
UUS PEUGEOT TRAVELLER



KUTSE reisile
Nautige reisimist uue, luksusliku 
ja avara PEUGEOT Traveller 
mahtuniversaaliga. Uuenduslik disain, 
Euro 6 BlueHDI mootorid, elegants 
ja maksimaalne mugavus töötavad 
üheskoos, et tagada rahulik ja mugav 
sõit.

PEUGEOT Traveller on saadaval teie 
igapäevaseks kaaslaseks 3 pikkuses, 
maksimaalse kõrgusega 1,90 m. Tänu 
arvukatele seadmetele ning 5 kuni 
9 kohalisele konfiguratsioonile on 
PEUGEOT Traveller kasutajasõbralik 
ning teie vajadustega kohanev.



ERISTUV isiksus
PEUGEOT Travelleri kaasaegne ja 
elegantne siluett pakub ruumikat 
ja luksuslikku sisemust, kus kõik on 
loodud teie mugavust silmas pidades. 

Mugav ja lõbus mahtuniversaal teab, 
kuidas eristuda teistest. Oma uue 
vertikaalse iluvõre, LED valgustuse 
ja ksenoon-esituledega* kiirgab 
PEUGEOT Travelleri enesekindel 
disain jõudu ja elegantsi.

* sõltuvalt valitud varustustasemest



RAHULIKUD 
ja ühendatud 
reisid
PEUGEOT Travelleri interjöör 
avaldab muljet sõidumugavusega. 
Lävepaku aste lihtsustab ligipääsu 
kõrgel asetsevale istmele, mis 
tagab mugava juhtimisasendi. 
Puhta ja kaasaegse disainiga 
juhiistet ehivad elegantsed 
materjalid. Ergonoomilised 
seadmed nagu head-up display* 
ja 7-tolline puuteekraan on alati 
käeulatuses ning nägemisväljas. 

Muuda oma teekond lihtsamaks, 
juhtides uusima põlvkonna 3D 
navigatsiooniseadet* häälkäskluste 
abil. Lisaks on valikus PEUGEOT 
Connect teenused ja TomTom 
Traffic** reaalajas liiklusteave. 
Sisseehitatud 7-tolline ekraan 
ja funktsioon Mirror Screen, mis 
võimaldab teil kasutada oma 
nutitelefoni ühilduvaid rakendusi 
Apple CarPlayTM, MirrorLink® ja 
Android Auto***.* standardvarustuses või valikuline sõltuvalt mudelist 

** sõltuvalt asukohariigist

*** MirrorLink®, Apple CarPlayTM või Android Auto sertifitseeritud rakendused töötavad sõltuvalt telefonist ja 
selle tarkvarast, saadaval lisa või standardvarustusena sõltuvalt mudelist.



LIHTSAM ligipääs
PEUGEOT Travelleril on olemas 
kõik, et muuta teie elu lihtsamaks. 
Uuendusliku käed-vaba funktsiooniga 
võite elektrilisi liuguksi* avada ja sulgeda 
vaid jalaviibutuse abil ilma võtit taskust 
otsimata.

Uste avamine salongist on ainult 
nupulevajutuse kaugusel ja juhi 
elu lihtsustab ka võtmevaba 
käivitusfunktsioon.

Maksimaalne kõrgus 1,90 m tagab 
ligipääsu maa-alustesse parklatesse 
ja ostukeskustesse. Kui päraluugi 
avamiseks on liiga kitsas, saab 
pakiruumi pääsuks avada vaid tagaakna.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja 
lisavarustusest



KOHANDATAV
ja paindlik
Suure lisavarustuse valikuga ja 5 kuni 
9 istekohaga* PEUGEOT Traveller 
on kasutajasõbralik ja kohandub 
kõikide teie vajadustega. Ruumikust 
saab maksimaalselt ära kasutada 
tänu uuenduslikele siinidel ette-taha 
liikuvatele istmetele*.
Traveller mahutab kogu teie pagasi. 
Klappige kokku kolmas istmerida, et 
kasutada 1350-liitrist pakiruumi. Kui 
eemaldate kolmanda istmerea, suureneb 
pakiruum 1978 liitrini ja eemaldades 

ka teise istmerea, saate 3397-liitrise 
pakiruumi.**
Klappides kokku ka parempoolse 
esiistme, saate PEUGEOT Travelleriga 
transportida kuni 3,5m pikkuseid 
esemeid.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja 
lisavarustusest
** L1 kerepikkusega. L2 kerepikkusega on 
pagasiruumi maht vastavalt 1950-4200 liitrit 
ja L3 2600-4900 liitrit.



