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PEUGEOT je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti 

in inovativnosti. 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, 

vam želimo nuditi svobodo izbire, kajti ljudje so od nekdaj bili in 

vedno bodo v središču naše pozornosti.
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VABILO NA POTOVANJE  
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*Odvisno od izvedenke. 
**Na voljo serijsko. 
***Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  

I Z RAZ IT  ZNAČAJ

PEUGEOT Traveller vas vabi, da se z njim odpravite na pot za zabavo v prostem času ali pa na dolga potovanja.  

Njegova moderna in elegantna oblika karoserije ponuja prostorno notranjost, v kateri je bilo vse zasnovano za 

vaše udobje. PEUGEOT Traveller je na voljo v treh dolžinah* in s številnimi razporeditvami notranjostmi z 8**, 7 *** 

ali 5*** sedeži, tako da je enostaven za bivanje in se prilagaja vsem vašim potrebam. 
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*Serijsko. 
**Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 

ELEGANTEN ST IL
Zabaven in gostoljuben PEUGEOT Traveller se zna tudi postaviti pred drugimi.  

S prenovljeno vertikalno umeščeno okrasno masko, z osvetlitvijo na diode LED* in s ksenonskimi** 

žarometi, ki so vdelani v karoserijo, PEUGEOT Traveller mogočno izraža svoje stilske poteze.  





ELEKTRIČNA VOŽNJA
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M OGOČEN ZNAČAJ

S svojim modernim prednjim delom novi PEUGEOT e-Traveller na 100 % električni pogon izraža eleganten dizajn, 

ki izžareva samozavesten značaj. Čisto posebna okrasna maska, ki jo krasi lev z dikroičnim odsevom, ga umešča 

neposredno ob bok najnovejših električnih modelov znamke. Loputa električne vtičnice se nahaja na prednjem 

delu vozila, na voznikovi strani, tako da je polnjenje še bolj priročno.
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ODLOČNO  ELEKTR IČ EN

Na zadnjem delu vozila je poleg logotipa znamke v obliki leva z dikroičnim odsevom v modro-zeleni  

barvi nameščen tudi monogram "e-Traveller". 

Nadvse okretni e-Traveller enostavno vozi po mestu in najde parkirno mesto ter lahko zapelje tudi  

v predele z omejenim prometnim režimom. Zahvaljujoč zgolj 1,90 metra višine lahko zapelje na vsa 

parkirišča. 
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VOŽNJA S  100  %  ELEKTR IČN IM  P OG ONOM

Novi PEUGEOT Traveller je lahko opremljen z visoko napetostno baterijo s kapaciteto 50 kWh, ki nudi do 230 kilometrov dosega po preizkusnem  

postopku WLTP* ali s kapaciteto 75 kWh, ki nudi do 330 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP**. Baterija je domiselno vgrajena, tako da ne 

vpliva na prostornost potniške kabine in prostornino prtljažnika. Polnjenje lahko povsem enostavno opravimo doma ali v službi, pa tudi na javnih  

polnilnih postajah, na katerih se baterija v zgolj 30 minutah napolni do 80 %.

*Baterija 50 kWh: na voljo za kompaktno, standardno in podaljšano izvedenko. 
**Baterija 75 kWh: na voljo za standardno in podaljšano izvedenko. 
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 uporabljenega polnilnega priključka.  
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P OVEŽ ITE  SE  IN  ODPELJ ITE  

S svojim vozilom lahko komunicirate prek pametnega telefona po zaslugi aplikacije MyPeugeot* in upravljate posebne storitve za električni pogon 

(nadzorovanje in načrtovanje polnjenja v cenovno ugodnih časovnih intervalih, vnaprejšnje klimatiziranje potniškega prostora ...).

*Brezplačna storitev, ki je na voljo, če je vozilo opremljeno s samostojno telematsko enoto, povezljivim avtoradiom v barvah ali s povezljivo navigacijo, pod pogojem, da imate vzpostavljeno 
povezavo z mobilnim omrežjem in razpoložljivo samo v nekaterih državah.



