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INvITASjON
til reiser

Med PEUGEOT Traveller vil du
garantert få en ny visjon når
det gjelder reiser og friluft.

Stilren design, kjøreegenskaper
som er en PEUGEOT verdig,
BlueHDi Euro 6-motorer,
interiør og komfort i
toppklasse... Traveller har alt
som trengs for å gi deg
bekymringsløse og behagelige
kjørerturer. 

For å gjøre hverdagslige
situasjoner enklere for deg,
uansett behov, finnes
PEUGEOT Traveller i tre
lengder og en høyde på kun
1,90 m. Det store utvalget av
utstyr og setekonfigurasjoner
for 5, 7 eller 8 personer, selv i
kompaktversjonen, gjør at
PEUGEOT Traveller er utrolig
brukervennlig og allsidig.



EN BIL MED
karakter

PEUGEOT Traveller er en invitasjon 
til å legge ut på landeveien.

Bak den moderne og elegante silhuetten,
skjuler det seg et romslig og luksuriøst
interiør der alt er designet med tanke 
på optimal komfort. 

Den spreke og komfortable MPv-en har
dessuten et utseende som blir lagt merke
til. Den nye vertikale grillen, lyssignaturen
med LED-lys* og Xenon-frontlyktene**
som er integrert i karosseriet, gir
PEUGEOT Traveller et selvsikkert
utseende som oser av kraft og eleganse. 

*Standardutstyr. 
**Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



Inne i PEUGEOT Traveller
fokuseres det hundre prosent på
kjørekomfort. Stigtrinnet gjør det
enkelt å sette seg inn i det høye
setet, der du har et suverent
overblikk over veien.
Ta plass: Førerplassen har et
enkelt og moderne design med
eksklusive materialer. Bilens
ergonomiske utstyr som
Headupdisplayet* den 7-
tommers berøringsskjermen* er
lett synlig og innen rekkevidde. 

Gjør kjøreturen enklere med den
nye generasjonen talebetjent 
og tilkoblet 3D-navigasjon.
Systemet har i tillegg PEUGEOT
Connect-tjenester og
trafikkoppdateringer i sanntid 
fra TomTom Traffic**.

Den 7-tommers store skjermen
har dessuten en Mirror Screen-
funksjon som gjør det mulig å
betjene kompatible Apple
CarPlayTM, MirrorLink® eller
Android Auto-apper*** direkte 
fra skjermen.

BEHAGELIGE, 
TILKOBLEDE
kjøreopplevelser

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**Avhengig av bestemmelsland.
***Kun MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- eller Android Auto-sertifiserte apper vil
fungere, enten når bilen står stille eller kjører, avhengig av den enkelte appen.
Enkelte funksjoner i de aktuelle appene deaktiveres under kjøring. visse typer
innhold som er tilgjengelig kostnadsfritt på smarttelefon, krever et betalt
abonnement på tilsvarende MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- eller Android 
Auto-sertifiserte apper. Mirror Screen-funksjonen drives av MirrorLink®-
teknologi på MirrorLink®-kompatible Android-, Blackberry- og Windows
Phone-telefoner, ved hjelp av Apple CarPlayTM-teknologi på telefoner med 
iOs og Android Auto-teknologi på Android-telefoner. Mirror Screen-funksjonen
forutsetter et mobilabonnement med Internett-tilgang. Nye smarttelefoner vil
gradvis bli utstyrt med denne teknologien.  



LETT
tilgang

PEUGEOT Traveller er utstyrt med skyvedører
med håndfri betjening*, slik at du enkelt kan
åpne og lukke dem selv når du har hendene
fulle. Dette unike systemet gjør det mulig å
låse opp og åpne skyvedørene ved å stikke en
fot under støtfangeren bak. Du trenger ganske
enkelt å ha den elektroniske nøkkelen på deg.

Når du sitter inne i bilen, trenger du ikke trekke 
i håndtaket. Du trykker på knappen på
dashbordet, og dørene åpnes automatisk.  
For å gjøre livet enda enklere for føreren er
PEUGEOT Traveller utstyrt med nøkkelfri
inngang og start (keyless go)*.

Bakruten kan åpnes slik at du får tilgang til
bagasjerommet også nå du står på en trang
parkeringsplass der det ikke er plass til å åpne
selve bakluken.

Bilens høyde er kun 1,90 m, så det er ikke noe
problem å parkere i parkeringshus og garasjer.  

