TRAVELLER BUSINESS
НА ДИЗЕЛ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

В продължение на 210 години PEUGEOT развива френската производствена традиция за качество и иновативност. Днес PEUGEOT

04 Дизайн Traveller

20 Свързаност & Сигурност

използва цялата си енергия в концепцията за превозни средства с отличителен дизайн, които осигуряват пълноценно изживяване

08 Дизайн e-Traveller

22 Traveller Business

при шофиране, като ангажират емоциите на всички сетива. Ергономичност, висококачествени материали, свързаност ― работихме

14 Място на водача

24 Двигатели

върху всеки детайл, за да ви предложим по-интуитивно шофиране. Повече от всичко искаме да ви дадем свободата да избирате,

18 Комфорт

30 Персонализация

защото хората никога няма да престанат да бъдат в основата на нашия подход.

2

3

Е Л Е ГА Н Т Е Н И М О Д Е Р Е Н

БИЗНЕС КЛАСА

Е Л Е ГА Н Т Е Н И М О Д Е Р Е Н

Замислен и конструиран така, че да предостави максимален комфорт на водача и пътниците, новият PEUGEOT Traveller отправя

С PEUGEOT Traveller Business VIP вие избирате пътуване в премиум условия. Със своята

покана за луксозно пътуване. На борда вие ще бъдете едновременно поласкани и изпълнени с увереност, че всички условия

вертикално структурирана предна част и впечатляваща LED светлинна идентификация,

са безупречни и на нивото на бизнес класа. В зависимост от вашите потребности, може да направите избора си между трите*

стилни алуминиеви 17'' джанти и супертонирани стъкла PEUGEOT Traveller Business VIP

дължини и специалните нива на оборудване, създадени, за да отговорят на специфичните потребности от удобства на тези, за

се утвърждава с финес и елегантност.

които деловите пътувания са ежедневие: Business с 5 до 9** места и Business VIP с 6** и 7 места.
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* Версиите Compact (4,60 м), Standard (4,95 м) и Long (5,30 м) с височина до 1,90 м позволяват достъп до подземните паркинги в търговските центрове и аерогари.
** Стандартно оборудване
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П Р Е М И У М Ш АТ Ъ Л З А
Б Е З КО М П Р О М И С Е Н К О М Ф О Р Т

АМБИЦИОЗЕН ХАРАКТЕР

100% ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

С модерен силует и характерна предна част, гордо носеща двуцветния Лъв,

Отворът за електрическо зареждане, поставен отпред, от страната на водача,

новият 100% електрически PEUGEOT e-Traveller Business съчетава елегантен

гарантира удобство. В задната част на автомобила ще намерите двуцветния Лъв с

дизайн и впечатляваща визия. Гъвкав и прецизен, e-Traveller Business се движи

елегантни зелени и сини отражения, който отличава електрическата версия, както

и паркира с лекота в центъра* на съвременните градове с интензивен трафик.

и специфичния монограм "e-Traveller".
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* С височина до 1,90 м достъпът му до покрити паркинги и гаражи е гарантиран.
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И З Б О Р Н А А В ТО Н О М И Я

У С Л У Г И , К О И ТО У Л Е С Н Я В АТ В А Ш Е ТО Е Ж Е Д Н Е В И Е

С новият PEUGEOT e-Traveller можете да избирате между батерия с капацитет 50 kWh с автономия до 230 км WLTP* и батерия с
капацитет 75 kWh с автономия до 330 км WLTP**, съвършено интегрирани в каросерията, така че да запазят пространството на
борда и полезния обем за вашия багаж. Батерията има гаранция от 8 години, или 160 000 км за 70% от своя заряден капацитет.
Зареждането може да бъде осъществено както у дома, така и на работа. Батерията позволява използването на обществени
зарядни станции за постигане на 80% заряд за 30 минути.

Благодарение на услугите, предоставени чрез приложението MYPEUGEOT*, можете да се насладите
на повече самостоятелност от всякога, когато става дума за управление на електрически автомобил.
Управлявайте и планирайте зареждането от разстояние, погрижете се за температурния комфорт
в купето, като предварително го затоплите или охладите.
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* Батерия 50 kWh: предлага се за версиите Compact, Standard и Long.
** Батерия 75 kWh: предлага се за версиите Standard и Long.
Стойностите на автономията и разходът на електричество съответстват на процедурата на изпитания по стандарта WLTP (Световна хармонизирана процедура за изпитване на
леки превозни средства), която се прилага за хомологация на автомобили съгласно системата за одобряване на типа на Европейския съюз от 1 септември 2018 г. Те могат да
варират в зависимост от реалните условия на експлоатация като: скорост, температурен комфорт на борда, стил на шофиране, транспортиран товар и външна температура.
Времето за зареждане зависи съшо така от мощността на бордното зарядно устройство и типа кабел за зареждане.