ELU  kogu selle ilus
Ruloodega suletavad klaaskatuse 
paneelid* muudavad salongi 
valgusküllaseks ja pakuvad 
panoraamvaadet  taevale. 
Multifunktsionaalne laepaneel 
sisaldab nii LED üldvalgustust*, kui 
ka individuaalseid lugemisvalgusteid. 
Mugavuse suurendamiseks salongis 
on PEUGEOT Traveller varustatud 
individuaalsete õhukanalite ja 
tagaistmetele suunatud pehmejoalise 
kliimaseadmega, mis on segmendis 
ainulaadne. 

Kõikide mobiilseadmete laadimiseks 
on üle kogu salongi jaotatud 12 V, 
220 V ja USB pistikupesad. Teekonna 
jagamiseks pere ja sõpradega kuuluvad 
standardvarustuse hulka lastepeegel, 
esimese rea istmete tagaküljele  
paigaldatud klapplauad, esimese rea 
päikesesirmid ning pagasilaegas*.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja 
lisavarustusest



VABADUSE tunne
PEUGEOT Traveller on varustatud 
uue põlvkonna lahendusega 
Grip Control®*, mis parandab 
veojõudu ja haarduvust igasugusel 
pinnasel, mõjutades esirattaid 
ESP elektroonilise juhtimise 
kaudu. Olenemata sõiduoludest 
(lumi, maastik, liiv, sisse- või 

väljalülitatud elektrooniline 
stabiilsuskontroll ESP) tagab 
Grip Control®* maksimaalse 
haarduvuse, et saaksite nautida 
puhkust ja rahu.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja 
lisavarustusest



PEUGEOT pakub laia valikut madalate heitgaasidega sõidukeid: 
rohkem kui pooltel maailmas  müüdavatest sõidukitest on 
heitkogused alla 140 g CO2 / km. Sooritus tugineb end tõestanud 
tehnoloogiatele, mille teerajajate hulgas on ka PEUGEOT, nt 
hulgal erinevatel mudelitel kasutatav (2000. aastal turule lastud) 
kübemefiltriga diiselmootor, millega on varustatud enam kui 2,1 
miljonit sõidukit. 

              

Uus PEUGEOT Traveller pakub uusi tehnoloogiaid, sh BlueHDi 
ehk Euro 6* diiselmootori versioone.  SCR seadme (Selective 
Catalytic Reduction**) ja FAP lisandi ühendamise teel võimaldab 
BlueHDi vähendada NOx (lämmastikoksiidi) heitkoguseid 90%ni,  
optimeerida CO2 heitkoguseid ja kütusekulu.

Uus efektiivne moodulplatvorm
PEUGEOT Travelleri veermik kasutab Peugeot moodsat ja 
efektiivset modulaarset platvormi EMP2, mis tagab rekordiliselt 
madala kütusekulu ja reisijate lõõgastava ja mugava 
sõidukogemuse. Koormustundlikud amortisaatorid tagavad 
maksimaalse sõidumugavuse isegi täiskoormas autoga.
Tänu uuele põhjale ja tugevdatud konstruktsioonile pälvis 
PEUGEOT Traveller Euroopa uute autode hindamise 
programmilt (Euro NCAP) 5  tärni. 

Tänu optimeeritud kütusekulule ja hooldusvahemikule 30 000 km 
ehk 2 aastat olenevalt mootorist*** pakub  PEUGEOT Traveller 
konkurentsivõimelisi käidukulusid.

AdBlue mahut on 22,4 l, millest piisab umbes 15 000 km 
läbimiseks. AdBlue lisamine käib lihtsalt täitekorgi kaudu, 
mis asub keskpostil. 

* Euro 6 on Euroopa norm, millega taotletakse saasteainete heitkoguste 
vähendamist.
** Valikuline katalüütiline redutseerimine.
*** Mootor BlueHDi 180hp EAT6 on 30 000 km hooldusvaba

PEUGEOT JA keskkond

BlueHDi 95  BVM  6,0 – 6,1 5,2 – 5,4  5,5 – 5,6  144 – 148 

BlueHDi 95  S&S ETG6  5,3 – 5,5  5,1 – 5,3  5,2 – 5,4  135 – 139 

BlueHDi 115  S&S BVM6  5,5 – 5,6  4,9 – 5,0  5,1 – 5,2  133 – 137 

BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9  4,9 – 5,3  5,3 – 5,6  139 – 147 

BlueHDi 180  S&S EAT6  6,1 – 6,6  5,4 – 5,8  5,7 – 6,0  151 – 159 

* Vastavalt direktiivile 99/100/EÜ – EÜ tüübikinnitus

Mootor Linnas
(l/100km)

 Maanteel
(l/100km)

Keskmine
(l/100km)

Keskmine CO2
emissioon(g/100km)

Kütusekulu ja heitmed* 



Mugavama ja kindlama sõidu tagamiseks on PEUGEOT 
Traveller varustatud mitmete uusima põlvkonna juhti 
abistavate seadmetega*.

