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Značka PEUGEOT vždy rešpektovala francúzsku tradíciu kvalitnej  

a vynaliezavej výroby. Dnes viac ako kedykoľvek predtým značka 

PEUGEOT vkladá svoju energiu do vytvárania automobilov s odváž-

nym dizajnom, ktoré pôsobia na všetky zmysly a pri jazde prinášajú 

intenzívne zážitky, ktoré prekračujú hranice samotného riadenia. 

Dokonalá ergonómia, kvalitné materiály, široké možnosti konekti-

vity... zamerali sme sa na každý detail, aby sme vám poskytli jedi-

nečný a intuitívny zážitok z jazdy.
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CHARIZMATICKÁ OSOBNOSŤ



6 7*  Denné LED svetlomety: Využívajú technológiu svetelných diód. Dostupné v sériovej výbave od úrovne Allure.
*    dostupné v sériovej výbave od úrovne Allure 
**  dostupné ako sériová výbava pre vybrané verzie

DIZ AJN BEZ  KOMPROMISOV VÝNIMOČNÁ OSOBNOSŤ

Elegantný, robustný, obratný a výkonný, jednoducho symbol všestrannosti. 

PEUGEOT RIFTER hrdo preberá viaceré prvky vozidiel z kategórie SUV, napríklad krátku a vysokú kapotu alebo 

zvýšenú svetlú výšku. Predné svetlomety s LED denným svietením* a vertikálna maska chladiča podčiarkujú jeho 

vyváženú, kompaktnú a dynamickú siluetu.

Vďaka výraznému a odvážnemu dizajnu sa nestane, že by PEUGEOT RIFTER zostal  

nepovšimnutý. Jeho výnimočný štýl umocňujú ozdobné lišty v sivej farbe* v spodnej časti  

predného a zadného nárazníka, 17" zliatinové disky**, strešné nosiče, ochranné lemy blatníkov  

a bočné lišty.



UKÁŽTE  LEV IE  PAZÚRY

PEUGEOT RIFTER sa so zadnými svetlami, ktoré majú svetelný podpis s motívom 

troch levích pazúrov, radí medzi najnovšie ikony značky. Na želanie dodávané  

ťažné zariadenie s funkciou kontroly stability prívesu prináša ešte viac slobody.  

Dvojica posuvných dverí s elektricky ovládateľnými a zatmavenými* zadnými oknami 

vám prináša ľahký vstup do veľkolepého interiéru, ktorý má skutočne čo ponúknuť.

8 *    v závislosti od verzie dostupné ako sériová alebo voliteľná výbava 



OBJAVOVANIE  SA  ZAČÍNA
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NA CESTE  ZA  NOVÝMI  ZÁŽ ITKAMIMODERNÉ INOVÁCIE

Bezkonkurenčný komfort. Sadnite si za volant PEUGEOT RIFTER, prispôsobte si miesto vodiča a vychutnajte si  

pohodlie kvalitných ergonomických sedadiel. Pridajte k tomu výnimočné odhlučnenie a celý interiér sa zrazu  

premení na miesto plné pohody a potešenia.

Spoznajte s PEUGEOT i-COCKPIT® obratnejšiu a zábavnejšiu jazdu. Očarí vás kompaktný  

volant, vyvýšený prístrojový panel a veľká 8-palcová* dotyková obrazovka. 

PEUGEOT RIFTER prináša výnimočné zážitky z každej jazdy. 

*    v závislosti od verzie dostupné ako sériová alebo voliteľná výbava



MAXIMÁLNA VARIAB IL ITA

Vozidlo, ktoré sa prispôsobí všetkým vašim požiadavkám.  

PEUGEOT RIFTER ponúka ukážkovú variabilitu. Je dostupný v dvoch dĺžkach  

(Standard a Long), v 5- alebo 7-miestnej verzii. Či už si v druhom rade vyberiete zadnú 

sklopnú lavicu delenú v pomere 2/3–1/3 alebo 3 samostatné sedadlá*, rozhodnete sa 

sklopiť sedadlo spolujazdca do polohy stolíka*, alebo využiť možnosť 2 samostatných  

a vyberateľných sedadiel v treťom rade*, určite nájdete tu správnu konfiguráciu,  

ktorá dokonale naplní vaše očakávania a vyhovie všetkým vašim potrebám. Batožinový 

priestor poskytuje v päťmiestnej verzii veľkorysý objem od 775 do 3 500 litrov, vo verzii 

Long dosahuje dokonca až 4 000 litrov. Manipuláciu s nákladom uľahčuje nízka nakla-

dacia hrana batožinového priestoru alebo rovná podlaha, ktorá vznikne po sklopení  

sedačiek v druhom rade. Dĺžka ložnej plochy tak dosahuje až 2,70 metra (3,05 metra  

vo verzii Long) a poskytuje nevídané prepravné možnosti. Mimoriadne praktické  

pri manipulácii s batožinou je aj otvárateľné okno* zadných výklopných dverí,  

ktoré vám zaistí prístup do batožinového priestoru aj v stiesnených podmienkach. 

