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PODRÓŻ
PIERWSZĄ KLASĄ
Nowy PEUGEOT Traveller
Business robi wrażenie już
od pierwszej chwili. Nowoczesny
design przedniej części nadwozia
podkreśla elegancką i wyrazistą
sylwetkę samochodu. 

Zarówno kierowca, jak
i pasażerowie podróżują Nowym
PEUGEOT Traveller  w warunkach
pierwszej klasy. Przestronne
i ekskluzywne wnętrze zapewnia
wyjątkową przyjemność jazdy. 

Nowy PEUGEOT Traveller
dostępny jest w trzech
długościach nadwozia i dwóch
poziomach wyposażenia:
w wersji Business samochód
może pomieścić od pięciu
do dziewięciu osób, a w wersji
Business VIP od sześciu
do siedmiu.



ELEGANCKI
I NOWOCZESNY
Jazda PEUGEOT Traveller Business
VIP to podróż pierwszą klasą.
Nowoczesna sylwetka kryje
przestronne, komfortowe wnętrze.

Wysoko umieszczona, pionowa
osłona chłodnicy, a także
identyfikacja świetlna ze światłami
dziennymi LED i reflektorami
ksenonowymi wpisanymi
w zderzak uwydatniają elegancki
design PEUGEOT Traveller
Business VIP.

17-calowe aluminiowe felgi
i dodatkowo przyciemniane tylne
szyby akcentują rasowy wygląd
samochodu.

Nowy PEUGEOT Traveller jest
dostępny w długościach Standard
(4,95 m) i Long (5,3 m) w wersji
wykończenia Business VIP
i w długości Compact (4,6 m)
w wersji wykończenia Business.
Niewielka wysokość samochodu
(1,9 m)* ułatwia dostęp
do podziemnych parkingów
w centrach handlowych,
biurowcach i na lotniskach.

* Wg GVW (Gross Vehicle Weight rating).



KOMFORT
PASAŻERÓW
W PEUGEOT Traveller Business VIP
elektrycznie sterowane przesuwne
boczne drzwi można łatwo otworzyć,
mając nawet obie ręce zajęte. 

Wnętrze Nowego PEUGEOT Traveller
Business VIP gwarantuje wszystkim
pasażerom wygodne warunki
podróży. W mgnieniu oka może
przekształcić się w mobilny salon VIP.
Składany, przesuwany stolik*,
otoczony 4 lub 5 fotelami,
ustawionymi vis-à-vis, zapewni
pasażerom przyjazną i komfortową
atmosferę.

W PEUGEOT Traveller Business VIP
dwa przeszklone okna dachowe
z dwudzielną roletą* zapewniają

nadzwyczajne doświetlenie wnętrza
i panoramiczny widok nieba.
Dodatkowo przyciemniane szyby
pozwalają pasażerom zachować
prywatność. We wnętrzu nastrojowe
oświetlenie LED uzupełniają
indywidualne lampki do czytania. 

Pasażerom PEUGEOT Traveller
Business VIP niezwykłą przyjemność
zapewnia trójstrefowa klimatyzacja
z funkcją łagodnego nawiewu
powietrza w tylnych rzędach,
wyjątkowa w tej kategorii. Samochód
wyposażony jest w cztery gniazdka
 12 V, gniazdko 230 V i port USB
do ładowania urządzeń mobilnych.

* Dostępny w opcji.



KOMFORT
I ŁĄCZNOŚĆ
ZE ŚWIATEM

* Dostępne w opcji, w standardzie lub niedostępne, w zależności od wersji.
** Dostępne w opcji, w zależności od wersji.
(1) Dostępne w zależności od kraju.
(2) Dostępne w opcji, lista kompatybilnych modeli i obowiązujące warunki dostępne są w punktach sprzedaży sieci Peugeot.
(3) W ramach tej funkcji działają jedynie certyfikowane aplikacje MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto (w czasie jazdy i/lub na postoju, zależnie od przypadku). Jednak
podczas jazdy nie można korzystać z niektórych funkcji wspomnianych aplikacji. Dostęp do niektórych aplikacji MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto może wymagać
wniesienia dodatkowej opłaty. Funkcja Mirror Screen jest obsługiwana za pośrednictwem technologii MirrorLink® w przypadku telefonów z systemami operacyjnymi
Android, Blackberry i Windows Phone, kompatybilnych z MirrorLink®, technologii Apple CarPlayTM dla telefonów z systemem iOS i technologii Android Auto dla
telefonów z systemem Android, pod warunkiem posiadania abonamentu obejmującego dostęp do internetu. Nowe smartfony będą wyposażane w te technologie.
Więcej informacji na stronie peugeot.pl.

