PEUGEOT RIFTER

PEUGEOT завжди дотримується французьких традицій
найвищої якості та інноваційності у виробництві.
Сьогодні ми спрямовуємо всі наші зусилля на створення
автомобілів, які забезпечують водія новими відчуттями
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за кермом. Ергономіка, матеріали, смарт-можливості –
ми продумали кожну деталь, щоб зробити кермування
більш інтуїтивним.
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SUV-дизайн
PEUGEOT i-Cockpit®
Модульність
Бути на зв’язку
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Безпека
Управління
Персоналізація
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ДИЗАЙН БЕЗ КОМПРОМІСІВ

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ

У PEUGEOT RIFTER втілюються елегантність, міцність, спритність і потужність. Його короткий

Стильний силует і плавні лінії не дадуть PEUGEOT RIFTER лишитися непоміченим. Серйозний

високий капот і збільшений кліренс дозволяють кинути виклик деяким кросоверам. А збалансований

імідж нового RIFTER доповнюють захист переднього бампера з сірого алюмінію, 16-дюймові**

динамічний силует підкреслює вертикальна фальшрадіаторна решітка зі світлодіодними денними

алюмінієві диски з діамантовим блиском, рейлінги для багажника на даху, бокові нак ладки на

ходовими вогнями*.

колісні арки та боковий захист.
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* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
** Опція чи недоступно – залежно від версії

* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
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ВОЛОДАР КІГТІВ ЛЕВА
Це не просто пазури. PEUGEOT RIFTER можна назвати
новою іконою бренду не в останню черг у завдяки
3D-фарам, що прикрашають його задню частину. А двоє
бокових

дверей-слайдерів

з

додатково

тонованими*

вікнами з елек тричним приводом* забезпечують вільний
дост уп до салону.
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* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
** Опція чи недоступно – залежно від версії

У СЕРЦІ СУЧАСНОГО

НА ШЛЯХУ ДО НОВИХ ВРАЖЕНЬ

Відкрийте зручніший і більш інтуїтивний стиль керування з PEUGEOT i-Cockpit®. До Ваших

Сідайте за кермо PEUGEOT RIFTER і насолоджуйтеся налаштуваннями положення водія

послуг – компактне кермо та 8-дюймовий ємнісний тачскрін*. PEUGEOT RIFTER запрошує

в якісному ергономічному кріслі, яке сподобається навіть дуже високим водіям. Додайте

відчути унікальну насолоду за кермом.

неймовірний акустичний комфорт – увесь салон перетворюється на спокійну гавань.
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* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
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ЗБІЛЬШУЙТЕ ОБ’ЄМ ЗА ПОТРЕБИ
Автомобіль, що підлаштовується під Ваші бажання. PEUGEOT
RIFTER, доступний у 5- і 7-місних варіантах і двох варіантах
довжини (L1 і L2), трансформується з легкістю. Переднє
пасажирське крісло та задні сидіння в пропорції 2/3-1/3*
чи 3 індивідуальних крісла**, третій ряд з двома зйомними
кріслами – обирайте самі. Багажник вражає об’ємом від
775 до 3500 л у L1 й аж до 4000 л для 5-місного L2. Доступ
до багажника спрощує заднє ск ло, що відчиняється**, поріг
багажника та пласка підлога***.
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* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
** Опція чи недоступно – залежно від версії
*** Предмети довжиною 2.70 м чи 3.05 м у версіях L1 і L2 відповідно

ЗАВОЙОВУЮЧИ ПРОСТІР
Розкрийте потенціал простору. Дах Zénith®* зі шторою та LEDлампами** не лише дозволяє світлу краще проникати в салон,
але й має місця для поклажі в центральній арці, даховому
багажнику і горішньому стелажі в передній частині автомобіля.
Передні та задні дверні панелі, центральна консоль тощо.
PEUGEOT RIFTER встановив рекорд класу з об’єму*** відсіків
для поклажі. Їхня кількість, розмір і легкість доступу дозволяють
покласти там будь-які предмети.

