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Peugeot je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti in 

inovativnosti. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v iz-

delavo 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.
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KARIZMA V  VSEH OKOLIŠČINAH
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* DRL (Daytime Running Lamp) LED: dnevne luči na svetlobne diode 
Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 

BR EZKOMPROMISEN D IZAJN

PEUGEOT RIFTER je s svojo eleganco, vzdržljivostjo, okretnostjo in zmogljivostjo pravi simbol za večnamenskost. 

Kratek in visok pokrov motornega prostora in privzdignjeno podvozje dokazujejo, da je mojstrsko povzel nekatere 

stilske zapovedi športnih terenskih vozil. Njegovi optični bloki s svetlobno signaturo DRL na diode LED* 

in vertikalna okrasna maska poudarjajo uravnovešeno, kompaktno in dinamično obliko karoserije.
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Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

PREPOZNAVEN DIZAJN

Zaradi elegantne oblike karoserije in gladkih linij PEUGEOT RIFTER zagotovo ne bo ostal 

neopažen. Zaključni element iz aluminija v sivi barvi*, 17-palčna aluminijasta platišča 

z diamantno obdelavo*, nosilni drogovi strešnega prtljažnika, podaljški blatnika in bočni zaščitni 

elementi črne barve poudarjajo edinstveno stilsko zasnovo vozila RIFTER.



NA DENITE  S I  LEVJE  KREMPLJE

To so veliko več kot zgolj kremplji. Z zadnjimi lučmi s svetlobno signaturo v obliki treh 

levjih krempljev se PEUGEOT RIFTER uveljavlja kot ikona znamke Peugeot. Vlečna 

kljuka, ki je na voljo za doplačilo, nudi še več svobode, medtem ko vam dvoja bočna 

drsna vrata s široko odprtino in dvižnimi* dodatno zatemnjenimi** stekli omogočajo 

dostop v notranjost, ki nima popolnoma ničesar skrivati.
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* V 2. vrsti, na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
** V 2. in 3. vrsti, dodatno zatemnjena stekla so na voljo skupaj z opcijo dvižno zadnje steklo ali niso na voljo, odvisno od izvedenke.





RAZISKOVANJE  SE  ZAČNE TUKAJ
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* Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.

V  OSRČJU MODERNOST I
Spoznajte čare bolj agilne in instinktivne vožnje, ki vam jih nudi PEUGEOT i-COCKPIT® s kompaktnim volanom 

z integriranimi stikali, instrumentno ploščo v višini oči in velikim 8-palčnim zaslonom na dotik s kapacitivno 

tehnologijo*. PEUGEOT RIFTER vas vabi, da izkusite edinstvena doživetja.
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NOVIM SENZACIJAM NAPROTI
Neprimerljivo udobje. Sedite za volan vozila PEUGEOT RIFTER in izkoristite prednosti 

prilagodljivega položaja za vožnjo in kakovostnih ergonomsko zasnovanih sedežev, ki bodo 

navdušili tudi potnike z najvišjo postavo. Če temu prištejete še neprimerljivo zvočno udobje, 

ugotovite, da je celoten potniški prostor pravi raj miru.



POVEČAJTE  PROSTORNINO ,  
KADARKOLI  ŽEL ITE

To je vozilo, ki se prilagaja vsem vašim željam. PEUGEOT RIFTER je na voljo s 5 ali 7 

sedeži in v dveh dolžinah (standardna in podaljšana) ter nudi zgledne možnosti za 

prilagoditev. Sedež prednjega sopotnika in zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 

2/3-1/3* ali trije posamični sedeži** s sistemom "Magic Flat", ki se preklopijo v pod, 

dva posamična in odstranljiva sedeža v 3. vrsto … sami izberite svojo razporeditev. 

Prtljažnik nudi od 775 do neverjetnih 3500 litrov prostornine, ki lahko pri podaljšani 

izvedenki s petimi sedeži doseže kar 4000 litrov. In nenazadnje, dvižno zadnje steklo**, 

nizek prag prtljažnega prostora in raven pod*** poenostavijo nakladanje in 

razkladanje prtljage.
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*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
*** Za dolge predmete do 2,70 m pri standardni izvedenki in do 3,05 m pri podaljšani izvedenki.







