e-RIFTER

PEUGEOT že več kot 210 let spoštuje francosko
tradicijo kakovostne in inovativne industrijske
izdelave. Dandanes PEUGEOT usmerja vso
svojo energijo v izdelavo vozil z elegantno
oblikovno zasnovo, ki vožnjo spremenijo v
stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali,
povezljivost ... Vsaka najmanjša podrobnost
je bila natančno premišljena, da bi vam lahko
nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje.
Bolj kot karkoli drugega, si želimo, da bi bil
čas, ki ga preživite v vozilu, kakovostno
izkoriščen, kajti ljudje so od nekdaj bili in
vedno bodo v središču naše pozornosti.
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Oblikovna zasnova
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Individualizacija podobe

REPOZNAVNA
TILSKA ZASNOV
NAMKE PEUGEO
*

BREZKOMPROMISNA OBLIKOVNA ZASNOVA

SAMOZAVESTEN ZNAČAJ

PEUGEOT e-RIFTER je s svojo eleganco, vzdržljivostjo, okretnostjo in zmogljivostjo pravi simbol za

Zaradi elegantne oblike karoserije in gladkih linij PEUGEOT e-RIFTER zagotovo ne bo

večnamenskost. Kratek in visok pokrov motornega prostora in privzdignjeno podvozje dokazujejo, da

ostal neopažen. Zaključni element iz aluminija v sivi barvi(1), 17-palčna aluminijasta

je mojstrsko povzel nekatere stilske zapovedi športno terenskih vozil. Njegovi optični bloki s svetlobno

platišča z diamantno obdelavo(2), nosilni drogovi strešnega prtljažnika, podaljški

signaturo DRL na LED diode(1) in vertikalna okrasna maska poudarjajo uravnovešeno, kompaktno in

blatnika in bočni zaščitni elementi črne barve poudarjajo edinstveno stilsko zasnovo

dinamično obliko karoserije.

vozila e-RIFTER.

DRL na LED diode: Daytime Running Lamp (dnevne luči) na svetleče diode - Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1)

Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1)

Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(2)
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NADENITE SI LEVJE KREMPLJE

RAZPOZNAVNI ZNAK

Z zadnjimi lučmi, ki jih krasi svetlobna signatura v obliki treh levjih krempljev, se

Vozilo PEUGEOT e-RIFTER prepoznamo po razpoznavnem

PEUGEOT e-RIFTER uveljavlja kot ikonsko 7-sedežno vozilo znamke PEUGEOT. Dvoja

monogramu »e-RIFTER« in loputi na zadnjem levem blatniku,

bočna drsna vrata s široko odprtino in dvižnimi(1) dodatno zatemnjenimi(2) stekli vam

pod katero se nahaja priključek za polnjenje.

omogočajo dostop v prostorno in gostoljubno notranjost.

V 2. vrsti, na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1)

V 2. in 3. vrsti, dodatno zatemnjena stekla so na voljo skupaj z opcijskim dvižnim zadnjim steklom ali niso na voljo, odvisno od izvedenke.

(2)

AZISKOVANJE
E ZAČNE TUKAJ

NOVIM SENZACIJAM
NAPROTI
Sedite za volan vozila PEUGEOT e-RIFTER in
izkoristite prednosti prilagodljivega položaja
za vožnjo in kakovostnih ergonomsko
zasnovanih sedežev, ki bodo navdušili tudi
potnike z najvišjo postavo. Če temu prištejete
še neprimerljivo zvočno udobje, ugotovite, da je
celoten potniški prostor pravi raj miru.

PEUGEOT i-COCKPIT®
V POLNI e-VOLUCIJI
Spoznajte čare bolj agilne in instinktivne
vožnje, ki vam jih nudi PEUGEOT i-COCKPIT® s
kompaktnim volanom, instrumentno ploščo v
višini oči in velikim 8-palčnim(1) ali 10-palčnim(2)
zaslonom na dotik.
Voznikovo mesto PEUGEOT i-COCKPIT® vozila
e-RIFTER je tehnološko izboljšano, saj lahko
voznik izbira med dvema instrumentnima
ploščama, ki mu posredujeta vse potrebne
informacije za uspešno upravljanje 100 %
električnega vozila.

Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.

(1)

Na voljo za doplačilo.