* Стандартна комплектація, опція чи недоступно – залежно від версії
** LED: 100% Light Emitting Diode
*** До 186 л, включаючи 92 л на даху Zénith®

13

ДО СВІТУ РУКОЮ ПОДАТИ

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВАШИМ ЖИТТЯМ

Завдяки навігації Ваші поїздки стануть простішими та дозволять менше відволікатися від

Віддайте смартфону належне — з легкістю заряджайте його за допомогою індукційної зарядної

обстановки на дорозі.

станції* та управляйте улюбленими додатками завдяки Android Auto (для смартфонів на
базі Android) або Apple CarPlay™ (для смартфонів на базі iOS) на сенсорному екрані вашого
PEUGEOT RIFTER.
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* Опція залежно від версії. Індукційна зарядна станція сумісна з пристроями стандарту Qi.
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ВСЮДИ ЯК УДОМА

БЕЗПЕКА В САЛОНІ

Паркування стане дитячою забавкою. Різноманітні системи допомоги в маневруванні

Система PEUGEOT Driving Support робить RIFTER простішим у керуванні, даруючи спокій

PEUGEOT RIFTER подарують більше свободи та радості за кермом. Камера заднього огляду*,

безпеку. Прогресивна система розпізнавання знаків і рекомендації максимальної швидкості*,

Park Assist** останнього покоління та моніторинг сліпих зон*** стануть у нагоді за всяких

безконтактний доступ і запуск двигуна*, система попередження про зіткнення та попередження

обставин.

про екстрене гальмування * тощо зроблять Ваші поїздки незвично простими.
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* Опція – залежно від версії
**Parking active assistance доступний в якості опції чи недоступний, залежно від версії
*** Опція чи недоступно – залежно від версії

* Опція чи недоступно – залежно від версії

і
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ЗАЯВЛЯЙТЕ ПРО СЕБЕ ВСЮДИ

ВИДАТНА МАНЕВРЕНІСТЬ

Підкоряйте шляхи – від гладеньких до крутих. PEUGEOT RIFTER традиційно для бренду чудово

Нова платформа EMP2 дозволяє PEUGEOT RIFTER демонструвати виняткову керованість і

дає раду дорозі завдяки приємному керму та збільшеному к ліренсу, які наділяють його

здатність тримати дорогу. Короткий передній звис, надійна конструкція шасі, електричний

позашляховими мож ливостями*. Висока посадка водія також допоможе приручити дорогу.

підсилювач керма та оптимізований радіус повороту забезпечують високий рівень комфорту,
якості й ефективності.
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*Hа покриттях, що підходять моторизованому транспорту.
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ГОТОВИЙ ДО ПРИГОД

ДОСЛІДЖУЙТЕ ВСІ ШЛЯХИ

Покращені їздові характеристики допомагають втекти від міської буденності. Керування

Зберігайте контроль навіть у найбільш екстремальних ситуаціях. Функція Hill Assist Descent Control*

PEUGEOT RIFTER відповідає всім Вашим потребам, адже його оснащено системою Advanced Grip

дозволяє утримувати низьку швидкість на крутих схилах. Вам лишається зосередитися на кермі

Control* і протибуксувальною системою. Обирайте один з 5 режимів (Standard, Snow, Off-road,

та насолоджуватися безпекою, комфортом і контролем.

Sand чи ESP OFF), обертаючи коліщатко на центральній консолі.
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* Опція чи недоступно – залежно від версії

* Опція чи недоступно – залежно від версії
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1

ОБЕРІТЬ, ЩО НАЙКРАЩЕ ПАСУЄ ВАШОМУ RIFTER
Для спорту, пригод, родини…
Якими би не були Ваші потреби, PEUGEOT RIFTER пасуватиме
саме Вашому стилю життя завдяки аксесуарам й оснащенню.
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1. Передня та задня системи допомоги при паркуванні
2. Підлокітник передього ряду сидінь
3. Поперечні перек ладини на рейлінгах даху
4. Багажний бокс довгий (420 літрів)
5. Комплект 3D-килимків
6. Твердий піддон багажного відділення
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ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ НА БУДЬ-ЯКІЙ ПЕРЕДАЧІ

УВАГА ДО ДЕТАЛЕЙ

З новою автоматичною коробкою передач* EAT8 перемикання відбуваються плавно й абсолютно

PEUGEOT RIFTER пропонує варіанти якісного оздоблення салону*, які надають інтер’єру

незалежно, щоразу обираючи правильно передачу.

