
N O W Y  P E U G E OT  R I F T E R

Pieczątka koncesjonera

www.peugeot.pl

Projekt : ALTAVIA Paris – Wersja polska : AUTOGRAPH
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre – Wydrukowano w UE – Marzec 2018.



2 3

WYJĄTKOWY,  CH ARYZM ATYC ZNY DES IG N LWI  PAZUR W NOWEJ  ODSŁONIE

W designie nie ma miejsca na kompromis. Styl Nowego PEUGEOT Rifter jest jednocześnie elegancki, zwarty, solidny i pełen mocy. 

To kombivan, którego definiuje jedno słowo: wszechstronność. Krótka, wysoka maska i zwiększony prześwit to kody stylistyczne typowe 

dla świata samochodów uterenowionych. Charakterystyczna identyfikacja świetlna i pionowa osłona chłodnicy podkreślają 

zbalansowaną, kompaktową i dynamiczną sylwetkę.

Nowy PEUGEOT Rifter to wyraz dumy z bogatego dziedzictwa Marki. 

Przód nawiązuje do najnowszych modeli PEUGEOT, tył zdobią charakterystyczne lampy. 

PEUGEOT Rifter z pewnością stanie się nową ikoną Marki. Ten nowoczesny kombivan jest dostępny 

w wersji GT Line, łączącej sportowy styl z elegancją – PEUGEOT nie przestaje zaskakiwać! 



* Wyposażenie standardowe, opcjonalne lub niedostępne, w zależności od wersji
** Wyposażenie opcjonalne lub niedostępne, w zależności od wersji 

S IŁA  PŁYNĄCA Z  WNĘTRZA POZNAJ CAŁKIEM NOWE WRAŻENIA Z JAZDY 

Rozwiązanie PEUGEOT i-Cockpit® to prawdziwe zaproszenie do jazdy. Przekonaj się, jak proste oraz

intuicyjne może być prowadzenie dzięki kompaktowej kierownicy, wyświetlaczowi Head-Up Display

i dużemu, 8”* ekranowi dotykowemu. System Advanced Grip Control** optymalizuje trakcję i pozwala

na zachowanie pełnej kontroli.
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Zobacz, jak wiele radości może dostarczyć prowadzenie Nowego PEUGEOT Riftera.

Innowacyjne silniki diesla i benzynowe oraz nowa, ośmioprzełożeniowa, automatyczna skrzynia

biegów EAT8 to gwarancja doskonałych osiągów przy zachowaniu umiarkowanego zużycia

paliwa w codziennej eksploatacji.



KORZYSTAJ  ZE  ZWIĘKSZONEJ  
POJEMNOŚCI  WNĘTRZA ,  
GDY TEGO POTRZEBUJESZ

Nowy PEUGEOT Rifter to kombivan, który dostosuje się do Twoich potrzeb.

Otwierana tylna szyba, 5 lub 7 miejsc, 3 niezależne, składane siedzenia z tyłu*

z funkcją Magic Flat**, przestrzeń bagażowa o pojemności od 775 do 3500 litrów**,

dach Zenith® z wieloma schowkami…  Dzięki przemyślanym rozwiązaniom 

Nowy PEUGEOT Rifter jest samochodem, w którym nigdy nie zabraknie miejsca.

Dostęp do przestrzeni bagażowej jest przy tym szybki i łatwy. 

Wnętrze jest pełne innowacyjnych rozwiązań. Dzięki nawigacji 3D online, funkcji

Mirror Screen*, usługom online PEUGEOT Connect czy indukcyjnej ładowarce do

smartfona, Nowy PEUGEOT Rifter oferuje łączność ze światem na niespotykanym

poziomie. Systemy wspomagające prowadzenie najnowszej generacji znacznie

zwiększają bezpieczeństwo jazdy.
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* Wyposażenie standardowe, opcjonalne lub niedostępne, w zależności od wersji
** Wyposażenie dostępne w drugim kwartale 2019 r.
*** W standardowej wersji pięciomiejscowej;  od 1050 do 4000 litrów w pięciomiejscowej wersji Long
**** System współpracuje wyłącznie z certyfikowanymi aplikacjami Android Auto, MirrorLink® i Apple Carplay™, niektóre z nich
będą działały wyłącznie na postoju, inne w trakcie jazdy. Niektóre funkcje mogą być niedostępne, gdy samochód jest w ruchu.
Niektóre funkcje, dostępne na Twoim smartfonie za darmo, mogą wymagać subskrypcji i opłaty w przypadku użycia
certyfikowanych protokołów Android Auto, MirrorLink® i Apple Carplay™. Funkcja Mirror Screen używa protokołu Android Auto
w przypadku telefonów z systemem operacyjnym Android, Apple Carplay™ w przypadku telefonów z systemem operacyjnym
iOS oraz protokołu MirrorLink® w przypadku telefonów z systemem Android, kompatybilnych z Mirror Link®. 
Używanie Mirror Screen wymaga wykupienia abonamentu z dostępem do internetu. 
Dowiedz się więcej na stronie http://www.peugeot.fr/marque-ettechnologie/technologies/4 connectivite.html


