RIFTER

Вече над 210 години PEUGEOT неизменно следва
френската традиция на качество и иновативност
в производството.
Днес PEUGEOT влага цялата си енергия в
създаването на автомобили с елегантен дизайн,
които предлагат изключително усещане при
шофиране, стимулиращо всички сетива.
Ергономичност, материали, свързаност - създали сме
всеки детайл, за да ви предложим по-интуитивно
усещане зад волана. Хората винаги ще бъдат в
основата на нашия подход и затова, повече от всичко,
ние искаме да преобразим времето на борда на
нашите автомобили в още по-качествено време.
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PEUGEOT i-Cockpit®
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Персонализация

ТЛИЧИТЕЛНИЯ
ТИЛ НА PEUGEO

ДИЗАЙН БЕЗ КОМПРОМИС

СИЛЕН ХАРАКТЕР

PEUGEOT RIFTER е олицетворение на елегантност, солидност, пъргавина и мощ – всичко това, събрано

Със стилния си силует и елегантни линии PEUGEOT RIFTER няма да

в един автомобил. С къс и висок преден капак и увеличен пътен просвет, той умело заимства част от

остане незабелязан. Сив алуминиев протектор(1) на предната броня,

стилистичните характеристики на SUV. Вертикалната решетка и предните фарове с LED DRL

17-инчови алуминиеви джанти с ефект „диамант“ (2), рейки на покрива,

(1)

светлинна

идентификация подчертават неговия балансиран, компактен и динамичен силует.

протектори на арките на колелата и черни странични лайстни
подчертават забележителния стил на RIFTER.

(1)

LED DRL: Дневни светлини със светлоизлъчващи диоди. Налични като стандартно оборудване или не се предлагат, в зависимост от версията.
(1)

Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

(2)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.
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РАЗПОЗНАВАЕМ НА ПЪТЯ

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЛИНИИ

Със светлинна идентификация с трите следи от ноктите на лъва, украсяваща задната му част,

Новият PEUGEOT e-RIFTER е разпознаваем

PEUGEOT RIFTER се утвърждава като емблематичен 7-местен автомобил на марката. Способен e

по отличителния монограм e-Rifter, а отворът,

да тегли товар до 750 кг, с две плъзгащи се странични врати с по-широк достъп и супертонирани

разположен на левия заден калник, съдържа

електрически стъкла(2), които откриват просторен и приветлив интериор.

(1)

Супертонирани стъкла, налични на втория и третия ред, с опцията за отварящо се задно стъкло, в зависимост от версията.

(2)

Налични на втория ред като стандартно или допълнително оборудване или не се предлагат, в зависимост от версията.

(1)

контактите за зареждане.

ТКРИТИЕТО
АПОЧВА ТУК

ПО ПЪТЯ КЪМ
НОВИ УСЕЩАНИЯ
Седнете зад волана на PEUGEOT RIFTER и
се насладете на регулируемата позиция
на шофиране и висококачествените
ергономични седалки, които ще
предложат удобство на всеки водач.
Добавете невероятен звуков комфорт,
и цялото купе става истински рай,
изпълнен със спокойствие.

PEUGEOT i-COCKPIT®
в ПЪЛНА e-ВОЛЮЦИЯ
С PEUGEOT i-Cockpit® ще откриете
по-пъргаво и интуитивно шофиране
благодарение на компактния волан,
панела на нивото на очите и големия
8-(1) или 10-инчов(2) сензорен екран.
PEUGEOT i-Cockpit® на новия e-RIFTER
се развива в технологично отношение с
два нови инструментални панела, за да
сподели цялата информация, необходима
за правилното управление на едно
изцяло електрическо превозно средство.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване,
в зависимост от версията.

(2)

Наличен като опция, в зависимост от версията.
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СЕНЗОРЕН ЕКРАН
Големият 10-инчов(1) сензорен екран ви позволява да влезете в менюто Electric чрез
съответните опции:
• Flow за преглед на енергийните потоци в реално време,
• Statistics за извеждане на статистика за консумацията,
• Charge, което позволява планиране на отложено зареждане.

(1)

ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
В новия e-RIFTER можете да имате 100% дигитален инструментален панел(1).
Информационният дисплей е с пълни възможности за конфигуриране и персонализация.
Инструменталният панел има няколко режима на извеждане, достъпни от волана, което
позволява на водача да настрои своя PEUGEOT i-Cockpit® изцяло според желанията си.
Това би могло да включва задаване на екрана да извежда навигацията, управлението на
електрическото зареждане или системите в помощ на водача изцяло според вашите нужди.

(1)
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Наличен като опция, в зависимост от версията.

