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Pieczątka koncesjonera

NOWY PEUGEOT TRAVELLER

peugeot.pl

ZAPROSZENIE

do podróży

Energiczna sylwetka Nowego
PEUGEOT Traveller budzi
skojarzenia z nowoczesnym
podróżowaniem i wielkimi
przestrzeniami. Świetne
właściwości jezdne są efektem
wiedzy i doświadczenia
konstruktorów PEUGEOT.
Silniki BlueHDi Euro 6,
wygodne, luksusowo
wykończone wnętrze – to
atuty, które gwarantują
przyjemną podróż.

Funkcjonalny Nowy PEUGEOT
Traveller łatwo dopasowuje się
do codziennych potrzeb. Jest
dostępny w trzech długościach,
przy wysokości wynoszącej
jedynie 1,9 m i wyposażony
w liczne udogodnienia.
Modułowe wnętrze pomieści
5, 7 lub 8 osób, nawet w wersji
Compact.

ZDECYDOWANY

charakter

Nowy PEUGEOT Traveller to
zaproszenie do dalekich podróży
i wakacyjnych wypraw.
Nowoczesna i elegancka sylwetka
zapowiada przestronne wnętrze, które
gwarantuje pasażerom przyjemną
atmosferę i komfort jazdy.

Przyjazny i wygodny Nowy PEUGEOT
Traveller ma zdecydowany charakter.
Wysoko umieszczona, pionowa osłona
chłodnicy, a także identyfikacja świetlna
ze światłami dziennymi LED
i reflektorami ksenonowymi* wpisanymi
w zderzak podkreślają pełen siły design
samochodu.
* Dostępne w opcji lub w standardzie, w zależności
od wersji.

KOMFORT
i łączność ze światem
Przy projektowaniu wnętrza
Nowego PEUGEOT Traveller
wiele uwagi poświęcono
wygodzie prowadzenia. Dostęp
do wyżej umieszczonego,
górującego nad drogą fotela
kierowcy ułatwia stopień.
* Dostępne w opcji lub w standardzie, w zależności od wersji.
** Dostępne w zależności od kraju.
*** 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.

Stanowisko kierowcy, utrzymane
w nowoczesnej stylistyce,
wykończono szlachetnymi
materiałami. Ergonomiczne
elementy, jak wyświetlacz
Head-Up Display i multimedialny
ekran dotykowy 7’’ * znajdują się
w zasięgu ręki i wzroku.

Dużym ułatwieniem jest
nawigacja 3D nowej generacji,
obsługiwana za pomocą poleceń
głosowych. Obejmuje ona dostęp
do usług mobilnych i do
informacji o ruchu drogowym
w czasie rzeczywistym z TomTom
Traffic**.
Z multimedialnym ekranem
dotykowym 7’’ zintegrowana jest
także funkcja Mirror Screen,
umożliwiającą bezpieczne
korzystanie z aplikacji
kompatybilnego smartfona,
dostępna z protokołami Apple
CarPlayTM, MirrorLink®
i Android Auto***.

UŁATWIONY

dostęp do wnętrza

W Nowym PEUGEOT Traveller drzwi boczne
przesuwne, sterowane elektrycznie* można
otworzyć, nawet mając obie ręce zajęte.
To unikatowe rozwiązanie umożliwia
odblokowanie i otwarcie drzwi przesuwnych
jednym ruchem stopy pod narożnikiem
tylnego zderzaka – wystarczy mieć przy
sobie klucz elektroniczny.

Wewnątrz nie ma potrzeby sięgać do klamki:
sterowane drzwi boczne przesuwne otwierają
się za pomocą przycisku na desce
rozdzielczej. Kierowca Nowego PEUGEOT
Traveller ma także możliwość korzystania
z ułatwienia, którym jest system
bezkluczykowego dostępu do pojazdu
(ADML)*.

Otwierana tylna szyba, zapewnia swobodny
dostęp do bagażnika, szczególnie w sytuacji,
kiedy brakuje z tyłu przestrzeni na uchylenie
klapy.
Wysokość ograniczona do 1,9 m gwarantuje
łatwy wjazd na tereny rekreacyjne,
podziemne parkingi i do stref handlowych.
* Dostępne w opcji lub w standardzie, w zależności od
wersji.

1,90m

WIĘKSZA

modułowość
WIĘCEJ

możliwości

W odpowiedzi na różnorodne
wymagania klientów Nowy
PEUGEOT Traveller jest dostępny
w trzech długościach i zapewnia
miejsce 5, 7 lub 8 osobom.
Pasażerowie drugiego i trzeciego
rzędu mają do dyspozycji
dzieloną w proporcjach 2/3-1/3
kanapę z indywidualnie
regulowanymi oparciami, której
dwie części przesuwają się

niezależnie, co sprzyja
swobodnemu przekształcaniu
przestrzeni bagażnika.
Wyjmowane siedzenia
pozwalają na dowolne
konfiguracje, dostosowane do
konkretnych potrzeb
użytkowników. Składane oparcie
fotela pasażera w pierwszym
rzędzie daje możliwość
transportu przedmiotów
o długości do 3,5 m*.

W wersji Compact, o długości
zaledwie 4,6 m, 8 osób może
z łatwością zająć miejsce
w samochodzie. Dzięki złożeniu
foteli w tylnym rzędzie objętość
bagażnika wzrasta do 1350
litrów. Po wyjęciu siedzeń
objętość bagażnika wynosi 1987
litrów, a po usunięciu także
drugiego rzędu – 3397 litrów.
Można z łatwością powrócić do
pierwotnej konfiguracji, gdyż

montaż foteli na prowadnicach
jest niezwykle prosty.
W całej kabinie Nowego
PEUGEOT Traveller
rozmieszczono liczne zamknięte
i otwarte schowki, o pojemności
do 49 litrów.
* Dostępne wyłącznie w wersji Traveller
Active.