PROSTOR ZA DOBRO POČUTJE







BR EZS K R BNE  POT I

V notranjosti PEUGEOT Traveller igra na karto udobja pri vožnji. Stopnica 

omogoča enostaven dostop do dvignjenih sedišč, na katerih potniki 

 dominirajo cestišču in ponuja položaj za vožnjo na ravni modelov SUV. 

 

Sedite za volan: voznikovo mesto z izčiščeno in moderno oblikovno  

zasnovo obdajajo elegantni materiali. Ergonomsko zasnovana oprema, 

kot sta prosojni zaslon za prikaz podatkov in 7-palčni* zaslon na dotik, je 

nenehno na dosegu roke in pogleda.  

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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U DOBJE  V  VOŽNJ I
Na novi instrumentni plošči s 3,5-palčnim barvnim matričnim zaslonom voznikovega mesta vozila PEUGEOT e-Traveller se sproti prikazujejo bistvene 

informacije za vožnjo, kot sta nivo dosega in merilnik moči (Charge/Eco/Power)*. 

*- CHARGE (polnjenje): regeneracija/delno polnjenje baterije. 
  - ECO: optimalna poraba energije. 
  - POWER (moč): največja moč. 
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100  %  ELEKTR IČN I  POGON
Na velikem zaslonu na dotik lahko s pomočjo bližnjice enostavno dostopite do vseh menijev električnega pogona in pregledate pretoke električne 

energije. Z izbirnikom "e-Toggle" lahko nemudoma dostopite do upravljalnih stikal električnega samodejnega menjalnika, izbirate pa lahko tudi med 

tremi načini vožnje (ECO, NORMAL in POWER)*. Električna parkirna zavora, ki je na voljo serijsko, deluje samodejno in je izjemno enostavna za  

uporabo.

*- ECO: optimalni doseg. 
  - NORMAL: optimalno udobje. 
  - POWER (moč): optimalne zmogljivost pri prevozu več oseb in kosov prtljage. 



ENOSTAVEN DOSTOP V  VOZILO

Zahvaljujoč funkciji bočnih drsnih vrat za prostoročno upravljanje* lahko vrata 

odprete ali zaprete, tako da nogo primaknete pod zadnji blatnik vozila, tudi 

kadar imate polne roke. Pri sebi morate le imeti elektronski ključ. Iz notranjosti 

je možno vrata samodejno odpreti s pritiskom na gumbe v prednjem in  

zadnjem delu. 

PEUGEOT Traveller in PEUGEOT e-Traveller ponujata tudi funkcijo za 

prostoročni dostop in zagon (ADML)* in dvižno zadnje steklo. 

Nenazadnje pa zgolj 1,90 metra** višine vozilu omogoča enostaven vstop v 

mestna ali podzemna parkirišča, trgovske centre in na turistična območja. 
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*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**≤ 1,90 metra pri vseh izvedenkah s standardno dovoljeno obremenitvijo.



1,90m





VEČ MODULARNOST I   
IN  VEČ  FLEKS IB ILNOST I

PEUGEOT Traveller in PEUGEOT e-Traveller sta na voljo v izvedenkah z 8, 7 ali 

5 sedeži, od katerih so vse razpoložljive v 3 dolžinah (od 4,60 m do 5,30 m), 

tako da se prilagodijo vsem vašim željam.  V drugi in tretji vrsti se nahaja  

sedežna klop, ki je deljiva v razmerju 2/3 - 1/3 in ima dva popolnoma ločena 

dela, ki ju je možno drsno premikati po vodilih in tako enostavno spremeniti 

prostornino zadnjega dela vozila. Odstranljivi in drsno pomični sedeži 

omogočajo vse možne konfiguracije za modularen prostor, ki se prilagaja 

najrazličnejšim situacijam. Po preklopu naslonjala sovoznikovega sedeža pa 

lahko z vozilom PEUGEOT Traveller in PEUGEOT e-Traveller prevažate  

predmete, ki v dolžino merijo vse do 3,50 metra*. 