скромності й елегантності водночас.

1. Версія ACTIVE PACK, тканина CURITIBA
2. Версія ALLURE, тканина CARACAL
26

*EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - нова 8-sступнічаста автоматична коробка передач, доступна лише з двигнуом BlueHDi 130 S&S EAT8

* Стандартна комплектація, опція чи недоступно – залежно від версії
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ВАШ СТИЛЬ, ВАШІ КОЛЬОРИ...
До Ваших послуг – 7 кольорів на вибір.
БІЛА емаль (WPP0)

СТАЛЬНИЙ металік (F4M0)

ПЛАТИНОВИЙ металік (VLM0)

ЧОРНИЙ металік (9VM0)

ПІСОЧНИЙ металік (EUM0)

СИНІЙ металік (JGM0)

МІДНИЙ металік (LGM0)

… ДО НАЙДРІБНІШИХ ДЕТАЛЕЙ.
Зробіть PEUGEOT RIFTER унікальним.
Обирайте з-поміж 2 коліс* чи ковпаків*
діаметром 16 дюймів.

* Стандартна комплектація, опція чи недоступно – залежно від версії
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Колісні ковпаки R16,

Колісні ковпаки R16,

Легкосплавні колісні

RAKIURA

TONGARIRO

диски R16
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ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ
Коли Ви обираєте PEUGEOT, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроектовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років безвідмовної
слу жби. Як власник автомобіля PEUGEOT Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній сервісній мережі PEUGEOT.
Будьте певні, т у т є спеціалісти, які вислу хають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко й ефективно ї ї усуну ть. Ці професіонали мають необхідну
кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання PEUGEOT та використовують лише оригінальні запчастини PEUGEOT.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ
ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА
На кожен PEUGEOT Rifter поширюється
договірна гарантія терміном на 3 роки
або 100 000 км в залежності від того,
що настане раніше.
Також автомобілі мають гарантію
12 років від наскрізної корозії кузова
та 3 роки гарантії на лакофарбове
покриття. Звертайтеся до дилера
PEUGEOT щодо детальніших умов
гарантії.

ДОПОМОГА В ДОРОЗІ PEUGEOT
ASSISTANCE
Всі
нові
автомобілі
PEUGEOT
автоматично
отримують
сервіс
допомоги
в
дорозі
PEUGEOT
Assistance. Цей сервіс покриває
всі несправності та неприємності,
що мож у ть трапитися з Вашим
автомобілем, і працює протягом
24 годин на добу, 7 днів на тиждень,
365 днів на рік. Сервіс допомоги в
дорозі PEUGEOT Assistance працює
в Україні. Він вк лючає в себе:
допомогу із запуску автомобіля;
швидкий ремонт у дорозі; евакуацію
до найближчої офіційної СТО; якщо
швидкий
ремонт
неможливий;
автомобіль на підміну; консультаційні
послуги i т. д. Даний сервіс працює
протягом дії основної гарантії,
проте його дію можна подовжити за
допомогою сервісного контракту.

СЕРВІС І ПІКЛУВАННЯ ПРО ВАШ
PEUGEOT
Будь ласка, зверніться до сервісної
книжки для контролю технічного
обслуговування Вашого PEUGEOT Rifter
і перегляньте графік проходження ТО.

ФІНАНСУВАННЯ ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ
Фінансування PEUGEOT Financial
Services пропонує широкий вибір
гнучких,
зрозумілих
і
вигідних
програм для простої та швидкої купівлі
автомобіля. Спеціалісти фінансового
відділу PEUGEOT Financial Services
допоможуть
обрати
найкращий
варіант
і
нададуть
друкований
розрахунок усіх необхідних платежів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ PEUGEOT
Фірмові аксесуари PEUGEOT створені спеціально для кожної моделі бренду без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари
були різнобічно протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.
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Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками PEUGEOT.
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