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Peugeot har altid fulgt den franske, industrielle tradition for kvalitet 

og innovation. Og i dag lægger Peugeot al sin energi i at konstruere 

biler med et stilrent design, som udover den gode køreoplevelse, er 

en oplevelse for alle sanser. Ergonomi, materialer, online systemer 

- vi har ydet en ekstra indsats på alle områder for at kunne tilbyde 

en mere intuitiv køreoplevelse.

OVERRASKENDE ADRÆT 
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4 * Kørelys med lysdioder (LED) er standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

K OMPROMISLØST  DES IGN

Elegant, robust, kvik og kraftfuld – den nye Peugeot Rifter har det hele. Den korte, høje motorhjelm og den 

øgede frihøjde er designelementer hentet fra SUV-verdenen. Lyssignaturen ved forlygternes LED-kørelys* 

og det vandrette kølergitter understreger den velafbalancerede, kompakte og dynamiske profil.
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* Standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

** Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

STÆRK PERSONLIGHED

Med sin stilrene profil og flotte linjer gør den nye Peugeot Rifter sig godt bemærket. 

En aluminiumsgrå beskyttelsesliste foran*, 17’’ diamantslebne alufælge**, tagbøjler, 

brede skærme og sorte sidebeskyttelseslister understreger Rifters markante look.



LØVEN V ISER  KLØER

Med blandt andet sine baglygter og lyssignaturen bestående af 3 stiliserede 

løvekløer, markerer den nye Peugeot Rifter sig som mærkets nye ikon. 

Anhængertrækket*, der giver endnu mere frihed, og de 2 brede 

sideskydedøre med ekstra-tonede** el-ruder*** åbner til et interiør, 

der absolut ikke har noget at skjule.
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* Option.

** På 2. og 3. sæderække: Ekstra-tonede ruder fås ifm. el-rude-optionen eller er ikke tilgængelige, afhængigt af version.

*** På 2. sæderække: Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.





8 * Standard eller option, afhængigt af version.

FØLGER MED T IDEN

Med Peugeot i-Cockpit® vil du takket være det lille, sporty rat med indbyggede kontakter med adgang til bilens 

primære funktioner, stemmestyring, head up-instrumentpanelet og 8’’ touch-skærmen* opleve en mere smidig 

og intuitiv kørsel. Den nye Peugeot Rifter inviterer dig på en unik oplevelse. 
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PÅ VEJ MOD NYE OPLEVELSER

Oplev den fantastiske komfort. Sæt dig ind bag rattet i den nye Peugeot Rifter og nyd den 

korrekte førerposition med de ergonomiske sæder af høj kvalitet, som selv høje personer 

finder behagelige. Hertil kommer en fantastisk lydkomfort, der får kabinen til at føles som 

en fredfyldt oase.  



ALT ID  PLADS  T IL  MERE

Den nye Peugeot Rifter tilpasser sig alle dine ønsker og behov.

Den fås med 5 eller 7 pladser, i 2 længder (Standard og Lang) og med 

en yderst fleksibel indretning. Passagerforsæde og 2/3-1/3* splitbagsæde 

eller 3 individuelle sæder** med « Magic Flat » system***, der kan nedfældes 

i vognbunden eller 3. sæderække med 2 individuelle og udtagelige sæder; 

det er dig, der bestemmer indretningen. Bagagerummet har en imponerende 

volumen på mellem 775 og 3500 liter og helt op til 4000 liter, når det gælder 

den lange version med 5 pladser. Endelig gør den oplukkelige bagrude**, 

den lave læssekant og den flade vognbund**** det yderst let at læsse bilen.
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* Standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

** Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

*** Kommer i 1. halvår af 2019.

**** Lang last op til 2,70 m i Standard-version eller 3,05 m i Lang-version.







OP LEV DE  ÅBNE V ID D E R

En verden af opbevaringsmuligheder. Zenith-taget®* har masser af ekstra 

opbevaringsplads i den gennemsigtige, langsgående opbevaringboks 

i loftet, i loftboksen i bagenden og på hylden over forruden. Og det er 

forsynet med et elektrisk solgardin og dæmpet LED-lys**. 