* Безплатна услуга

13

КОМФОРТ С НОВО ИЗМЕРЕНИЕ

НАСТАНЕТЕ СЕ УДОБНО…
На борда PEUGEOT Traveller и e-Traveller залагат
преди всичко на удобството. Мястото на водача,
с висока позиция, която доминира над пътя,
с изчистен и елегантен дизайн, е изработено
с най-съвременни материали. Ергономично
интегрираните Head-up-display – екран на нивото
на очите и 7-инчов сензорен екран*, са пред
погледа ви и във вашия непосредствен обсег.
Инструменталният панел на PEUGEOT e-Traveller
със своя 3,5-инчов дисплей с цветна матрица
предоставя на водача основните данни за
шофирането като заряд на батерията и режим на
шофиране (Charge/Eco/Power**) в реално време.
Чрез големия капацитивен сензорен екран е
осигурен достъп до всички данни за електрическото шофиране чрез компютърна анимация,
показваща работата на задвижващия агрегат.
Бутонът "e-Toggle" позволява мигновен достъп
до управлението на електрическата автоматична
трансмисия. Възможен е избор на един от трите
режима на шофиране: ECO, NORMAL и POWER***.
Електрическата спирачка е много лесна
за употреба, работи автоматично и се
предлага като стандартно оборудване.
.
* CHARGE: Регенериране/частично възстановяване на заряда на батерията
– ECO: Оптимизиране на енергията – POWER: Максимална мощност
** ECO: оптимизация на автономията – NORMAL: оптимален комфорт – POWER:
Оптимизация на характеристиките при транспорт на тежки товари
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КОМФОРТЪТ НА ПЪТНИЦИТЕ
С PEUGEOT Traveller и PEUGEOT e-Traveller във
версията Business VIP разполагате с улеснен
достъп до борда благодарение на страничните
плъзгащи се врати с функция безконтактен достъп*.
Интериорът е решен в стила на просторен и
луксозен VIP салон. Прибиращата се и плъзгаща
се масичка* в центъра на 4 или 5 срещуположни
седалки предлага интелигентно оформено офис
пространство. PEUGEOT Traveller Business VIP се
е погрижил за комфорта на осветеност на всички
места посредством двустранно остъкления си
покрив*, като същевременно осигурява красива,
релаксираща, панорамна гледка към небето.
Свръхтонираните стъкла позволяват на пътниците
да се възползват от атмосферата на дискретност,
без да губят удоволствието от гледката навън.
В салона осветлението е решено с индивидуални
лампи за четене, използващи LED технология.
И за да бъде пълно удоволствието от пътуването
на борда, PEUGEOT Traveller Business VIP разполага
с независима климатизация отзад, снабдена с
индивидуални аератори с мека дифузия. Четири
контакта 12 V, в допълнение към контакт 220 V и USB
вход, са инсталирани в салона за вашето удобство
при зареждане на всякакъв вид мобилни апарати

* Опция
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ТЕХНОЛОГИЧЕН И СВЪРЗАН
3D навигацията с гласово разпознаване от ново поколение максимално
улеснява ориентацията и експедитивното вземане на решения по всяко
време на вашето пътуване. С нейна помощ можете да се възползвате от
информацията за трафика TomTom Traffic(1) в реално време.
7-инчовият сензорен екран предлага също така функцията Mirror Screen(2),
която дава възможност да ползвате приложенията на вашия съвместим
смартфон, без да раздвоявате вниманието си.
За по-комфортно и сигурно шофиране PEUGEOT Traveller и PEUGEOT
e-Traveller разполагат с голям набор от оборудване за помощ при шофиране
от последно поколение като Visiopark 1(3), разпознаване на пътните знаци
с препоръка за ограничаване на скоростта(4), автоматично превключване
на къси и дълги светлини(4), автоматична система за аварийно спиране от
ново поколение ― Active Safety Brake(3), адаптивен регулатор на скоростта(3),
предупреждение при неволно пресичане на осевата линия(3), наблюдение
на мъртвите точки на видимост(3), Head-up дисплей(4).

(1)

(2)

Според страната
Само сертифицираните приложения Android AutoTM и Apple CarPlayTM ще функционират при спиране или в движение,
в зависимост от случая. В движение някои от функциите на споменатите приложения ще бъдат недостъпни. Част от
съдържанието, което е достъпно безплатно на вашия смартфон, ще изиска закупуване на приложение, сертифицирано
от Android AutoTM или Apple CarPlayTM. Функцията Mirror Screen работи чрез Android AutoTM за телефоните с Android и чрез
Apple CarplayTM за телефоните с iOS, при наличие на абонамент за интернет с даден оператор.

(3)

Стандартно оборудване или опция, според версията

(4)

Опция, според версията
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TRAVELLER BUSINESS
С PEUGEOT Traveller Business можете да предложите
изключително стойностно обслужване на вашите
пътници като клиенти на специфични услуги от типа
на: летищни превози на къси разстояния, превози
с градски таксита и таксита, обслужващи зимните
и летните курорти, превози на дълги разстояния и
с повече багаж. Несъмнено при всеки тип условия
PEUGEOT Traveller Business се адаптира към вашите
потребности. За да извършите удобен превоз, създайте
уникален интериор, като конфигурирате местата и
оборудването съобразно нуждите на вашите пътници.
Можете да избирате сред множество конфигурации
от 5 до 9 места. Изваждащите се седалки позволяват
да модулирате пространство по възможно най-лесния
начин. Улесненият достъп до третия ред седалки е
забележителен. Само с едно движение седалката
се отмества и освобождава широка пътека, за да
настаните удобно пътниците на задните места.