Наличен като опция.

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА
ПО-ГОЛЯМО УЛЕСНЕНИЕ
С 5 или 7 места и две различни дължини
(Standard и Long), PEUGEOT RIFTER е
изключително адаптивен. Седалка на
пътника отпред, задна седалка, делима
в съотношение 2/3-1/3(1), или налична
като три отделни седалки(2) със система
Magic Flat, благодарение на която могат
да се сгъват до пода, и трети ред с
2 отделни изваждащи се седалки: вие
решавате каква да бъде конфигурацията.
Багажникът предлага впечатляващ обем
между 775 и 3500 литра и до 4000 литра
за 5-местната версия Long. И накрая,
отварящото се задно стъкло(2), прагът
на багажника и равният под(3) улесняват
товаренето и разтоварването.
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(1)

Стандартно оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

(2)

Стандартно или допълнително оборудване или
не се предлага, в зависимост от версията.

(3)

Дълги предмети до 2,7 м при версия Standard
или до 3,05 м при версия Long.

ЩЕДРИ ПРОСТРАНСТВА
Възползвайте се максимално от
потенциала за съхранение. Освен че
осигурява светлина, покривът Zénith® (1)
с електрическа плъзгаща се щора и LED
амбиентно осветление(2) предлага удобни
места за съхранение в централната арка,
панела на покрива и отделението за вещи
в предната част на автомобила.
Панелите на предните и задните врати,
централната конзола, пространството
при краката(1): PEUGEOT RIFTER има
рекорден капацитет(3) за съхранение
на вещи в своята категория.
Разполагате с многобройни, щедри
и достъпни места за съхранение с
ергономичност, проектирана да
помести ежедневните вещи.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване или
не се предлага, в зависимост от версията.

(2)

LED: 100% светлоизлъчващи диоди.

(3)

До 186 литра, включително 92 литра в покрива Zenith®.
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НТЕНЗИВНО
РЕЖИВЯВАНЕ

ВИНАГИ СВЪРЗАНИ
С пакета за свързана навигация с
гласово активиране(1), включващ
информация за трафика в реално време
и за опасни зони от TomTom Services(2),
както и местоположение и наличност
на обществени зарядни станции, имате
пълен поглед към заобикалящата ви среда
директно на сензорния екран.
Функцията Mirror Screen(3) ви позволява
да се възползвате от съвместими със
смартфона приложения на сензорния екран
на PEUGEOT RIFTER. Вече нямате нужда от
кабели, индукционното зареждане(4) с лекота
осигурява захранване на смартфона ви.
(1)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията и пазара. Свързаните навигационни
услуги са достъпни или със SIM карта на борда, или от смартфона
на клиента (модемен режим, в зависимост от модела/версията).

(2)

Услугите TomTom извеждат цялата съществена информация,
свързана с шофирането, в реално време: трафик в реално време,
бензиностанции, паркиране, прогноза за времето, местно
търсене и камери за засичане на скоростта (в зависимост
от националното законодателство). Всички тези услуги се
предлагат с 3-годишен абонамент, който може да бъде
удължен или подновен онлайн срещу определена такса.

(3)

Само сертифицирани приложения на Android Auto и Apple CarPlayTM
ще работят при спрял автомобил или при шофиране. По време
на шофиране определени функции на въпросните приложения
ще бъдат дезактивирани. Някои типове съдържание, които може
да са налични безплатно за смартфон, изискват абонамент за
еквивалентно платено приложение, сертифицирано от Android Auto
или Apple CarPlayTM. Функцията Mirror Screen работи с Android Auto
(за телефони с Android) или Apple CarPlayTM (за телефони с iOS), при
условие че имате договор за мобилни данни.

(4)

Допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от
версията – индукционно зареждане за устройства, съвместими
със стандарта Qi.

У ДОМА НАВСЯКЪДЕ

БЕЗОПАСНОСТ НА БОРДА

С различните системи, подпомагащи маневрирането на PEUGEOT RIFTER,

Със системите на PEUGEOT в помощ на водача RIFTER улеснява шофирането и ви осигурява

ще можете да се възползвате от повече свобода. Камерата за заден ход

повече спокойствие и безопасност. Усъвършенствана Система за разпознаване на пътните знаци

Visiopark 1(1), най-новото поколение Асистент за паркиране(2) и Системата

и препоръки за ограничение на скоростта(1), Адаптивен автопилот(1) с функция Stop(2), Система за

за следене на мъртвата зона(3) означават, че сте добре оборудвани при

предупреждение при неволно пресичане на маркировката(1), достъп и стартиране без контактен

всякакви обстоятелства.