Przy projektowaniu wnętrza Nowego
PEUGEOT Traveller Business VIP
priorytetem stał się komfort
prowadzenia. Dostęp do wyżej
umieszczonego, górującego nad drogą
fotela kierowcy ułatwia stopień. 

Zajmij miejsce na p   okładzie:
utrzymane w nowoczesnej stylistyce
stanowisko kierowcy wykończono
szlachetnymi materiałami. Skrzynia
biegów nowej generacji EAT6, dostęp -
na z silnikiem 2,0 BlueHDi 180 S&S,
wyposażona w technologię Quickshift,
pozwala na szybszą zmianę biegów,
gwarantując wysoki komfort
i niezwykłą płynność jazdy.

Ergonomiczne elementy, jak
wyświetlacz Head-Up Display
i multimedialny ekran dotykowy 7”*
znajdują się w zasięgu ręki i wzroku.

Dużym ułatwieniem w podróży jest
nawigacja 3D nowej generacji**,
obsługiwana za pomocą poleceń
głosowych. Obejmuje ona dostęp
do informacji o ruchu drogowym
w czasie rzeczywistym z TomTom
Traffic (1) i do licznych usług
towarzyszących:

System zarządzania flotą (2)

Zainstalowany w samochodzie system
monitorujący znacząco ułatwia
zarządzanie flotą. Umożliwia dostęp
w czasie rzeczywistym do informacji
takich jak przebieg, zużycie paliwa,
emisja spalin czy konieczne
do wykonania operacje serwisowe.

Mirror Screen
Z multimedialnym ekranem
dotykowym 7” zintegrowana jest także
funkcja Mirror Screen, która pozwala
na bezpieczne korzystanie z aplikacji
smartfona kompatybilnego
z protokołem MirrorLink® (3). 



Aby prowadzenie było spokojniejsze i bardziej komfortowe,
Nowego PEUGEOT Traveller wyposażono w liczne systemy
wspomagania kierowania najnowszej generacji.

System monitorowania ograniczeń prędkości
Kamera z funkcją rozpoznawania znaków drogowych*
pozwala odczytywać ograniczenia prędkości. Są one
wyświetlane na prędkościomierzu i/lub na wyświetlaczu
Head-Up Display. Ograniczenie prędkości proponowane
jest jako wartość dla regulatora/ogranicznika prędkości,
jeśli jest aktywny.

VisioPark 1
Kamera cofania* aktywuje się automatycznie przy włączeniu
biegu wstecznego. Zapewnia panoramiczny widok w polu 180°
strefy znajdującej się bezpośrednio za samochodem i w jego
najbliższym otoczeniu. Na obrazie z kamery cofania widoczne
są linie naprowadzające, zmieniające kierunek w miarę
obracania się kierownicy. Z chwilą wykrycia przeszkody, funkcja
zoom wykonuje automatyczne zbliżenie strefy za pojazdem
i pozostałych stref, jeśli kierowca zgłosi taką potrzebę.

Active Safety Brake
Active Safety Brake* to nowa generacja systemu automatycznego
hamowania w razie wykrycia ryzyka kolizji. Kamera i radar wykrywają
ryzyko kolizji z wszelkimi przeszkodami ruchomymi lub
nieruchomymi. W sytuacji braku hamowania lub zbyt słabego
hamowania, system powoduje uruchomienie układu hamulcowego
w zastępstwie kierowcy. Pozwala to uniknąć zderzenia, gdy
samochód jedzie z prędkością do 30km/h lub złagodzić jego skutki
przy wyższej prędkości.

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii 
System* zgłasza kierowcy niezamierzone (bez włączonego
kierunkowskazu) przekroczenie białej linii ciągłej lub przerywanej.
Niezamierzone przekroczenie linii zostaje zasygnalizowane alarmem
dźwiękowym lub wizualnym, co jest szczególnie istotne w sytuacji
chwilowego spadku koncentracji kierowcy.  