Desuden findes der opbevaringsplads i både for- og bagdørene, i 

midterkonsollen og i fodrummet. Opbevaringsrummenes volumen i den 

nye Peugeot Rifter er rekordstor*** for klassen. De er blevet flere, større 

og lettere tilgængelige, og er indrettede til hverdagens bagage.

* Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

** LED: 100%-belysning med lysdioder.

*** Op til 186 liter, herunder 92 liter i Zenith-taget®. 1 3
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HELE  VERDEN INDENFOR  R ÆK K EVIDDE

Der er fokus på innovative systemer i kabinen. Med stemmestyret online 3D-navigation* og Peugeot 

Connect Nav** tjenester har du adgang til en række tjenester, der gør køreturen endnu nemmere. 

* Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. ** Disse online-navigationstjenester er tilgængelige via et SIM-kort i bilen 

eller via smartphone (modem-funktion, afhængigt af model/version). Abonnementet på alle disse tjenester er gratis i 3 år efter køb af bilen, 

og kan derefter forlænges mod betaling. Tjenesternes tilgængelighed afhænger af land.
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HOLD FOR BINDELS EN

Din smartphone spiller en vigtig rolle i din dagligdag. Takket være Mirror Screen* 

kan du bruge smartphonens kompatible apps på bilens touch-skærm.  

. 

* Kun godkendte Android Auto, Apple CarPlayTM og MirrorLink® apps fungerer, når bilen kører eller holder stille, afhængigt af situationen. Visse af app-funktionerne er 

ikke tilgængelige under kørsel. Visse typer indhold, der er gratis tilgængelig på din smartphone, kræver betalingsabonnement for en tilsvarende Android Auto, Apple CarPlayTM og MirrorLink® 

certificeret app. Mirror Screenfunktionen fungerer via Android Auto (Android smartphones), via Apple CarPlayTM (iOS smartphones) eller via MirrorLink® teknologien (til Adroid-telefoner, der er 

kompatible med MirrorLink®), forudsat du har et mobilabonnement med internetadgang. Få flere informationer på http://www.peugeot.dk. ** Option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. 
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* Standard eller option, afhængigt af version.

** Aktiv parkeringshjælp er option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

*** Option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

F IN DER ALT ID  PÅ  PLADS

Parkering bliver som en leg. De mange forskellige parkeringssystemer til den 

nye Peugeot Rifter giver dig større frihed og køreglæde. Med Visiopark 1* bakkamera, 

den nyeste generation Park Assist** og blindvinkelsystem***, er du klar til enhver situation.
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* Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

** Den aktive fartpilot fås kun med Stop-funktion på versioner med EAT8-automatgearkasse. Den aktive fartpilot er tilgængelig fra slutningen af 2018.

S IKKERHED OM BORD

Den nye Peugeot Rifter er forsynet med en lang række køreassistentsystemer, der gør kørslen lettere og giver større tryghed og sikkerhed. 

Udvidet skiltegenkendelse med hastighedsanbefaling*, aktiv fartpilot* med stop-funktion**, aktiv vejstribealarm*, håndfri adgang og start*, 

elektrisk parkeringsbremse* ; alt dette er med til at gøre køreturen meget lettere. 
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K LA RER S IG  OVERALT

Den nye Peugeot Rifter dominerer vejen, uanset om det er lige ud ad landevejen eller op ad bakke. Den har alle Peugeots velkendte 

køreegenskaber med en særligt tilpasset undervogn, behagelig, let styring og en stor frihøjde, som gør den egnet til at køre i alt 

let fremkommeligt terræn. Og den høje førerposition giver et godt overblik over vejen.
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HØJTYDENDE I  ALLE  G EAR

Med den nye 8-trins automatgearkasse, EAT8*, sker gearskiftet smidigt og helt automatisk til det rette gear.

Takket være gearskiftegrebene ved rattet kan du skifte gear manuelt uden at miste den automatiske funktion.

* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 Speed : Ny 8-trins automatgearkasse, der kun fås til BlueHDi 130 S&S EAT8-motoren.