14
*    dostupné pre vybrané verzie



OBJAVTE   
VE Ľ KORYSÝ  PR IE STOR

Vstúpte do sveta maximálnych odkladacích možností.  

Multifunkčná presklená panoramatická strecha Zénith®* s elektricky ovládanou 

slnečnou clonou a LED osvetlením je oveľa viac ako len zdrojom svetla.  

 

PEUGEOT RIFTER ponúka veľkorysé odkladacie priestory, ktoré sa nachádzajú  

v stredovej konzole, v zadnej skrinke, ako aj na poličke vpredu pod strechou.  

Panely v predných aj zadných dverách, stredová konzola, schránky pod nohami...  

 

PEUGEOT RIFTER sa vo svojej kategórii vyznačuje rekordným objemom**  

dodatočných odkladacích priestorov. Je ich čoraz viac, sú väčšie a lepšie dostupné  

a ich tvar vznikol tak, aby čo najlepšie vyhovovali na odloženie predmetov  

každodennej potreby. 

* dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie 
** celková objem až 186 litrov, z toho 92 litrov v strešnej konzole Zénith® 1 7



SPOKOJNOSŤ Z A RU Č ENÁ
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CELÝ  SVET  NA DOSAH

Inovácie v srdci kabíny. Vďaka 3D navigačnému systému* s integrovanou mapou Európy dorazíte vždy spoľahlivo do cieľa.  

Priamo na dotykovej obrazovke alebo na prístrojovom paneli sa vám vždy zobrazia všetky potrebné informácie.

PR IPOJE N IE  BE Z  HRA N ÍC

Rozšírte možnosti svojho telefónu. S funkciou Mirror Screen* môžete v PEUGEOT RIFTER používať kompatibilné aplikácie z mobilného telefónu  

aj cez dotykovú obrazovku vozidla. Na nabíjanie svojho mobilného telefónu už nepotrebujete káble, indukčné nabíjanie** dobije energiu do vášho  

telefónu s úplnou ľahkosťou.
* Prostredníctvom funkcie Mirror Screen je možné zobrazovať a ovládať aplikácie telefónu na dotykovom displeji vo vozidle, zobrazujú sa však iba kompatibilné Mirror Screen aplikácie (v závislosti  

od telefónu to môže byť napríklad Sygic Car Navigation, Google Maps, Waze, Apple Mapy atď.). Prístup k niektorým funkciám a aplikáciám môže byť z bezpečnostných dôvodov obmedzený počas 
jazdy. Pre plnohodnotné využívanie odporúčame používať smartfón s aktivovaným prístupom na mobilný internet a v niektorých prípadoch je potrebné zakúpiť platené aplikácie v Obchode vášho 
smartfónu. Funkcia Mirror Screen funguje na báze technológie MirrorLink® (pre telefóny s OS Android kompatibilné s MirrorLink®), technológie Android Auto (pre kompatibilné telefóny s operačným 
systémom Android, aplikácia však momentálne nie je dostupná v slovenskej verzii Google Play Obchodu) alebo technológie CarPlay (pre telefóny s operačným systémom iOS). Viac informácií náj-
dete na internetových stránkach www.peugeot.sk. 

**  dostupné ako voliteľná výbava – Indukčné nabíjanie pre zariadenia kompatibilné s normou Qi*    dostupné ako voliteľná výbava



22 23*    dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie 
**  aktívna pomoc pri parkovaní, dostupná ako voliteľná výbava pre vybrané verzie

*    dostupné ako voliteľná výbava 
**  Funkcia STOP (až do úplného zastavenia vozidla) je dostupná pri automatickej prevodovke EAT8, pri manuálnej prevodovke je dostupná funkcia 30 (spomalenie do rýchlosti cca 30 km/h.

