Nýr Peugeot Rifter – Verðlisti
Búnaður

Útfærsla

Vél - Eldsneyti

Hestöfl

C02

Eyðsla

gr/km - NEDC

L1 / L2

blandaður
akstur

Skipting

Verð

L1 / L2
Active
Active
Active
Active

L1 - 5 manna
L1 - 5 manna
L1 - 5 manna
L1 - 5 manna

1,2 PureTech – Bensín
1,2 PureTech – Bensín
1,5 BlueHdi - Dísil
1,5 BlueHdi - Dísil

110
130
100
130

127 / 127
125 / 129
119 / 119
123 / 123

5,5 / 5,5
5,4 / 5,6
4,3 / 4,3
4,3 / 4,3

5 gíra
Sjálfskiptur
5 gíra
Sjálfskiptur

3.590.000
3.990.000
3.620.000
4.120.000

Allure
Allure
Allure
Allure

L1 - 5 manna
L1 - 5 manna
L1 - 5 manna
L1 - 5 manna

1,2 PureTech – Bensín
1,2 PureTech – Bensín
1,5 BlueHdi - Dísil
1,5 BlueHdi - Dísil

110
130
100
130

127 / 127
125 / 129
119 / 119
123 / 123

5,5 / 5,5
5,4 / 5,6
4,3 / 4,3
4,3 / 4,3

5 gíra
Sjálfskiptur
5 gíra
Sjálfskiptur

3.790.000
4.190.000
3.820.000
4.370.000

L2 – Langur, 5 manna - kr. 350.000 fyrir allar vélar- og búnaðarútfærslur
Rifter - Helsti staðalbúnaður
Peugeot i-Cockpit ökumannsrými
ASR spólvörn og ESP skrikvörn
Öryggispúðar 6 stk.- 2 stk framan, í hliðum sæta og öryggispúða gardínur
Fjarstýrð samlæsing
LED dagljósabúnaður
Velti- og aðdráttarstýri
Geymsluhilla fyrir ofan ökumann og farþega framan
Útvarp, 6 hátalarar, USB tengi og Bluetooth tengibúnaður
Hiti í framsætum stillanlegur
Rafdrifnar rúður að framan
Hraðastillir ( Cruise control) með hraðatakmarkara (Limiter)
16“ Stálfelgur 205/60 R16
Aftursæti í miðjuröð skipt 1/3- 2/3 – Isofix festingar fyrir 3 stóla
3 stök sæti í miðjuröð á sleðum, niðurfellanleg – Isofix festingar fyrir 3 stóla
Comfort framsæti með armpúða milli framsæta, rafstýrð mjóhryggsstilling
Ökumannssæti með hæðar- og mjóbaksstillingu, geymsla undir sæti
Geymsluhólf í gólfi í miðjuröð
Leðurklætt stýrishjól, heimreiðarljós ( Follow me home )
Borð á sætisbökum, glasahaldarar í rennihurðum, 12V tengill í miðjuröð og í skotti
Rafdrifin handbremsa
Rafdrifnar rúður að aftan (í miðjuröð), rafdrifnir upphitaðir speglar
Nálægðarskynjarar að aftan
Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, birtuskynjari fyrir ljós
Loftkæling ( Air condition) – með kælingu á hanskahólf.
8“ margmiðlunarskjár, Mirror screen tækni fyrir snjallsíma
Útlitspakki ( Pack Look) – Grátt grill, svunta og í kringum þokuljós í framstuðara ofl.
Varadekk
Áklæði

Active














Enigmatic

Allure


























Carocal

Nýr Peugeot Rifter – Aukabúnaður
Málmlitur ( metallic )*
Aurhlífar að framan og aftan
Bakkmyndavél + nálægðarskynjarar framan ( Allure) *
Modutop – gler og hirslur í toppi
Hiti í framrúðu undir þurrkublöðum*
Skyggðar rúður aftan *

7 sæta útgáfa m.tveim stökum sætum í 3 röð (L1)
7 sæta útgáfa m.tveim stökum sætum í 3 röð (L2)
Raffellanlegir speglar ( Allure)*

50.000 kr.
38.000 kr.
130.000 kr.
180.000 kr.
30.000 kr.
57.000 kr
130.000 kr.
165.000 kr.
20.000 kr.

Skottmotta

Nálægðarskynjarar að framan*
Álfelgur 16“ *
Álfelgur 17“ *
Stálhlíf undir vél *
Lyklalaust aðgengi *
Dráttarkrókur losanlegur
Öryggisnet í skott – milli sæta og farangurs *
Sjálfvirk dimming á baksýnisspegli *

19.000 kr.
40.000 kr.
80.000 kr.
110.000 kr.
18.000 kr.
60.000 kr.
209.000 kr
28.000 kr.
14.000 kr.

Grip Control – Spólvörn með brekkubremsu ( Hill descent control )kr. 130.000 ( 5 stillingar )**:

Snjór

Góðar aðstæður

Sandur

Krefjandi aðstæður- laus möl og jarðvegur.

Aftengja spólvörn og stöðugleikakerfi

Framlengd ábyrgð:
3 ár eða að 60.000 km. Kr 79.000

4 ár eða að 80.000 km. Kr 99.000

5 ár eða að 100.000 km. Kr 119.000

*Pantað með bíl frá verksmiðju. ** CO2 gildi og eyðslutölur eru aðrar fyrir bíla með Grip Control – Spólvörn. Sjá nánar í bækling.

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla. Kaupverð, verð
aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað
undir kaupsamning. Ábyrgð : Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu
bifreiðarinnar. Að auki býður Brimborg kaupanda val um framlengda verksmiðjuábyrgð gegn gjaldi og gegn sérstökum skilmálum. Söluráðgjafar
veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ýtarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins. Útgáfa: Rifter 29.01.2019