ключ(1), електрическа паркинг спирачка(1) и много други системи улесняват вашите пътувания.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване, в зависимост от версията.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

(2)

Активният асистент за паркиране е наличен като допълнително оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

(2)

Адаптивният автопилот с функция Stop се предлага само с автоматична скоростна кутия EAT8.

(3)

Допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.
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ГОТОВ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИЗСЛЕДВАЙТЕ ВСЯКАКВИ ТЕРЕНИ

Подобрена мобилност за бягство от ежедневието. С Advanced Grip Control - усъвършенствания

Поддържайте контрол и в най-екстремните ситуации. С функцията HADC(1)

контрол на сцеплението , управлението на PEUGEOT RIFTER отговаря на всички ваши нужди.

на Advanced Grip Control(2) PEUGEOT RIFTER поддържа ниска скорост по

Навигирайте между 5-те режима на сцепление (Standard, Snow, Off-road, Sand и ESP OFF) с

стръмни склонове. Оставате фокусирани върху кормилното управление

регулатора, разположен на централната конзола, за повече приключения.

и се наслаждавате на по-голяма безопасност, комфорт и контрол.

(1)

(1)

(1)

Hill Assist Descent Control (Помощ при спускане по наклон).

(2)

Допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

Допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.
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ОВИ
ЪЗМОЖНОСТИ

100% ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ДВИГАТЕЛ
Лесен за управление в града,
както и безопасен и мощен на пътя,
новият PEUGEOT е-RIFTER е оборудван
с електрически двигател с мощност
100 kW (136 к.с.). Той предоставя
незабавно ускорение благодарение
на моментално достъпния въртящ
момент от 260 Нм. Зад волана на новия
PEUGEOT е-RIFTER ще се насладите на
възможностите му за плавно, динамично
и безшумно(1) шофиране. Животът
на батерията на PEUGEOT е-RIFTER
ви позволява да пътувате до 280 км
съгласно сертификационния протокол(2)
WLTP*. Батерията е с гаранция осем
години или 160 000 км за 70% от своя
капацитет на зареждане.
(1)

(2)
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Винаги бъдете сигурни, че контролирате автомобила си,
и проявявайте внимание към външната среда, която не е
адаптирана към тихи превозни средства.
Посочените стойности за пробег и консумация на
електрическа енергия са в съответствие с процедурата
за изпитване WLTP, на чиято база се одобрява типът на
новите превозни средства, считано от 1 септември 2018 г.
Те могат да варират в зависимост от действителните
условия на употреба и от различни фактори като:
скорост, температурен комфорт вътре в превозното
средство, стил на шофиране и външна температура.
Времето на зареждане зависи конкретно от мощността
на бордовото зарядно устройство, зарядния кабел и
типа и мощността на използваната зарядна станция.
Моля, свържете се с вашия търговски обект за повече
информация.

ТРИ РЕЖИМА
НА ШОФИРАНЕ
Новият PEUGEOT е-RIFTER предлага
3 режима на работа:
• Eco (60 kW, 180 Нм): подпомага пробега и
плавното шофиране,
• Normal (80 kW, 210 Нм): оптимален за
ежедневна употреба,
• Power (100 kW, 260 Нм): oптимизира
експлоатационните показатели при
транспортиране на тежки товари.

РЕЖИМИ НА СПИРАНЕ
Благодарение на рекуперативното
спиране са налични 2 режима на спиране
с помощта на двигателя*, които ви
позволяват да зареждате батерията,
докато намалявате скоростта:
• Moderate (умерен) (режим по подразбиране)
за усещания, сходни с тези при превозно
средство с двигател с вътрешно горене,
• Enhanced (усилен) (достъпен от бутона
„B“ или „Brake“ - спирачка, разположен
върху скоростния лост) за подчертано
намаляване на скоростта при освободен
педал на газта с цел увеличаване на
пробега.
*

Регенерация (умерена или увеличена) на заряда на батерията.
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ЗАРЕЖДАНЕ У ДОМА И
НА РАБОТНОТО МЯСТО
Предлагат се редица решения за зареждане,
за да ви помогнат да извлечете максималното
от 280-километровия пробег по WLTP:
• От стандартен контакт (8A), с пълно зареждане
за 31 часа,
• От усилен контакт (16A), с пълно зареждане за
15 часа,
• От Wall Box с мощност 7,4 kW, което ви
позволява пълно зареждане за 7,5 часа със
стандартно еднофазно бордово зарядно
устройство (7,4 kW),
• От Wall Box с мощност 11 kW, което ви
позволява пълно зареждане за 5 часа с
опционално трифазно бордово зарядно
устройство (11 kW).
PEUGEOT ще окаже съдействие за диагностика и
предлагане на адаптирано решение за зареждане
на автомобила ви, отговаряща на вашите нужди(1).
(1)