OSVAJANJE  
Š IRN IH  PROSTRANSTEV

Privoščite si številne možnosti za odlaganje. Streha Zénith®* z električno rolo zaveso 

in ambientalno osvetlitvijo na diode LED** ne nudi zgolj več svetlobe, ampak tudi 

čisto prava dodatna odlagalna mesta znotraj sredinskega strešnega loka, strešni 

prtljažnik in odlagalno polico pod stropom prednjega dela vozila. 

Prednje in zadnje vratne plošče, sredinska konzola, odlagalni prostor pod nogami … 

PEUGEOT RIFTER se ponaša z rekordno prostornino*** za odlaganje v svoji 

kategoriji. Vse številčnejša, prostornejša in vse bolj enostavno dostopna odlagalna 

mesta so tudi ergonomsko zasnovana, da lahko vanje vsakodnevno priročno shranite 

vse potrebne predmete.

*Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**LED: 100 % osvetlitev na diode LED 

*** Do 186 litrov, od tega 92 litrov v predelu strehe Zénith®.
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ŠE  BOL JŠE  IZKUŠNJE
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SVET  NA  DOSEGU ROKE
Inovacija je v osrčju potniškega prostora. Z navigacijo 3D* bodo vaše poti brezskrbne in enostavne, pot do cilja pa 

prilagojena vašim potrebam. Celoten prikaz neposredne okolice imate na voljo na zaslonu na dotik.

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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IMEJTE  VZPOSTAVLJENO  POVEZAVO  Z  VSAKODNEVNIM  Ž IVLJENJEM
Ponudite svojemu pametnemu telefonu častivredno mesto. Funkcija Mirror Screen* vozila PEUGEOT RIFTER vam omogoča uporabo združljivih 

aplikacij z vašega pametnega telefona na zaslonu na dotik vozila. Kabla ne potrebujete več, saj lahko svoj pametni telefon enostavno napolnite 

na površini za indukcijsko polnjenje**.

*Delovale bodo le certificirane aplikacije Android Auto 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 Auto in Apple CarPlayTM. 
Funkcija Mirror Screen deluje prek tehnologije Android Auto za pametne telefone s sistemom Android ali Apple CarPlay™ (za pametne telefone s sistemom iOs), če ima uporabnik s svojim operaterjem 
sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom. 
** Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. - Indukcijsko polnjenje za naprave, združljive s standardom Qi.
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* Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 
** Aktivni sistem za pomoč pri parkiranju je na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
*** Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

VSEPOVSOD  DOVOLJ  PROSTORA
Parkiranje postane otročje lahko. Po zaslugi raznih sistemov za pomoč pri izvajanju manevrov 

boste lahko z vozilom PEUGEOT RIFTER izkusili še več svobode in užitkov. Kamera za pomoč pri 

vzvratni vožnji Visiopark 1*, Park Assist** zadnje generacije in sistem za nadzor mrtvega kota***: 

ne glede na dane razmere boste dobro opremljeni.
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*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
** Funkcija Stop prilagodljivega tempomata je na voljo izključno s samodejnim menjalnikom EAT8.

VGRAJENI  S ISTEMI  ZA  VARNOST
S sistemi za pomoč pri vožnji znamke PEUGEOT vam RIFTER poenostavi vožnjo ter vam ponuja več brezskrbnosti in varnosti. Razširjeni sistem 

za prepoznavanje prometnih znakov in priporočilo o omejitvi hitrosti*, prilagodljivi tempomat* s funkcijo Stop**, aktivni opozorilnik na ne- 

namerno menjavo voznega pasu*, prostoročni dostop in zagon*, sekundarna električna zavora*… Naj vaše poti postanejo nenavadno 

preproste.



OSUPL J IVA  OKRETNOST
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I ZJEMNO  PR IROČNO  UPRAVLJANJE

PEUGEOT RIFTER je opremljen z najsodobnejšo konstrukcijsko osnovo EMP2, ki mu zagotavlja priročno krmiljenje in zgledno lego na cesti. 