(2)
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ZASLON NA DOTIK
Na velikem 10-palčnem(1) zaslonu na dotik lahko ob pritisku na posebno tipko dostopite do menija
»Electric«:
• »Flux« (pretok) za neposredni prikaz pretoka energije,
• »Statistiques« (statistika) za prikaz statistike o porabi,
• »Charge« (polnjenje) za nastavitev časovno zamaknjenega polnjenja.

(1)

DIGITALNA INSTRUMENTNA PLOŠČA
Za vozilo e-RIFTER lahko med opcijami izberete tudi digitalno instrumentno
ploščo. Prikaz informacij je popolnoma nastavljiv in prilagodljiv po meri
uporabnika. Instrumentna plošča ponuja več različnih načinov prikaza, do
katerih lahko voznik dostopa z vrtljivim gumbom ob volanu in mu omogoča,
da si PEUGEOT i-COCKPIT® nastavi po svojem okusu. Tako lahko na primer
v ospredju prikaže navigacijo, upravljanje pretokov energije ali sisteme za
pomoč pri vožnji »po meri«.
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Na voljo za doplačilo.

INTELIGENTNE FUNKCIJE ZA
VEČJO ENOSTAVNOST
PEUGEOT e-RIFTER je na voljo s 5 ali 7 sedeži in v dveh
dolžinah (standardna in podaljšana) ter nudi zgledne
možnosti za prilagoditev. Sedež prednjega sopotnika
in zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 2/3-1/3(1) ali
trije posamični sedeži(2) s sistemom »Magic Flat«, ki se
preklopijo v pod, dva posamična in odstranljiva sedeža
v 3. vrsti(3)… sami izberite svojo razporeditev. Prtljažnik
nudi od 775 do neverjetnih 3500 litrov prostornine,
ki lahko pri podaljšani izvedenki s petimi sedeži
doseže kar 4000 litrov. In nenazadnje, dvižno zadnje
steklo(2), nizek prag prtljažnega prostora in raven pod(3)
poenostavijo nakladanje in razkladanje prtljage.

(1)

Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(2)

Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(3)

Za dolge predmete do 2,70 metra pri standardni izvedenki

in do 3,05 metra pri podaljšani izvedenki.
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OSVAJANJE ŠIRNIH
PROSTRANSTEV
Privoščite si številne možnosti za odlaganje. Streha
Zénith®(1) z električnim senčnikom in ambientalno
osvetlitvijo na diode LED(2) ne nudi zgolj več
svetlobe, ampak tudi čisto prava dodatna odlagalna
mesta znotraj sredinskega strešnega loka,
strešni prtljažnik in odlagalno polico pod stropom
prednjega dela vozila.
Prednje in zadnje vratne plošče, sredinska konzola,
odlagalni prostor pod nogami(1)… PEUGEOT
e-RIFTER se ponaša z rekordno prostornino(3)
za odlaganje v svoji kategoriji. Vse številčnejša,
prostornejša in vse bolj enostavno dostopna
odlagalna mesta so tudi ergonomsko zasnovana,
da lahko vanje vsakodnevno priročno shranite vse
potrebne predmete.

(1)

Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(2)

LED: 100 % osvetlitev na diode LED.

(3)

Do 186 litrov, od tega 92 litrov v predelu strehe Zénith®.

10

E BOLJŠE IZKUŠNJE

POVEZAN Z VAŠIM
VSAKDANOM
Funkcija MirrorScreen(1) vam omogoča koristiti
združljive aplikacije vašega pametnega
telefona na zaslonu na dotik vozila PEUGEOT
e-RIFTER. Kabla ne potrebujete več, saj lahko
svoj pametni telefon enostavno napolnite na
površini za indukcijsko polnjenje(2).

(1)

Delovale bodo le certificirane aplikacije Android AutoTM in Apple

CarPlayTM, ko je vozilo ustavljeno in/ali med vožnjo, odvisno od
primera. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene.
Za nekatere vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek
svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško
razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android
AutoTM ali Apple CarPlayTM, ki je na voljo proti plačilu. Funkcija Mirror
Screen lahko, odvisno od primera, deluje prek protokola Android
AutoTM (za telefone s sistemom Android) ali Apple CarPlayTM (za
telefone s sistemom iOS), če ima uporabnik sklenjeno naročniško
razmerje za mobilno telefonijo in internet.
(2)

Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. - Indukcijsko

polnjenje za naprave, združljive s standardom Qi.