Monitor martwego pola
W skład tego systemu* wchodzą cztery czujniki umieszczone
na przednim i tylnym zderzaku. Piktogramy na lusterkach bocznych
lub na ekranie dotykowym informują kierowcę o obecności pojazdu
na sąsiednim lewym lub prawym pasie w strefie martwego pola
bocznego lusterka.

Wyświetlanie informacji w polu widzenia kierowcy
Funkcja*  ta pozwala wyświetlić na przezroczystej płytce, w polu
widzenia kierowcy, podstawowe informacje związane 
z prowadzeniem samochodu: prędkość aktualną i zalecaną, wartości
zadane regulatora/ogranicznika prędkości… Kierowca może skupić się
na sytuacji na drodze, co podnosi bezpieczeństwo jazdy.

Automatyczne przełączanie świateł
To system* działający w nocy, zapewniający automatyczne
przełączanie świateł drogowych i świateł mijania, w zależności czy
kamera  wykryje pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka.

Aktywny regulator prędkości
Aktywny regulator prędkości* pozwala kierowcy dostosować tempo
jazdy do prędkości samochodu jadącego z przodu. System utrzymuje
od niego stałą odległość poprzez zmniejszenie prędkości aż do 20
km/h. Pozwala kierowcy uniknąć aktywnego hamowania. System
wyjątkowo przydatny w warunkach ruchu drogowego 
o średnim natężeniu.

Poduszki powietrzne
Nowy PEUGEOT Traveller wyposażony jest w sześć poduszek
powietrznych:
– 2 poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera, zabezpieczające głowę 
i klatkę piersiową w wypadku zderzenia czołowego,
– 2 poduszki boczne z przodu, zabezpieczające kierowcę i pasażera
przed skutkami kolizji bocznej,
– 2 poduszki kurtynowe dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń**.

* Dostępne w opcji. 
** Dostępne w opcji lub w standardzie .

TECHNOLOGIE
I BEZPIECZEŃSTWO



TRAVELLER BUSINESS
Nowy PEUGEOT Traveller Business jest wszechstronny i może służyć
jako bus wożący pasażerów z lotniska, miejska taksówka, skibus
z obszerną przestrzenią bagażową czy jako idealny samochód
do dalekich podróży. Nowy PEUGEOT Traveller Business dostosuje
się do twoich potrzeb.

Przeżyjesz podróże pełne wrażeń dzięki skonfigurowaniu wnętrza
zgodnie ze swoimi wymaganiami i dobraniu wyposażenia
z najwyższej półki. Wybierz najbardziej odpowiednią konfigurację
kabiny (od 5 do 9 miejsc). Fotele są wyjmowane, dzięki czemu można
bezproblemowo aranżować przestrzeń, korzystając z modułowego
systemu wnętrza. Dostęp do trzeciego rzędu jest bardzo prosty:
wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby zło  żyć fotel i uzyskać
wygodne przejście do tylnej kanapy.

Pojemność bagażnika *:
Wersja Compact:
– 1633 litry do wysokości dachu, przy dwóch rzędach foteli
Wersja Standard:
– 507 litrów do wysokości siedzeń, przy trzech rzędach foteli
– 2228 litrów do wysokości dachu, przy dwóch rzędach foteli
Wersja Long:
– 912 litrów do wysokości siedzeń, przy trzech rzędach foteli
– 2787 litrów do wysokości dachu, za drugim rzędem foteli.

* Mierzona zgodnie z normą VDA: sześcianami o wymiarach 200x100x50 mm.  



PEUGEOT
I ŚRODOWISKO

Silniki 
Nowego PEUGEOT Traveller wyposażono w innowacyjne
technologie napędowe, w tym wysokoprężne silniki BlueHDi,
spełniające wymagania normy Euro 6*. Dzięki unikatowemu
połączeniu selektywnej redukcji SCR (Selective Catalytic
Reduction**) z filtrem cząstek stałych FAP silniki BlueHDi
pozwalają zredukować do 90% tlenków azotu (NOx), obniżając
przy tym znacząco emisję CO2 i zużycie paliwa.
Nowy PEUGEOT Traveller gwarantuje konkurencyjne koszty
eksploatacji, między innymi za sprawą ograniczonego poziomu
zużycia paliwa, a także dzięki rzadszym wizytom przeglądowym,
wyznaczonym co dwa lata lub co 40 tys. kilometrów***.  
  