Visopark 180°*
Tagurduskaamera aktiveerub automaatselt tagurpidikäigu 
sisselülitamisel. Tagurduskaamera pilt kuvatakse puutetundlikule 
ekraanile, et juht näeks tagurdamise ajal auto taga asuvaid 
takistusi.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

Liiklusmärkide tuvastamine*.

Multifunktsionaalne kaamera tuvastab kiiruspiirangu märgid ja 
teavitab teid piirangust konsoolil ja/või esiklaasiindikaatoril 
Head-up display

Kaugtulede automaatne lülitumine**
Süsteem on aktiivne öösel ning lülitub automaatselt kaugtuledelt 
lähituledele ja vastupidi, kui kaamera tuvastab teisi sõidukeid.

Pimealade jälgimine*
Sõiduki ees- ja tagaosas asuvad 4 andurit järgivad 
auto külgedele tekkivaid pimealasid ja teavitavad juhti 
sinna tekkinud sõidukitest. Teie hoiatamiseks ilmub 
ühele välistest tagasivaatepeeglitest või näidikulauale 
märguandetuli.

Head-up display* 
Oluline informatsioon nagu kiirus, püsikiirushoidiku 
või kiirusepiiraja seadistus, kaugus eessõitva autoni, 
navigatsioonijuhised ja tuvastatud kiirusepiirangud 
esitatakse juhtimise lihtsustamiseks värviliselt juhi 
nägemisväljas asuval automaatselt esiletõusval ekraanil.

Turvapadjad 
PEUGEOT Travelleri baasvarustusse kuuluvad juhi-, 
kaasreisija ja külgmised turvapadjad, lisaks saab auto 
varustada kahe kardinturvapadjaga teises ja kolmandas 
reas, et kaitsta reisijaid ka tagaistmetel.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

Active Safety Brake*
Active Safety Brake* on uue põlvkonna automaatne 
hädapidurdussüsteem, mis käivitub vahetu kokkupõrke tuvastamisel. 
Kaamera ja radar tuvastavad liikuvad ning seisvad takistused. Süsteem 
rakendab piduriseadme, kui juht ei pidurda või ei pidurda piisavalt. 
Süsteem aitab hoida ära kokkupõrke, kui kiirus on alla 30 km/h või 
vähendada kokkupõrkel kiirust ja selle tagajärgi.

Aktiivne püsikiirusehoidja*
Süsteem võimaldab säilitada turvalise kauguse ees sõitvast sõidukist, 
kohandades sõiduki kiirust vahemikus 20 km/h. Aktiivset pidurdamist ei 
ole. Süsteem on eriti sobiv voolava ja mittetiheda liikluse korral.

Sõiduraja hoidmise hoiatus*
Hoiatussüsteem võimaldab tuvastada valge või katkendjoone tahtmatu 
ületamise, kui suunatuled ei ole sisse lülitatud. Heli- ja visuaalne 
signaal on eriti kasulik unisuse või tähelepanu hetkelise hajumise korral.

TEHNOLOOGIA  ja turvalisus



VÄRVID VELJED SISUD

Must ONYX

Tavavärv

Metallikvärv

Hall  ALUMINIUM

Sinine IMPÉRIAL

Hall PLATINIUM

Valge BANQUISE

SAN FRANCISCO* Perforeeritud / perforeerimata must nahk Claudia – 
varustustasemel Allure

MIAMI* Kombineeritud hall ja sinine tekstiil Cran Bleu – 
varustustasemel Active

PHOENIX*

Pruun RICH OAK

Punane TOURMALINE

Beež NAUTILE



1.

2.

4. 5. 6.

3.

1. Katuseboks
2. Tahvelarvuti hoidik
3. Nutitelefonihoidik
4. Läve kated
5. Veokonks
6. Pagasiruumi matt

LISAD

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist 
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, 
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate 
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid 
ja originaal-varustust, mis on 
mõeldud just sinu auto jaoks. 
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot 
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle 
helistada paar päeva pärast töökoja 
külastust. Neile küsimustele vastates 
annad oma panuse Peugeot 
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille 
kvaliteetse teeninduse, müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti 
rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu 
vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et alustada pikaaegset suhet.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt paku tav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  5-aastane 
tootja pikendatud garantii 
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Eu roopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
erritoriaalset üksust) viibides 

ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormis tamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