PARKOVANIE  S  ĽAHKOSŤOU BEZPEČNOSŤ  NA PA LUBE

S  PEUGEOT RIFTER bude parkovanie hračkou. S viacerými asistenčnými systémami si v PEUGEOT RIFTER užijete viac slobody a potešenia. Parkovacia  

kamera Visiopark 1*, systém automatického parkovania Park Assist**, systém na sledovanie mŕtveho uhla*: ste dokonale vybavení na akúkoľvek situáciu.

So všetkými asistenčnými systémami vám PEUGEOT RIFTER uľahčí cestu a prinesie vám viac pokoja a bezpečnosti. Pokročilý systém rozpoznávania  

dopravných značiek a odporúčanie rýchlosti*, adaptívny tempomat* s funkciou Stop**, aktívna výstraha pri opustení jazdného pruhu, bezkľúčový prístup  

a štartovanie*, elektrická parkovacia brzda*… Výnimočné asistenčné systémy vám pomôžu dostať sa pohodlne a bezpečne do cieľa.



MAXIMÁLNE EMÓCIE
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VÝNIMOČNÁ OVLÁDATEĽNOSŤNEPOZNÁ PREKÁŽKY

Vďaka modernej platforme EMP2 ponúka PEUGEOT RIFTER vynikajúcu ovládateľnosť  

a špičkové jazdné vlastnosti. Vysokú úroveň komfortu, výkonnosti a obratnosti zaručuje krátky 

predný previs, prepracovaný podvozok, elektronický posilňovač riadenia a zmenšený  

polomer otáčania.

PEUGEOT RIFTER má vynikajúce jazdné vlastnosti a dokonalý kontakt s vozovkou, presné riadenie a zvýšenú svetlú výšku, ktorá je charakte-

ristická pre vozidlá z kategórie SUV. Vyššia pozícia zabezpečuje lepší výhľad na cestu – od tých najľahších ako napríklad diaľnica až po tie naj-

náročnejšie mimo spevnených ciest.



28 29*    dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie
*    asistent zjazdu z kopca – Hill Assit Descent Control (HADC) 
**  dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie

PR IP RAVENÝ NA DOBRODRUŽSTVO POKORTE  VŠE TKY  TE RÉ N Y

Zlepšené jazdné vlastnosti pre výpravu za akýmkoľvek dobrodružstvom. Systém Grip Control novej generácie* upravuje mieru preklzu 

kolies a vďaka tomu sa PEUGEOT RIFTER prispôsobí všetkým vašim potrebám. Medzi piatimi režimami (Štandard, Sneh, Terén, Piesok, 

ESP OFF) prepínate ľahko dostupným otočným ovládačom na stredovej konzole.

Udržte si kontrolu aj v extrémnych situáciách. S funkciou Asistenta zjazdu z kopca*, ktorá je  

súčasťou systému Grip Control novej generácie**, dokáže PEUGEOT RIFTER zísť nízkou rýchlosťou  

aj zo strmých svahov. Vy sa sústredíte iba na riadenie a užívate si viac bezpečnosti, komfortu  

a lepšiu ovládateľnosť.



VÝKON BEZ KOMPROMISOV
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ŠP IČKOVÉ MOTORY

Inovatívne motory v PEUGEOT RIFTER spájajú vysoký výkon a nízku spotrebu. Naftové motory BlueHDi najnovšej generácie a benzínové  

motory PureTech poskytujú ešte viac radosti a nevšedných zážitkov. PEUGEOT RIFTER môžu poháňať naftové motory BlueHDi s výkonom  

100 alebo 130 koní, benzínové motory PureTech sú dostupné vo výkonoch 110 alebo 130 koní. V ponuke je aj vynikajúca 8-stupňová  

automatická prevodovka EAT8.

A BSOLÚ TN Y  VÝ KON

Jednoduchý ovládač pre ešte príjemnejšiu jazdu. Nová 8-stupňová automatická prevodovka EAT8* prináša veľmi plynulú a jemnú zmenu prevodových 

stupňov a zaručuje, že za každých okolností je zaradený správny prevodový stupeň. Rýchlostné stupne sa dajú radiť aj páčkami pod volantom.

*    EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – 8-stupňová automatická prevodovka je dostupná pre vybrané motorizácie.



ALLURE GT  L IN E



VY BERTE  S I  TO  NAJLEPŠ IE   
PRE  SVOJ  R IFTER

Šport, dobrodružstvo, rodina… Nech sú vaše požiadavky akékoľvek,  

PEUGEOT RIFTER sa vďaka širokej ponuke výbavy a doplnkov prispôsobí vašim  

aktuálnym potrebám.