Kratek prednji previs, premišljeno zasnovano podvozje, električni servovolan in optimiziran premer obračalnega kroga zagotavljajo 

visoko raven udobja, kakovosti in učinkovitosti.
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PREVLADUJTE  VSEPOVSOD
Dominirajte na cesti, najsibodi na še tako ravni, kot tudi na najbolj strmi. PEUGEOT 

RIFTER se lahko pohvali s slavno lego na cesti znamke PEUGEOT, pa tudi s prilagodljivim 

podvozjem, udobnim krmiljenjem volana in povišanim podvozjem, s katerimi je pridobil 

zmogljivosti terenskega vozila*. Nenazadnje pa lahko po zaslugi visokega položaja za vožnjo 

še nekoliko bolj uspešno ukrotite cesto.

*Za utrjene ceste.
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* Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

PR IPRAVLJEN  NA  PUSTOLOVŠČ INO

Izboljšana pogonska moč za pobeg v neznano. Z naprednim sistemom za nadzor oprijema (Advanced Grip Control*) in njegovo 

optimizirano funkcijo za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles se PEUGEOT RIFTER prilagaja vsem vašim potrebam. 

Z vrtljivim gumbom na sredinski konzoli lahko izberete enega od petih načinov oprijema (standardni, sneg, teren, pesek, ESP OFF) za 

še bolj pustolovsko vožnjo.
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*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

RAZIŠ Č I TE  VSE  VRSTE  TERENOV

Ohranite nadzor tudi v najbolj ekstremnih situacijah. S funkcijo za pomoč pri spustu po strmini 

sistema Advanced Grip Control* bo PEUGEOT RIFTER vzdrževal optimalno hitrost na strmih 

klancih. Vi lahko ostanete osredotočeni na krmiljenje volana in si privoščite več varnosti, udobja 

in vodljivosti.



BREZMEJNI  UŽITKI





MOTORJ I  NOVE GENERACIJE

Inovativni motorji vozila PEUGEOT RIFTER združujejo zmogljivost in zmerno porabo. Dizelski motorji BlueHDi in bencinski motorji 

PureTech nove generacije vam ponujajo več voznega udobja in še nikoli videna doživetja. 
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VISOKA  ZMOGLJ  IVOST  V  VSEH  PRESTAVAH
En sam vrtljivi gumb zagotavlja nadvse prožno vožnjo. Z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8* je prestavljanje zelo tekoče in poteka 

povsem avtonomno, tako da boste vedno vozili v ustrezni prestavi. Z obvolanskima prestavnima ročicama pa lahko ročno spremenite prestavo brez 

izklopa samodejne funkcije.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - 8-stopenjski samodejni menjalnik.
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1. Komplet preprog iz iglanega tekstila

2. Zaščitna prevleka za parkiranje v notranjosti

3. Komplet prilegajočih 3D preprog iz tkanega tekstila

4. Komplet gumijastih preprog

1

ZAŠČITA

Za PEUGEOT RIFTER je na voljo učinkovita dodatna oprema za zaščito 

ob najrazličnejših preizkušnjah. Spoznajte še številno PEUGEOT 

opremo, ki bo zaščitila tako notranjost kot tudi zunanjost vašega vozila. 

Optimalna zaščita in zagotovilo za ohranitev njegove prvotne lepote.
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2

4

Preproge
Preproge se prilegajo obliki poda 

vašega vozila.
Voznikovo preprogo je možno 

pripeti na obstoječa pritrdišča, ki 
zagotavljajo odličen oprijem.

Na voljo so v različnih tkaninah in 
materialih, ki se odlično ujemajo z 
vsemi kombinacijami notranjosti.

3
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1

Strešni prtljažni drogovi
Vsestransko uporabni strešni prtljažni drogovi so enostavni za namestitev 

in odstranitev ter primerni za montažo razne dodatne opreme za prevažanje 
predmetov: strešni kovček, nosilec za kolesa, nosilec za smuči ... Popolnoma 
se prilegajo dimenzijam in stilu vsakega vozila, njihova dovršena zasnova pa 

preprečuje nastanek odrgnin na karoseriji.