VSEPOVSOD DOVOLJ PROSTORA

VGRAJENA VARNOST

Po zaslugi raznih sistemov za pomoč pri izvajanju manevrov boste lahko z vozilom

S sistemi za pomoč pri vožnji znamke PEUGEOT vam e-RIFTER poenostavi vožnjo ter

PEUGEOT e-RIFTER izkusili še več svobode in užitkov. Kamera za pomoč pri vzvratni

vam ponuja več brezskrbnosti in varnosti. Razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih

vožnji Visiopark 1(1), Park Assist(2) zadnje generacije in sistem za nadzor mrtvega

znakov in priporočilo o omejitvi hitrosti(1), prilagodljivi tempomat(1) s funkcijo Stop(2),

kota : ne glede na dane razmere boste dobro opremljeni.

aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu(1), prostoročni dostop in

(3)

zagon(1), sekundarna električna zavora(1)... Naj vaše poti postanejo nenavadno preproste.
(1)

Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.

(2)

Aktivni sistem za pomoč pri parkiranju je na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1)

(3)

Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(2)

Funkcija Stop prilagodljivega tempomata je na voljo izključno s samodejnim menjalnikom EAT8.
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PRIPRAVLJEN NA PUSTOLOVŠČINO

RAZIŠČITE VSE TERENE

Izboljšana pogonska moč za pobeg v neznano. Z naprednim sistemom za nadzor

Ohranite nadzor tudi v najbolj ekstremnih situacijah. S funkcijo za pomoč pri spustu

oprijema (Advanced Grip Control)(1) in njegovo optimizirano funkcijo za krmiljenje

po strmini (HADC)(1) sistema Advanced Grip Control(2) bo PEUGEOT e-RIFTER vzdrževal

spodrsavanja pogonskih koles se PEUGEOT e-RIFTER prilagaja vsem vašim potrebam.

optimalno hitrost na strmih klancih. Vi lahko ostanete osredotočeni na krmiljenje

Z vrtljivim gumbom na sredinski konzoli lahko izberete enega od petih načinov

volana in si privoščite več varnosti, udobja in vodljivosti.

oprijema (standardni, sneg, teren, pesek, ESP OFF) za še bolj pustolovsko vožnjo.
(1)

Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1)

Hill Assist Descent Control.

(2)

Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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A ŠE BOLJ
VOBODNE
KTIVNOSTI

MOTOR NA 100 % ELEKTRIČNI
POGON
PEUGEOT e-RIFTER je opremljen z električnim
motorjem z močjo 100 kW (136 KM), po zaslugi
katerega je v mestu vsestransko uporaben, na
cestah izven mesta pa nadvse vzdržljiv in varen.
Motor zagotavlja takojšnje pospeške po zaslugi
nemudoma razpoložljivih 260 Nm navora.
Za volanom vozila PEUGEOT e-RIFTER boste
uživali v prožni, dinamični in neslišni(1) vožnji.
Z baterijo vozila PEUGEOT e-RIFTER lahko
prevozite 280 kilometrov po homologacijskem
preizkusnem postopku WLTP(2) (globalno
usklajeni preizkusni postopek za osebna vozila
in lahka gospodarska vozila). Garancija na
baterijo velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov
za 70 % kapacitete polnjenja.

(1)

Vendar pa pazite, da ne bi izgubili nadzora nad vozilom in bodite

pozorni na prisotne v neposredni bližini, ki niso vajeni povsem
neslišnih vozil.
(2)

Navedene vrednosti dosega in porabe električne energije so v

skladu s preizkusnim postopkom WLTP, ki ga morajo za pridobitev
homologacije od 1. septembra 2018 dalje opraviti vsa nova vozila.
Lahko se spreminja glede na dejanske vozne razmere pri uporabi
in razne dejavnike, kot so: hitrost, toplotno udobje v notranjosti
vozila, stil vožnje in zunanja temperatura. Čas polnjenja je odvisen
zlasti od moči polnilnika, ki je vgrajen v vozilo, od polnilnega kabla,
pa tudi od tipa in zmogljivosti uporabljene polnilne postaje. Za bolj
podrobne informacije se lahko obrnete na vaše prodajno mesto.
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TRIJE NAČINI VOŽNJE
PEUGEOT e-RIFTER ponuja tri načine vožnje:
• Eco (60 kW, 180 Nm): daje prednost dosegu in
mehki vožnji,
• Normal (80 kW, 210 Nm): optimalno za
vsakodnevno rabo,
• Power (100 kW, 260 Nm): optimalne zmogljivosti za
prevoz težkega tovora.