 

Izvedenka Compact z zgolj 4,60 m dolžine omogoča prevoz 8 potnikov, ki lahko 

do vseh sedežev dostopijo povsem enostavno. Pri izvedenki s 5 sedeži imate 

na razpolago zelo velik prtljažnik s prostornino 2 m3**. 

PEUGEOT Traveller in PEUGEOT e-Traveller ponujata tudi številna odprta in za-

prta odlagalna mesta (do 49 litrov), ki so razporejena po celotnem potniškem 

prostoru. 

*Na voljo izključno za izvedenko Active. 
**Zloženi sedeži v 3. vrsti: prostornina prtljažnika 1500 litrov (1384 dm3 VDA). 

Prostornino je možno povečati na kar 3600 litrov (3397 dm3 VDA) po zaslugi popolnoma odstranljivih sedežev v 2. in 3. vrsti.

23



24

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Na voljo serijsko pri standardni in podaljšani izvedenki.

I Z KORIST ITE  Ž IVLJENJE  NA POLNO

Zastekljeni strešni okni, ki ju je možno posamično zastreti*, poskrbita za edinstveno osvetljenost potniškega prostora. V večfunkcijsko streho je 

vgrajena ambientalna osvetlitev na diode LED** in posamične bralne lučke. Za še več dobrega počutja v notranjosti sta Traveller in e-Traveller 

opremljena s posamičnimi zračniki in klimatsko napravo za nesilovito prezračevanje na zadnjih sedežih. Po potniškem prostoru so razporejene 

štiri 12-voltne vtičnice ter 220-voltna vtičnica in vhod USB za polnjenje prenosnih naprav.
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*Ni na voljo za izvedenko Compact.

ZA UDOBNO P OTOVANJ E

Za vožnjo skupaj z družino ali v družbi prijateljev so v serijski opremi na voljo zrcalo za nadzor 

otrok, letalske mizice na hrbtnem delu sedežev v prvi vrsti, senčniki v drugi vrsti sedežev in pokrov 

za prtljago*. 



ŠE  BOL JŠE  IZKUŠNJE





Z A POVSEM VARNO IN  INTU IT IVNO 
VOŽNJO Z  VZPOSTAVLJENO POVEZAVO

Olajšajte si potovanja z uporabo 3D povezljive navigacije, ki jo je možno upravljati  

z glasovnimi ukazi. Na 7-palčnem(1) zaslonu vam je na voljo tudi funkcija Mirror Screen(2),  

ki vam omogoča povsem varno uporabo aplikacij z vašega telefona, ki so združljive  

s protokolom Apple CarPlayTM ali Android AutoTM.  

 

Za bolj udobno in varno vožnjo sta PEUGEOT Traveller in e-Traveller opremljena s številnimi 

sistemi za pomoč pri vožnji, kot na primer Visiopark1(3), odčitavanje prometnih znakov in 

priporočilo o omejitvi hitrosti(4), samodejni preklop dolgih luči(4), Active Safety Brake(5),  

prilagodljivi tempomat(4), opozorilnik na nenamerno prekoračitev talne črte(4), nadzor mrtvega 

kota(4), prikazovalnik v višini oči(5) in šest varnostnih blazin(6).  
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(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
(2) 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 CarPlay™ (za telefone s sistemom iOS), če ima uporabnik sklenjeno 
naročniško razmerje za mobilno telefonijo in internet. 
(3) Na voljo serijsko ali za doplačilo s 7-palčnim zaslonom na dotik, odvisno od izvedenke. 
(4) Na voljo za doplačilo, odvisno od izvedenke. 
(5) Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 
(6) Dve čelni varnostni blazini, dve bočni varnostni blazini in dve varnostni zavesasti blazini, ki sta za nekatere izvedenke na voljo za 
doplačilo v 2. in 3. vrsti. 
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*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