2
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1. Strešni kovček, dolg (420 litrov)

2. Prečni strešni prtljažni drogovi na vzdolžnih nosilcih 

3. Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih

4. Nosilec za kolesa na strešnih prtljažnih drogovih

5. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki (2 kolesi - ploščad)

5

4

Za vaše vozilo PEUGEOT RIFTER so na voljo strešni prtljažni drogovi s 

homologacijo City Crash Test, s katerimi boste uresničili vse svoje želje 

po pobegu v neznano. Idealni so za povečanje prostornine za prevoz ter 

vam zagotavljajo odlično pritrditev in varnost. Nosilne drogove lahko 

namestite brez kakršnegakoli orodja in jih obremenite z največ 80 kg. 

Izberite svojo dodatno opremo, ki vas bo spremljala vsepovsod. Uresničili 

boste lahko vse svoje želje ...

PRIPOMOČKI ZA PREVOZ
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PRIPOMOČKI ZA PREVOZ
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Prtljažni prostor vašega vozila PEUGEOT RIFTER si lahko optimalno razporedite z 
dodatno opremo in tudi najbolj občutljivo prtljago prevažate pod idealnimi pogoji. Po 
meri zasnovani pripomočki, ki so poleg tega še enostavni za rokovanje, bodo zaščitili 
notranjost vašega vozila, tako da boste lahko v celoti izkoristili svoj prosti čas. Z njimi bo 
vse postalo bolj preprosto.

1. Mreža za zadrževanje visokega tovora
2. Vlečna kljuka z dolgim vratom
3. Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja
4. Mreža za prtljažni prostor
5. Korito za prtljažnik iz trdega materiala
6. Pregrade za prtljažnik
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1. Prenosni navigacijski sistem s snemalno kamero Garmin DriveAssist 51 LMT-S EU

2. Sistem za pomoč pri vožnji Coyote Nav+

3. Snemalnik vožnje s kamero Garmin Dash Cam 45

4. Nosilec za multimedijske naprave

5. DVD predvajalnik z vrtljivim zaslonom, 7-palčni Takara VR132W

Spoznajte pester izbor dodatne opreme, s katero si boste

poenostavili vožnjo. Vse je bilo premišljeno oblikovano za vaša potovanja. 

Nosilec za multimedijske naprave, sistem za pomoč pri vožnji...

Z izborom dodatne opreme bo kakovost bivanja v vašem vozilu PEUGEOT RIFTER 

nadvse optimalna.

MULTIMEDIJSKA OPREMA

3

2
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3

Nosilec za multimedijske naprave
Nosilec za multimedijske naprave lahko usmerite glede na vaše potrebe po 

zaslugi vrtljivega nastavka 360 °. Enostavno se ga namesti na vzglavnik in 
predstavlja idealno rešitev za razvedrilo potnikov na zadnjih sedežih vozila.

4

5



V ISOKOKAKOVOSTNE PODROBNOST I
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Spoznajte naš izbor visokokakovostnega oblazinjenja* za umirjeno in 

elegantno notranjost vozila PEUGEOT RIFTER.

1. nivo, tkanina ENIGMATIC 
2. nivo, tkanina CARACAL 
3. nivo, tkanina SQUARED

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

1



2 3
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VAŠ  ST IL ,  
VAŠE  BARVE  . . .

Z naše barvne palete izberite eno izmed sedmih neverjetnih 

barv karoserije.

. . .  VSE  DO  ZADNJE  PODROBNOST I

Dajte svojemu vozilu PEUGEOT RIFTER oseben pečat. 

Oglejte si vseh pet modelov platišč* ali okrasnih  

pokrovov* (od 15- do 17-palčnih).

15-palčni okrasni pokrov  
MILFORD

bela Banquise

* Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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16-palčni okrasni pokrov RAKIURA 16-palčni okrasni pokrov TONGARIRO 16-palčno lito platišče TARANAKI 17-palčno lito platišče AORAKI 
z diamantno obdelavo

siva Artense  

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

siva Platinium črna Onyx
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