Вижте условията в търговския обект.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
В цяла Европа се предлага широка мрежа от
над 220 000 обществени зарядни станции(1).
PEUGEOT ви кани да се абонирате за Free2Move,
като използвате мобилното приложение, което
ви улеснява да получите достъп до огромната
му мрежа от обществени зарядни станции в
цяла Европа. Благодарение на предложението
ChargeMyCar(2) с Free2Move и карта за зареждане
имате достъп до над 188 000 зарядни станции в
Европа.
(1)

Времето за зареждане може да варира в зависимост от типа
и мощността на зарядната станция, външната температура в
точката на зареждане и температурата на батерията.

(2)

Платен пропуск, разработен в партньорство с Free2Move:
услугата се предлага в зависимост от страната.

ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MYPEUGEOT®

Контролирайте и планирайте зареждането си директно от

• Следите статуса на вашия автомобил (данни за шофирането, локация).

вашия смартфон. Можете да управлявате и температурата

• Имате бърз и лесен достъп до помощ.

в автомобила. Научете повече на www.peugeot.bg

Възползвайте се от персонализирани услуги в реално време, синхронизирани с вашите акаунти, чрез безплатното приложение MyPeugeot®(1):

• Отговаряте на изискванията за поддръжка и сервизно обслужване на вашия автомобил.
• Лесно наблюдавате зареждането на батерията и температурата в автомобила.
• Директно от вашия смартфон управлявате и планирате зареждането си по време на ненатоварени часове.
Научете повече на: https://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/app/

(1)

Зависи от достъпа до мобилна мрежа.
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ДВИГАТЕЛИ PURETECH и BlueHDi

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ВСЯКА ПРЕДАВКА

PEUGEOT RIFTER е оборудван с широка гама бензинови Puretech и дизелови BlueHDi двигатели

Благодарение на автоматичната 8-степенна скоростна кутия EAT8(1) смяната на

от най-ново поколение, съответстващи на стандарта Euro6 , които могат да бъдат комбинирани

предавките е плавна и напълно независима, така че винаги сте на правилната

с 6-степенна механична или с 8-степенна автоматична скоростна кутия EAT8(2). Тези различни

предавка. И накрая, лостчетата на волана ви позволяват да превключвате

двигатели, всички оборудвани със система Stop&Start, съчетават производителност,

предавките ръчно, без да губите автоматичната функция.

(1)

контролиран разход на гориво и удоволствие от шофирането.
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(1)

Двигатели, предлагащи икономия на гориво, удоволствие зад волана и висока производителност.

(2)

EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - 8-степенната автоматична скоростна кутия.

(1)

EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - 8-степенната автоматична скоростна кутия

ЕРСОНАЛИЗАЦИ

1

С ВНИМАНИЕ
КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ
Открийте вашия PEUGEOT RIFTER с нашата
селекция от висококачествени тапицерии(1)
за изискан и елегантен интериор.

(1)

2

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

1. Tекстил CURITIBA
2. Tекстил CARACAL
3. Tекстил SQUARED

3
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ВАШИЯТ СТИЛ,
ВАШИТЕ ЦВЕТОВЕ...
Изберете от гама от 7 забележителни цвята.

Бял Blanc Banquise

Сив Gris Artense

Сив Gris Platinium

Сив Silky Grey

Син Deep Blue

Кафяв Metallic Copper

Черен Noir Onyx

… ДО НАЙ-МАЛКИЯ ДЕТАЙЛ
Добавете индивидуален щрих към вашия
PEUGEOT RIFTER. Възползвайте се от пет
модела джанти(1) или тасове(1) от 15 до 17 цола.
Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

(1)

Тасове 15” MILFORD

Тасове 16” RAKIURA

Тасове 16” TONGARIRO

Алуминиеви джанти
16” TARANAKI

Алуминиеви джанти
17” AORAKI
с ефект „диамант”
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ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО
ЗА ВАШИЯ PEUGEOT RIFTER
За спорт, за приключения, екскурзии с приятели...
Колкото и да са различни вашите потребности,
PEUGEOT RIFTER е готов да се адаптира към
вашия стил на живот благодарение на широк
1

2

набор от аксесоари и оборудване.

1. Преден, заден парктроник и аларма
2. Преден подлакътник
3. Напречни рейки на покрива
4. Багажник за покрива (420 литра)
5. 3D текстилни стелки
6. Облицовка за багажник
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