OBČ UTEK SVOBODE

PEUGEOT Traveller in e-Traveller sta opremljena s sistemom Grip Control®*, ki izboljša vlečno moč vozila po zaslugi 

sistema za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles. Z vrtljivim gumbom na armaturni plošči lahko izbirate med 

načinom vožnje po snegu, neutrjenem terenu, pesku, načinom ESP Standard ali ESP OFF. Pri vsakem izbranem 

načinu se vlečna moč prilagodi terenu za še bolj brezskrbno in pustolovsko vožnjo.
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CESTA JE  VAŠA
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DIZELSK I  MOTORJ I  B lueHD i
V limuzinskem kombiju PEUGEOT Traveller se lahko naužijete izjemnih užitkov v vožnji po zaslugi motorjev BlueHDi, med katerimi je tudi BlueHDi 180 

S&S EAT8*, ki je opremljen z bolj kompaktnim sistemom za zmanjšanje onesnaževanja. Emisije so obdelane na samem viru in v izpušni liniji, kar med 

uporabo zagotavlja nižjo porabo goriva in še bolj učinkovito zmanjšanje onesnaževanja.

* EAT8: 8-stopenjski samodejni menjalnik (Efficient Automatic Transmission 8 Speed)
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M OTOR N A   
100  %  ELEKTR IČ N I  POGON

Novi PEUGEOT e-Traveller 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-Traveller 

boste uživali v prožni, dinamični in neslišni* vožnji.

*Vendar pa pazite, da ne bi izgubili nadzora nad vozilom in bodite pozorni 
na prisotne v neposredni bližini, ki niso vajeni povsem neslišnih vozil.
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STIL ,  K I  VAM USTREZA





POTUJTE  S  ST ILOM
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PEUGEOT Traveller vas vabi, da z njim izrazite svoj lasten stil. 

Izberite dodatno opremo, ki se idealno prilega linijam vašega vozila 

PEUGEOT Traveller. 

1. Nosilni drogovi strešnega prtljažnika in strešni kovček 
2. Nosilec za pametni telefon 
3. Korito za prtljažnik z logotipom Peugeot 
4. Nosilec za tablico 
5. Pragovi vrat z logotipom Peugeot 
6. Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja

1

3
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RAZKOŠEN SPREJEM
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Oglejte si razne vrste notranjega oblazinjenja iz tkanine* ali usnja**,  

ki ustvarijo vrhunski ambient in zagotavljajo visoko raven udobja.

1. Tkanina Cran pepelnato modre barve z oblogami Brasilia pisane barve 
2. Perforirano usnje Claudia/neperforirano črno usnje z okrasnimi šivi v 
barvi Beige Impala 

*Na voljo pri nivoju opreme Active. 
**Na voljo pri nivoju Allure - Usnje in drugi materiali: več podrobnosti o usnjenem oblazinjenju 
poiščite v tehničnih podatkih, ki so vam na razpolago v prodajnem mestu ali na spletnem 
mestu: www.peugeot.si 



1

2
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POUDARITE  
SVOJE  BARVE

Izberite eno izmed sedmih barv karoserije iz 

pestre barve palete.

ULT IMAT I VEN DOT IK

Siva Platinium**

*Na voljo serijsko za vozilo e-Traveller. 
**Na voljo serijsko za vozilo Traveller in proti doplačilu za vozilo e-Traveller.

*Navadne barve 
**Kovinske barve 
(1) Ni na voljo za e-Traveller.
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17-palčni* okrasni pokrov Miami 17-palčno** platišče Phoenix  
z diamantno dodelavo

Bela Banquise*

Rjava Rick Oak** Orange Tourmaline**(1)Silky Grey**(1)

Črna Perla Nera* Siva Artense**
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www.peugeot.si

PRIPOROČA