1.  Parkovacie senzory vpredu aj vzadu + alarm zabudovaný do kľúča 
2.  Ochranná sieťka oddeľujúca batožinový priestor 
3.  Strešné nosiče 
4.  Strešný nosič („Truhla“ na strechu) s objemom 420 litrov 
5.  Koberčeky 
6.  Vanička do batožinového priestoru 
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PREPRACOVANÉ DO DETAILU

38

Objavte ponuku kvalitného čalúnenia a vytvorte si elegantný  

a dokonale útulný interiér svojho PEUGEOT RIFTER.

1. Poťah ENIGMATIC 
2. Poťah CARACAL 
3. Poťah SQARED 

1 2 3
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VÁŠ  ŠTÝL ,  VÁŠ  VÝBER…

Vyberte si z pestrej ponuky farieb karosérie.

. . .  AŽ  DO NAJMENŠ IEHO D ETAILU

Doprajte svojmu PEUGEOT RIFTER punc výnimočnosti.  

Vyberte si z ponuky 16" a 17" diskov alebo krytov kolies*.

Biela Banquise (N) Sivá Artense (M)

Béžová Sable (M) Hnedá Cuprite (M)Modrá Deep Blue (M)

Sivá Platinium (M) Čierna Onyx (N)

*    v závislosti od verzie dostupné ako sériová alebo voliteľná výbava

*    v závislosti od verzie dostupné ako sériová alebo voliteľná výbava 
 
(N)  nemetalická farba 
(M) metalická farba 
 
*    Metalické farby a čierna Onyx sú dostupné za príplatok.

16" kryty kolies 
RAKIURA

16" kryty kolies 
TONGARIRO

16" zliatinové disky 
TARANAKI

17" zliatinové disky 
AORAKI
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S IEŤ  A  SLUŽBY

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ 

Záruka Peugeot 

Kvalita je pre Peugeot spôsob myslenia: poskytnuté 
výhody v rámci siete predajcov a servisov, záruka na 
náhradné diely a odbornú prácu počas dvoch rokov, 
neobmedzená kilometráž a 12-ročná záruka proti 
prehrdzaveniu karosérie. 

Peugeot Assistance 

Jednoduché volanie na zelené číslo 0800 12 24 24 
vám pomôže prekonať nepredvídateľné situácie 
na Slovensku a takmer v celej Európe. Peugeot 
Assistance bdie 24 hodín denne 365 dní v roku. 

Originálne náhradné diely 

Peugeot vám dáva záruku kvality, bezpečnosti 
a spoľahlivosti. Každá súčiastka Peugeot bola 
testovaná a prešla prísnou kontrolou v záujme vašej 
bezpečnosti.

Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby, 

ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť. Môžete si byť istí, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše 

potreby a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri dlhodobom vzťahu?

OPTIWAY – Predĺženie záruky 

Predlžuje dvojročnú záruku poskytovanú výrobcom.  

Zmluva počas svojej platnosti pokrýva náklady na: 

• opravu alebo výmenu nefunkčných mechanických, 
elektrických alebo elektronických súčiastok (zahŕňa 
náhradné diely a prácu) 

• asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni 
• pomoc v prípade straty alebo zabuchnutia kľúčov, 

zámene paliva alebo prázdnej nádrže a tiež pri 
defekte

PRE VÁŠ KOMFORT – PEUGEOT OPTIWAY 
Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT pre vašu spokojnosť. 

Umožňuje mať rozpočet na vaše vozidlo úplne pod kontrolou 
a zabezpečí vám absolútny pokoj na cestách v rámci Európy.

Zmluvu Optiway môžete uzatvoriť na voliteľný počet kilometrov a rôznu dĺžku trvania. 
Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných 

miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku 
v skupine „Peugeot Slovensko”.

OPTIWAY – Servisná zmluva 

Komplexný balík služieb pre vaše vozidlo. Zahŕňa 
služby OPTIWAY – Predĺženie záruky a je rozšírená 
o nasledujúce výhody: 
• servisné prehliadky špecifikované v servisnej knižke 

vrátane doplnenia náplní 
• výmenu opotrebovaných dielov (tlmičov, žiaroviek, 

stieračov, výfuku, spojky atď.)

PRE POTEŠENIE 

Peugeot internet 

Objavte Peugeot na internete na adrese: 
http://www.peugeot.sk 

Meranie spokojnosti zákazníka 

Veľmi si vážime váš názor, preto sa po poskytnutí 
služieb predajného servisu s vami radi telefonicky 
skontaktujeme. Svojimi odpoveďami prispejete 
k zvyšovaniu kvality servisov Peugeot.