VÆ LG DET  BEDSTE  T IL  D IN  NYE 
P EU GEOT R IFTER

Til sport, til eventyr, til familen…

Uanset dit behov, kan du takket være et bredt udvalg af tilbehør 

og udstyr tilpasse din nye Peugeot Rifter din livsstil. 

1. Parkeringhjælp for og bag samt tyverialarm på den originale radiobetjening

2. Armlæn på forsæde

3. To tværgående tagbøjler på tagrælinger

4. Lang tagboks (420 liter)

5. Måttesæt i nålefilt

6. Bagagerumsbakke
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ALLURE



ET  H ØJ T  DETALJ ENIVE A U
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Se udvalget af kvalitetsindtræk* til et lækkert 

og elegant interiør i din nye Peugeot Rifter.

1. Enigmatic stof (Active)

2. Caracal stof (Allure)

* Standard, afhængigt af version.

2

1



24

D IN  ST IL  OG D INE  FARVER . . .

Vælg blandt 8 flotte farver.

… NED T IL  M INDSTE  DETA LJ E

Giv din nye Peugeot Rifter et personligt touch. 

Vælg mellem 5 forskellige fælge* og hjulkapsler* fra 15’’ til 17’’. 

15’’ ETINCELLE hjulkapsel

Hvid Banquise

Rød Ardent

* Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.
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16’’ CLIQUER hjulkapsel 16’’ ANTHRA hjulkapsel 16’’ TARANAK alufælg 17’’ AORAKI diamantsleben alufælg

Grå Artense

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Grå Platinium Sort Onyx





FINANSIERING 

Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med

finansiering af din nye bil. Forhandleren

kan tilbyde en yderst fordelagtig

finansiering via Peugeot Finans.

For en fast månedlig ydelse kan du desuden  

indgå en Peugeot Serviceaftale i op til 5 år  

og op til 205.000 km. Du kan læse mere om  

Peugeots serviceaftaler på www.peugeot.dk.

PEUGEOT ASSISTANCE

Kører du tør, punkterer eller får et driftstop på  

vejen, som skyldes en defekt i bilen, kontakter 

du blot Peugeot Assistance, der de første to år  

af bilens liv vil komme og hjælpe dig videre.

PEUGEOT FORHANDLERNET

Ved at vælge en Peugeot, kan du nyde  

godt af et udbygget og tæt forhandlernet,  

der altid står til rådighed. Der findes 59  

forhandlersteder alene i Danmark og hele  

7.000 i Europa. Du kan altid have fuld tillid  

til alle forhandlere - de er alle  

Peugeot-specialister.

ORIGINALE PEUGEOT-RESERVEDELE

For at sikre kvalitet og sikkerhed har alle

vores originale Peugeot-reservedele

gennemgået mange tests og kontroller.

Dette sikrer pasform og levetid. Der er to

års reklamationsret på dele og arbejde

udført hos Peugeot-forhandleren.

Besøg Peugeot på internettet. Her finder

du oplysninger om vores modeller, priser,

tilbehør samt mulighed for at besøge hver

enkelt forhandler i Danmark:

www.peugeot.dk.

Du kan desuden tilmelde dig vores

nyhedsbrev, hvor du kan få nyheder  

fra Peugeots verden, invitationer til  

events, information om gode tilbud osv.

Du kan også følge Peugeot Danmark

på Facebook. Her kan du opleve dugfriske  

nyheder, særlige konkurrencer m.m.

FORHA NDLER NET 
OG SERVIC E

P EUG EOT INTER NE T

Informationer og illustrationer i denne brochure er baseret på tekniske specifikationer på  
det tidspunkt, den er fremstillet. Det viste udstyr fås som standard eller option afhængigt  
af udstyrsniveau. Peugeot forbeholder sig ret til, inden for rammerne af produktets løbende  
udvikling, at ændre de tekniske specifikationer, udstyr, optioner og farver. Den tilgængelige  
teknik og billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages forbe- 
hold for evt. trykfejl og ændringer. For yderligere og mere præcise informationer henvises  
til Peugeot-forhandleren. Dette katalog eller dele af det må ikke kopieres uden udtrykkelig  
tilladelse fra Peugeot Danmark.