Zbiornik AdBlue o pojemności 22,4 litra pozwala na przejechanie
ok. 15 000 km. Napełnia się go w prosty sposób, poprzez wlew
znajdujący się na zewnątrz samochodu.

Nowa platforma: modułowa i wydajna
Bazą dla konstrukcji Nowego PEUGEOT Traveller jest nowa
modułowa platforma EMP2****, która zapewnia rekordowo niskie
zużycie paliwa, wysoką jakość, przyjemność prowadzenia 
i optymalny komfort.
Nowa tylna oś w kształcie trójkąta pozwala przewozić ładunki 
o wadze do 1 400 kg. Amortyzatory o zmiennej charakterystyce
tłumienia w zależności od obciążenia, zapewniają komfort nawet
przy 8 osobach w kabinie i bagażach.

Dzięki nowej platformie i licznym rozwiązaniom zapewniającym
bezpieczeństwo, Nowy PEUGEOT Traveller otrzymał w testach
Euro NCAP 5 gwiazdek.

* Euro 6 to europejski standard emisji spalin, dotyczący ich redukcji. 
** Selektywna redukcja katalityczna.
*** Bez przeglądu okresowego 30 000 km w przypadku silnika BlueHDi 180 KM EAT6.

**** Efficient Modular Platform: platforma nowej generacji PSA Peugeot Citroen

PEUGEOT oferuje szeroką gamę samochodów o niskim poziomie zanieczyszczeń. Ponad połowa dostępnych w ofercie marki modeli
charakteryzuje się emisją CO2 poniżej 140 g/km. Wynik ten był możliwy do uzyskania dzięki zastosowaniu sprawdzonych już
technologii, w których Peugeot jest liderem. Z silnikami diesel z filtrem FAP (wprowadzonym w 2000 roku), dostępnymi w większości
modeli marki, sprzedanych zostało ponad 2,1 miliona samochodów.



KOLORY FELGI I KOŁPAKI TAPICERKI

Kołpak San Francisco(4)

Biały Banquise(1) Niebieski Impérial(1) Czarny Onyx(2)

Szary Aluminium(3) Brązowy Rich Oak(3) Szary Silky Grey(3)

Pomarańczowy Tourmaline(3)

Szary Platinium(3)

(1) Lakier niemetalizowany
(2) Lakier niemetalizowany, w opcji
(3) Lakier metalizowany, w opcji
(4) Dostępny w standardzie, w opcji lub niedostępny,

w zależności od wersji
(5) Dostępny w standardzie lub niedostępny, w zależności

od wersji
(6) Dostępny w opcji lub niedostępny, w zależności od

wersji

Kołpak Miami(4)

Felga aluminiowa Phoenix(4)

Materiał Curitiba Triton Meltem(5)

Skóra ekologiczna Carla czarna(6)

Skóra Claudia perforowana / nieperforowana czarna(5)



AKCESORIA
1 - Wykładzina bagażnika
2 - Wieszak na zagłówek
3 - Wspornik na smartfon
4 - Wspornik na tablet 

Kre dyt Peu ge ot od 4 kwiet -
nia 2005 ro ku jest ofe ro wa ny
przez Ba nque PSA Fi nan ce 
Od dział w Pol sce na le żą cy
do Gru py PSA Peu ge ot Ci troën.

Ba nque PSA Fi nan ce ofe ru je
swo je usłu gi fi nan so we w 23 
kra jach świa ta i jest czę ścią 
dru gie go co do wiel ko ści kon cer -
nu sa mo cho do we go w Eu ro pie.

Ba nque PSA Fi nan ce Od dział
w Pol sce łą czy w so bie mię dzy -
na ro do we do świad cze nie wraz
ze zna jo mo ścią pol skich re aliów
praw no -fi nan so wych, co 

po zwa la ofe ro wać pro duk ty 
  kre dy to we na za kup sa mo cho -
dów od po wia da ją ce naj bar dziej
wy ma ga ją cym klien tom. 

