEOT RIFTER tilpasse seg din livsstil med et stort
utvalg av tilbehør og utstyr.

1. Parkeringsassistanse foran og bak + alarm på originalmontert radio
2. Armlene på forsete
3. Tverrgående takbøyler på langsgående bøyler
4. Lang takboks (420 liter)
5. Sett med matter i 3D-tekstil
6. Bagasjeromsmatte
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D E TA L J E R AV K VA L I T E T.
Bli kjent med nye PEUGEOT RIFTER med vårt nye utvalg av kledninger
av toppkvalitet, for et elegant og stilfullt interiør.

1: ENIGMATIC-stoff (Active)
2: CARACAL-stoff (Allure)
3: SQUARED-stoff (GT Line)

38

1

2

3

DIN STIL,
D I N E FA R G E R …
Du kan velge mellom åtte ﬂotte farger.
Hvit banquise

Rød Ardent

… N E D T I L D E N M I N S T E D E TA L J .
Gi din nye PEUGEOT RIFTER et personlig preg.
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Grå Artense

Grå Platinium

Sort Onyx

Grå Silke

Blå Nuit

Cuprite Copper

16’’
RAKIURA hjulkapsel (Active)

16’’
TARANAKI aluminiumsfelg (Allure)

17’’
AORAKI aluminiumsfelg
med diamantﬁnish (ekstrautstyr Allure)
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FORHANDLERE
OG SERVICE.
FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som
monteres i din bil. Det settes store krav til valg av
materialer, det foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester.
Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og arbeid
fra 5 år og 100.000 kilometer, samt en garanti
mot gjennomrustning i 12 år på personbil
og 8 år på varebil fra første registreringsdato.
PEUGEOT ASSISTANCE
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp på alle
dine bilturer i Norge såvel som i hele Europa om
problemer skulle oppstå. Peugeot Assistance står
til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager
i året, både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022 og
hjelp kommer i løpet av kort tid.
Peugeot Assistance vil også sette deg i direkte
kontakt med din forhandler om dette er ønskelig.
PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd
av sammensatt mekanikk. Dersom en av disse
delene går i stykker, og skiftes ut med en uoriginal
del, risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye
testet og kontrollert for å garantere
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen
din, kan du være sikker på at Peugeot originaldeler
gir deg nettopp den tryggheten.
PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør,
skreddersydd til den enkelte bilmodell.
Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen
AS sitt sentrallager på Fjeldbo. Forhandlerne er
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online datatilknyttet hverandre og sentrallageret
for å sikre maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet og “over
natten leveringer” av deler fra Frankrike* er med på
å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE
MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av
testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for deg og
din bil. 70 forhandlere og serviceverksteder i
Norge og over 10 000 i hele Europa står klare
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT
Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende
adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

FOR MILJØET
PEUGEOT OG MILJØET
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk
stadig nye tiltak for å begrense bilens negative
virkninger på miljøet. Stadig renere motorer,
resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste
rekke også på dette området.

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er
presentert i denne brosjyren er ikke alle
tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr)
på alle modeller. Modellprogrammet er under
stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter
trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor
til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standardog ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt
med din Peugeot forhandler for å få oppdatering
på de siste endringer.

Produksjon og utgave: ALTAVIA Paris –
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre – Utarbeidet i EU – Oktober 2018.

www.peugeot.no