NAČINI ZAVIRANJA
Po zaslugi regenerativnega zaviranja sta na voljo
dve stopnji zaviranja motorja(1), ki vam omogočata
polnjenje baterije med upočasnjevanjem:
• Zmerni način (privzeto nastavljen), ki nudi občutke
podobne kot pri zaviranju z motorjem na notranje
zgorevanje.
• Zmogljivejši način (dostopen prek potisnega gumba
»B« za »Brake« na prestavni ročici menjalnika) za bolj
silovito upočasnjevanje ob odmiku noge s pedala za
pospeševanje.

(1)

Zmerno ali zmogljivejše regeneriranje polnjenja baterije.
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POLNJENJE NA ZASEBNIH
POLNILNICAH
Da bi lahko v celoti izkoristili vseh 280 kilometrov
dosega po preizkusnem postopku WLTP, imate
na voljo več rešitev za polnjenje:
• standardna gospodinjska vtičnica (8 A); baterija
se v celoti napolni v 31 urah,
• ojačana gospodinjska vtičnica (16 A); baterija se
v celoti napolni v 15 urah,
• polnilna postaja Wallbox 11 kW; baterija se v
celoti napolni v 5 urah s trifaznim vgrajenim
polnilnikom (11 kW).
PEUGEOT je sklenil partnersko sodelovanje
s podjetjem GIA SERVIS d.o.o., ki bo opravilo
diagnostiko vaše instalacije in vam predlagalo
najbolj ustrezno rešitev za montažo polnilne
postaje Wallbox na vašem domu(1).

Za pogoje se obrnite na prodajno mesto.

(1)

POLNJENJE NA JAVNIH
POLNILNICAH
Po celotni Evropi vam je na voljo široka mreža
javnih polnilnih postaj(1).

(1)

Trajanje polnjenja je lahko različno, odvisno od tipa in

zmogljivosti polnilne postaje, zunanje temperature na točki
polnjenja in temperature baterije.

e-UPRAVLJANJE NA DALJAVO

APLIKACIJA MYPEUGEOT®

Polnjenje lahko nadzorujete in načrtujete neposredno na svojem

Z brezplačno aplikacijo MyPeugeot®(1) lahko v realnem času koristite osebne storitve,

pametnem telefonu. Nastavljate lahko tudi temperaturo v

ki se sproti sinhronizirajo z vašim uporabniškim računom:

potniškem prostoru.

• Nadziranje stanja vašega vozila (podatki o vožnji, določitev položaja).
• Hiter in enostaven dostop do asistence.
• Nadzor nad vzdrževanjem in servisiranjem vašega vozila.
• Enostavno upravljanje polnjenja baterije in temperature v potniškem prostoru.
• Polnjenje lahko nadzorujete in načrtujete neposredno na svojem pametnem telefonu
v časovnih intervalih nižje tarife.

(1)

Pod pogojem, da imate vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem.
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NDIVIDUALIZACIJA
ODOBE

1

VISOKOKAKOVOSTNE
PODROBNOSTI
Spoznajte naš izbor visokokakovostnega
oblazinjenja(1) za umirjeno in elegantno notranjost
vozila PEUGEOT e-RIFTER.
Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1)

1. nivo, tkanina CURITIBA

2

3

21

2. nivo, tkanina CARACAL
3. nivo, tkanina SQUARED

VAŠ STIL, VAŠE BARVE…
Z naše barvne palete izberite eno izmed
sedmih neverjetnih barv karoserije.

Bela Banquise

Siva Artense

Siva Platinium

Siva Silky

Modra Deep

Rjava Copper

Črna Perla Nera

… VSE DO ZADNJE
PODROBNOSTI
Dajte svojemu vozilu PEUGEOT e-RIFTER
oseben pečat. Oglejte si vseh pet modelov
platišč(1) ali okrasnih pokrovov(1) (od 15- do
17-palčnih).