Обем на багажника*:
Compact: 1633 л до тавана зад втория ред седалки
Standard: 507 л до нивото на облегалките зад третия ред седалки, 2228 л до тавана зад втория ред седалки
Long: 912 л до нивото на облегалките зад третия ред седалки, 2787 л до тавана зад втория ред седалки
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* Измерен по метода VDA с паралелепипеди с размери 200x100x50 мм

М О Д Е Р Н АТА М О Б И Л Н О С Т

100% ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Маневрен в града и стабилен и сигурен на пътя,
новият PEUGEOT e-Traveller е оборудван с
електрически двигател с мощност 100 kW (136 к.с.).
Този двигател осигурява динамично и безшумно*
шофиране, както и ускорение, благодарение на
моментално постигане на въртящ момент
от 260 Nm.

* Погрижете се да запазите контрола върху автомобила и
обкръжението, което може да не е достатъчно адаптирано
към безшумните електрически автомобили.
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М О Д У Л И Р У Е М А И Е Ф И К А С Н А П Л АТФ О Р М А

Д И З Е Л О В И Д В И ГАТ Е Л И

BlueHDi

PEUGEOT Traveller Business ползва мултиенергийната модулируема платформа EMP2 (Efficient Modular Platform), която предлага

PEUGEOT Traveller е оборудван с двигатели BlueHDi, сред които BlueHDi 180 S&S EAT8*. Емисиите са третирани

избор между дизелови двигатели с вътрешно горене и електрически. Новият PEUGEOT e-Traveller Business е конструиран върху

както на мястото на тяхното възникване, така и при извеждането им, като по този начин се гарантира намаляване

техническите предимства на платформата EMP2, която му осигурява оптимизирана архитектура, щедър обем на багажника и

на разхода на гориво и още по-ефикасно снижаване на емисиите**.

пътническия салон, както и комфортна позиция на водача, идентични с тези на версиите с двигатели с вътрешно горене.
*EAT8: 8-степенна автоматична скоростна кутия (Efficient Automatic Transmission 8 Speed).
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** РАЗХОД НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ:
Стойности WLTP: От 1 септември 2018 г. новите превозни средства са тествани на базата на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е по
реалистична процедура за тестване за измерване на разхода на гориво, емисиите на СО2 и диапазона на превозните средства. Тази процедура по WLTP е направена с по-реалистични условия
на изпитване и напълно заменя протокола NEDC, използван до 1 септември 2018 г. Стойностите могат да варират в зависимост от конкретното оборудване, опции и видове гуми. За повече
информация се свържете с нашите търговски обекти.
Стойности NEDC: Разходи на гориво от 4,8 до 5,8 в смесен цикъл, от 4,6 до 5,4 в извънградски цикъл и от 5,2 до 6,6 в градски цикъл NEDC (л/100 км) - Емисии CO2 (смесен цикъл) NEDC: от 126 до 154 (г/км)
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ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ СТИЛ

АКСЕСОАРИ

1

2

3

4

1) Облицовка за багажник
2) Закачалка
3) Поставка за смартфон
4) Поставка за таблет
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СТИЛЕН ПРИЕМ
Открийте предложенията за стилен интериор от
текстил и кожа, подходящ за елегантна премиум
атмосфера.
1. Текстил Curitiba Triton Meltem*
2. Перфорирана кожа Claudia Noir*

* Според версията.
Кожа или други материали: за повече информация относно възможностите за поръчка
се обърнете към вашия търговец или проверете на сайта: www.peugeot.bg
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1

2

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ЦВЯТ
Направете своя стилен избор сред палитра от
седем изискани матови и металик цветове.

(1)

Цвят мат

(2)

Цвят металик, опция

(3)

Не се предлага на e-Traveller

Сив Gris Platinium(2)

Бял Blanc Banquise(1)

Черен Perla Nera(2)

Сив Gris Artense(2)

Сив Silky Grey(2),(3)

Кафяв Brun Rich Oak(2)

Червен Orange Tourmaline(2),(3)

Тасове 16"
SAN FRANCISCO *

Тасове 17"
MIAMI **

Алуминиеви джанти 17"
PHOENIX с ефект "диамант" ***

ПОСЛЕДЕН ЩРИХ
Traveller Business и e-Traveller Business могат да бъдат
елегантно персонализирани с тасове и джанти от 16" и 17".

*

Стандартно оборудване на e-Traveller Business

** Стандартно оборудване на Traveller Business, опция на e-Traveller Business
*** Стандартно оборудване на Traveller Business VIP, опция на Traveller Business и e-Traveller Business
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