WIDZIEć

więcej i jaśniej

Dwa przeszklone okna dachowe
z dwudzielną roletą* zapewniają
nadzwyczajne doświetlenie wnętrza
i panoramiczny widok nieba.
Wielofunkcyjny panel podsufitowy
mieści nastrojowe oświetlenie LED**
i indywidualne lampki do czytania,
podnoszące komfort jazdy każdego
z pasażerów.

Pasażerom Nowego PEUGEOT
Traveller niezwykłą przyjemność
zapewnia trójstrefowa klimatyzacja
z funkcją łagodnego nawiewu
powietrza w tylnych rzędach.
Do standardowego wyposażenia,
dzięki któremu możesz cieszyć się
jazdą z rodziną lub przyjaciółmi,
należy także wewnętrzne lusterko

do obserwacji tylnych rzędów,
stoliki w oparciach przednich foteli,
boczne rolety przeciwsłoneczne
w drugim rzędzie foteli i półka
zasłaniająca przestrzeń
bagażową***.
* Dostępne w standardzie lub w opcji,
w zależności od wersji.
** Dostępne wyłącznie z poziomem
wyposażenia Allure.
*** Niedostępna w wersji Compact.

POCZUCIE

swobody
Nowy PEUGEOT Traveller jest
wyposażony w system Grip
Control® najnowszej generacji*,
optymalizujący trakcję
w warunkach ograniczonej
przyczepności. Kierowca może
zdecydować, czy pozwolić
systemowi działać w trybie
Standard, czy wybrać,
za pomocą pokrętła

umieszczonego na desce
rozdzielczej, jeden z trybów:
Śnieg, Off road, Piasek, ESP Off.
System ten gwarantuje pełną
kontrolę nad pojazdem,
a co za tym idzie – bardziej
zrelaksowaną jazdę.
* Dostępny w opcji lub niedostępne,
w zależności od wersji.

PEUGEOT

i środowisko
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.

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 Citroën

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

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.

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 lub w standardzie z ekranem dotykowym 7”, w zależności od wersji.
** Dostępne w opcji.
*** Dostępne w opcji lub w standardzie.

KOLORY

FELGI I KOŁPAKI

TAPICERKI

Lakiery niemetalizowane

Czarny Onyx

Niebieski Impérial

Biały Banquise

Lakiery metalizowane

Szary Aluminium

Kołpak San Francisco 16"

Szary Platinium

Skóra Claudia perforowana / nieperforowana czarna
obszycia Beż Impala w wersji Allure

Brązowy Rich Oak

Materiał Cran Bleu Cendré w wersji Active
Kołpak Miami 17"

Szary Silky Grey

Felga aluminiowa Phoenix 17"
Pomarańczowy Tourmaline

AKCESORIA

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot
to unikalna oferta skierowana do klientów, którzy chcą
szczególnie zadbać o swój samochód i cieszyć się spokojem
finansowym i technicznym
aż przez 5 lat.

1
1 - Belki dachowe i bagażnik kufrowy
2 - Wspornik na tablet
3 - Wspornik na smartfon
4 - Listwy progowe z logo PEUGEOT
5 - Hak holowniczy z zaczepem
demontowanym bez użycia narzędzi
6 - Wykładzina bagażnika z logo PEUGEOT

Oferta:
1. Przedłużenie – proste rozwiązanie, aby przedłużyć
gwarancję umowną.
2. Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające zaplanować
bieżącą obsługę samochodu.
3. Utrzymanie Plus – pełna oferta
usług Peugeot w zakresie utrzymania Państwa pojazdu przez
cały okres Umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój: bezpieczeństwo panowania nad budżetem związanym
z użytkowaniem pojazdu.
• Różne formy płatności: możliwość opłacenia umowy gotówką
lub kartą, w miesięcznych ratach
(przy zakupie samochodu) lub
w systemie abonamentowym
(przy zakupie samochodu
w leasingu).
• Dostępność: ponad 6 000 punktów serwisowych Peugeot w 42
krajach na obszarze Europy.

• Bezpieczeństwo: Peugeot
Assistance Plus 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.
• Profesjonalizm: obsługa samochodu przez wykwalifikowanych
pracowników Autoryzowanej
Sieci Peugeot.
• Wartość: wyższa waloryzacja
samochodu przy odsprzedaży,
• Elastyczność: możliwość przedłużenia parametrów umowy
w przypadku zmiany stylu jazdy.

• Mobilność: zapewnienie samochodu zastępczego na czas
przeglądów okresowych
i awarii pojazdu.
• Wygoda: Kompletne mycie
samochodu po przeglądzie.
• Możliwość cesji kontraktu przy
odsprzedaży samochodu.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
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Kredyt Peugeot od 4 kwietnia 2005 roku jest oferowany
przez Banque PSA Finance
Oddział w Polsce należący
do Grupy PSA Peugeot Citroën.

Banque PSA Finance oferuje
swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości koncernu samochodowego w Europie.

Banque PSA Finance Oddział
w Polsce łączy w sobie międzynarodowe doświadczenie wraz
ze znajomością polskich realiów
prawno-finansowych, co

pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup samochodów odpowiadające najbardziej
wymagającym klientom.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej
w momencie wydania katalogu i nie mogą być
traktowane jako postanowienia umowne.
Przedstawione kolory nadwozia są przybliżo-

ne, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcje barw. Peugeot zastrzega sobie
prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.
Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu po-

jazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi
przepisami dotyczącymi wymogów ochrony
środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji
sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się
zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot

zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami
ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