15-palčni okrasni pokrov MILFORD
(1)

Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke

16-palčni okrasni pokrov RAKIURA

16-palčni okrasni pokrov TONGARIRO

16-palčno lito platišče TARANAKI

17-palčno lito platišče AORAKI
z diamantno obdelavo
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ZA SVOJE VOZILO e-RIFTER
IZBERITE LE NAJBOLJŠE
Za šport, pustolovščine, za svojo druščino… Ne glede
na vaše potrebe se PEUGEOT e-RIFTER prilagaja
vašemu življenjskemu stilu po zaslugi pestrega izbora
dodatne opreme in drugih dodatkov.
1

2

1. Pomoč pri čelnem in vzvratnem parkiranju + protivlomna
alarmna naprava na originalnem daljinskem upravljalniku
2. Prečni strešni prtljažni drogovi na vzdolžnih nosilcih
3. Strešni kovček, dolg (420 litrov)
4. Komplet prilegajočih 3D preprog iz iglanega tekstila
5. Korito za prtljažnik iz trdega materiala
6. Naslon za roke na prednjem sedežu
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3

4

5

6

Z VAMI OD ZAČETKA DO KONCA
MREŽA IN STORITVE
S tem ko izberete PEUGEOT, pridobite dostop do razvejane mreže prodajno
servisnih mest, ki vam s svojim gostoljubjem, strokovnim odnosom, zmogljivo
opremo in kakovostnimi storitvami zagotavljajo obilo zadovoljstva. Na ta način
se boste lahko vedno obrnili na strokovnjaka, ki vam bo prisluhnil, razumel
vaše zahteve in se nanje učinkovito odzval. Ali ni to najboljša znamka, ki ji
lahko naklonite svojo zvestobo in z njo vzpostavite dobre dolgoročne odnose?

PEUGEOT ASISTENCA
En sam klic vam lahko pomaga prebroditi nepričakovane situacije. PEUGEOT Asistenca pazi
na vas 24 ur na dan, 365 dni v letu. PEUGEOT Asistenca je rešitev za nepredvidene dogodke. V
primeru okvare vozila, prodanega v Sloveniji, ki se vam pripeti na področju Slovenije, Evropske
unije ali ene od naslednjih držav: Švice, Bolgarije, Romunije, Makedonije, Monaka, Norveške,
San Marina, Gibraltarja, Islandije, Izraela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, Liechtensteina in
Turčije, bodo lahko uporabniki poleg storitve vleke in popravila, omenjenih v garancijski pogodbi, lahko koristili tudi dodatno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod pogojem, da pokličejo na

ZA VAŠO BREZSKRBNOST GARANCIJA PROIZVAJALCA
Kakovost je pri znamki PEUGEOT tudi stanje duha: vaše novo vozilo je

brezplačno telefonsko številko 080 1307 (na območju Slovenije) ali na +386 1 2004 260 (če se
nahajate v tujini), 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

pridobilo 2-letno garancijo na rezervne dele in opravljeno delo za vse tovarniške
napake in brez omejitve števila kilometrov, 12-letno garancijo proti prerjavenju
in 2-letno garancijo na barvo.

ZA VAŠ UŽITEK: PEUGEOT BUTIK
Celovita paleta dodatne opreme in druge originalne opreme znamke PEUGEOT, ki je bila razvita posebej za vaše vozilo. Na voljo vam je tudi izbor reklamnih izdelkov PEUGEOT, ki jih lahko
privoščite sebi ali podarite drugim. Oglejte si jih na: http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT STORITEV OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in razširjeni servis so paketi, prilagojeni posameznim
uporabnikom, ki omogočajo brezskrbno vožnjo. Odvisno od izbranega paketa,

SPLETNO MESTO PEUGEOT

pogodba OPTIWAY vključuje različne storitve: od pomoči na cesti do popravila

Spoznajte PEUGEOT na spletni strani, tako da vpišete naš naslov: www.peugeot.si.

vozila, od zamenjave obrabnih delov do vzdrževanja, … Sami izberete željeni

Mednarodna spletna stran vam je na voljo na naslovu www.peugeot.com.

paket OPTIWAY in pridobite Peugeot garancijo kakovosti.
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PRIPOROČA