Umo wy Ser wi so we Peu ge ot 
to uni kal na ofer ta skie ro wa -
na do klien tów, któ rzy chcą
szcze gól nie za dbać o swój sa mo -
chód i cie szyć się spo ko jem
fi nan so wym i tech nicz nym 
aż przez 5 lat. 

Ofer ta:
1. Prze dłu że nie – pro ste roz wią -

za nie, aby prze dłu żyć
gwa ran cję umow ną.

2. Prze dłu że nie + Ob słu ga 
– roz wią za nie do dat ko wo
po zwa la ją ce za pla no wać 
bie żą cą ob słu gę sa mo cho du.

3. Utrzy ma nie Plus – peł na ofer ta
usług Peu ge ot w za kre sie utrzy -
ma nia Pań stwa po jaz du przez
ca ły okres Umo wy.

Wraz z pod pi sa niem Umo wy
otrzy mu ją Pań stwo:
• Spo kój: bez pie czeń stwo pa no -

wa nia nad bu dże tem zwią za nym
z użyt ko wa niem po jaz du.

• Róż ne for my płat no ści: moż li -
wość opła ce nia umo wy go tów ką
lub kar tą, w mie sięcz nych ra tach
(przy za ku pie sa mo cho du) lub
w sys te mie abo na men to wym
(przy za ku pie sa mo cho du
w le asin gu).

• Do stęp ność: po nad 6 000 punk -
tów ser wi so wych Peu ge ot w 42
kra jach na ob sza rze Eu ro py. 

• Bez pie czeń stwo: Peu ge ot 
As si stan ce Plus 24 go dzi ny
na do bę, 7 dni w ty go dniu.

• Pro fe sjo na lizm: ob słu ga sa mo -
cho du przez wy kwa li fi ko wa nych
pra cow ni ków Au to ry zo wa nej
Sie ci Peuge ot.

• War tość: wyż sza wa lo ry za cja
sa mo cho du przy od sprze da ży,

• Ela stycz ność: moż li wość prze -
dłu że nia pa ra me trów umo wy
w przy pad ku zmia ny sty lu jaz dy.

• Mo bil ność: za pew nie nie sa mo -
cho du za stęp cze go na czas 
prze glą dów okre so wych 
i awa rii po jaz du.

• Wy go da: Kom plet ne my cie 
sa mo cho du po prze glą dzie.

• Moż li wość ce sji kon trak tu przy
od sprze da ży sa mo cho du. 

UMOWY SERWISOWE

Ni niej szy do ku ment do ty czy wy łącz nie po jaz -
dów sprze da wa nych na te ry to rium Unii
Eu ro pej skiej. Da ne na te mat mo de li i ich pa ra -
me trów od no szą się do wer sji obo wią zu ją cej
w mo men cie wy da nia ka ta lo gu i nie mo gą być
trak to wa ne ja ko po sta no wie nia umow ne.
Przed sta wio ne ko lo ry nad wo zia są przy bli żo -

ne, gdyż tech ni ki dru ku nie po zwa la ją na wier -
ną re pro duk cje barw. Peu ge ot za strze ga so bie
pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian
pa ra me trów przed sta wio nych mo de li, bez
obo wiąz ku ak tu ali za cji ni niej sze go ka ta lo gu.
Sa mo cho dy Peu ge ot pod le ga ją re cy klin go wi
i od zy sko wi zgod nie z usta wą o re cy klin gu po -

jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji oraz in ny mi
prze pi sa mi do ty czą cy mi wy mo gów ochro ny
śro do wi ska, a ma te ria ły uzy ska ne w dro dze re -
cy klin gu są wy ko rzy sty wa ne w pro duk cji
sprze da wa nych wy ro bów. De mon ta żu sa mo -
cho dów i ich zu ży tych czę ści do ko nu je się
zgod nie z prze pi sa mi o od pa dach. Peu ge ot

zapewnia roz wój w za kre sie moż li wo ści osią -
ga nia przez po jaz dy wy ma ga ne go prze pi sa mi
ochro ny śro do wi ska po zio mu od zy sku i re cy -
klin gu. 

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT