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

1,90m



MER
modularitet
OG STØRRE
fleksibilitet

Peugeot Traveller finnes med 
5, 7 eller 8 seter, alle i tre
forskjellige lengder. Noe for
enhver smak, med andre ord. 

Andre og tredje seterad har
inndelingen 2/3 + 1/3, der de 
to delene er helt uavhengig av
hverandre og kan skyves fram 
og tilbake på skinner. Setene som
kan skyves og tas ut gir flere

konfigurasjonsmuligheter, og
maksimalt med modularitet og
tilpassbarhet. Seteryggen til
passasjersetet foran i Peugeot
Traveller MPv kan foldes ned slik
at du enkelt kan transportere
gjenstander på inntil 3,5 meter*.

I kompaktversjonen, som er på
kun 4,60 m, er det rikelig med
plass til 8 personer.  For å kunne

oppnå et bagasjeromsvolum på
1350 liter folder man ganske
enkelt sammen setene i tredje
rad. Dersom man fjerner setene,
oppnår man et bagasjerom på
1978 liter, eller på 3397 liter
dersom man fjerner setene i
andre rad. Ingenting er enklere
enn å sette dem tilbake på plass.
De festes på skinnene uten
problemer.

PEUGEOT Traveller har 
en rekke forskjellige
oppbevaringsmuligheter (opp 
til 49 liter) rundt omkring i
kupeen, både med og uten lokk.

*Kun tilgjengelig på versjonen Active.



SE HELE
bildet
To glasspaneler i taket med
solgardin*, som kan dekkes til og
åpnes individuelt, gir masse naturlig
lys i kupeen og panoramautsikt mot
himmelen over.

Taket har flere funksjoner, blant
annet en stemningsfull LED-
belysning**, og leselysene ved hvert
sete sikrer komfort for hver enkelt
passasjer. 

Komforten styrkes ytterligere med
Peugeot Travellers klimaanlegg med
behagelige luftdyser ved hvert
sete, noe som er en sjeldenhet  i
dette segmentet i dag.
I kupeen er det hele fire 12v-
kontakter, samt en 220v-kontakt og
et USB-uttak for lading av apparater. 

Reiser du sammen med familie eller venner,
vil du sette pris på at både barnespeilet, de
nedfellbare bordene på baksiden av
forsetene, solskjermingen i andre seterad og
hattehyllen/bagasjeskjuleren*** leveres som
standardutstyr. 

*Standard- eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**Kun på utstyrsnivå Allure
***Ikke tilgjengelig på kompaktversjonen



EN FØLELSE
av frihet
PEUGEOT Traveller er utstyrt
med den nye generasjonen Grip
Control®*  som bedrer bilens
fremkommelighet takket være
antispinnsystemet. Uansett hva
slags terreng du kjører på, vil du
ved hjelp av justeringsbryteren

på dashbordet, kunne tilpasse
bilens fremkommelighet og
oppnå de optimale egenskaper:
Snø, sand,  Off-Road, ESP
standard eller OFF.

*Tilgjengelig som ekstrautstyr eller ikke
tilgjengelig, avhengig av versjon.



PEUGEOT

PEUGEOT har mange biler med lave utslipp: Over halvparten 
av alle Peugeot-modeller som selges i verden har et CO2 -utslipp
på under 140 g per km. Denne ytelsen bygger på teknologier 
som er velprøvde og der PEUGEOT er en foregangsbedrift:
Dieselmotorer med partikkelfilter (som ble lansert allerede i 2000)
på mange modeller, og til sammen på over 2,1 millioner biler.

Motor 
PEUGEOT Traveller er utstyrt med nye teknologier, som 
BlueHDi-motorene, som er navnet på Euro 6*-dieselmotorene.
BlueHDi-teknologien, som forener SCR-systemet 
(Selective Catalytic Reduction**) og et partikkelfilter med
tilsetningsmiddel (DPF) gjør det mulig å oppnå opp til 90 %
reduksjon av nitrogenoksider (Nox), noe som gir optimalisert
CO2-utslipp og forbruk.

PEUGEOT Traveller har meget konkurransedyktige
brukskostnader, spesielt takket være det optimaliserte
drivstofforbruket og vedlikeholdsintervallet som 
er opptil 40 000 km eller 2 år, avhengig av bilens motor***.

AdBlue-beholderen på 22,4 liter gir en rekkevidde på ca. 
15 000 km. AdBlue er enkelt å fylle på gjennom det utvendige
påfyllingshullet på midtre dørstolpe.

* Euro 6 er en europeisk norm som går ut på å redusere forurensende utslipp.
** Selektiv katalytiske reduksjon. 
*** vedlikehold ved 30 000 km/1 år for BlueHDi 180 hk EAT6.

Ny modulerbar og effektiv plattform
Den nye Peugeot Traveller, som er en tilpassing av den
modulerbare plattformen EMP2* gir rekordlavt drivstofforbruk,
topp kvalitet og en optimal kjørekomfort for både fører og
passasjerer.

Støtdempernes stivhet reguleres automatisk etter vekten og
garanterer dermed maksimal komfort selv om bilen er fullastet
med åtte passasjerer og bagasje.

* Efficient Modular Platform: plattform av ny generasjon for PSA Peugeot Citroen

Med mye sikkerhetsutstyr, en ny og forsterket plattform 
og struktur, har PEUGEOT Traveller fått tildelt fem stjerner 
i Euro NCAP-testene.

og miljøet
Forbruk og utslipp*

Motor Bykjøring
(l/100km)

Utenbys
(l/100km)

Blandet
(l/100km)

CO2 utslipp i blandet
syklus (g/km)

BlueHDi 95 BvM fra 6,0 til 6,1 fra 5,2 til 5,4 fra 5,5 til 5,6 fra 144 til 148 

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

BlueHDi 115 S&S BvM6 fra 5,5 til 5,6 fra 4,9 til 5,0 fra 5,1 til 5,2 fra 133 til 137 

BlueHDi 150 S&S BvM6 5,9 fra 4,9 til 5,3 fra 5,3 til 5,6 fra 139 til 147 

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

* I overensstemmelse med direktiv 99/100/CE – EU.



TEKNOLOGI
og sikkerhet

Peugeot Traveller er utstyrt med det siste nye innen
førerassistentsystemer*, som sikrer en tryggere 
og mer behagelig kjøretur. 

Visopark 1*
Ryggekameraet* aktiveres automatisk når bilen settes i
revers.  Det viser bakparten på bilen og området rundt i 
180-graders fugleperspektiv. På skjermen vises siktelinjer
som justeres når du svinger. Hvis det er hindringer bak bilen,
zoomer systemet automatisk inn på disse. Du kan velge
mellom flere forskjellige visninger.

Trafikkskiltgjenkjenning og 
hastighetsanbefaling**.
Flerfunksjonskameraet, som sitter i frontruten, gjenkjenner
fartsgrenseskiltene og varsler føreren om fartsgrensen via
instrumentpanelet og/eller headup-displayet. Du kan deretter
legge inn den aktuelle hastigheten i fartsbegrenseren eller
fartsregulatoren, dersom denne er aktivert.

Active Safety Brake***
Den aktive nødbremsassistenten er et helt nytt, automatisk
nødbremssystem som aktiveres hvis det er umiddelbar fare for
kollisjon. Kameraet og radaren registrerer alle hindringer, enten de er i
bevegelse eller står stille. Hvis en hindring er registrert og føreren ikke
bremser hardt nok eller ikke bremser i det hele tatt, aktiverer systemet
bremsene. Dermed kan du unngå kollisjoner ved hastigheter under 
30 km/t, og konsekvensene av et eventuelt sammenstøt reduseres
ved høyere hastigheter

Varsel om ufrivillig kryssing av veiens markeringslinjer**
Dette varslet detekterer ufrivillig kryssing av veiens markeringslinjer,
enten disse er stiplede eller kontinuerlige. Betingelsen for at varslet
skal utløses er at blinklyset ikke er på. Lydvarselet og det visuelle
varslet er spesielt nyttig dersom føreren blir søvnig eller mister
konsentrasjonen.

Dødvinkelovervåking**
ved hjelp av fire sensorer foran og bak på bilen, gir
dødvinkelovervåkingen føreren beskjed dersom en medtrafikant
befinner seg i førerens dødvinkel, på venstre eller høyre side av bilen.
Føreren blir varslet med et lyssignal i et av sidespeilene og på
dashbordet.

Head up-display***
Head up-displayet viser all nyttig informasjon knyttet til kjøringen 
på en gjennomsiktig plate i førerens synsvinkel: hastighet, råd fra
hastighetsregulatoren eller hastighetsbegrenseren... Du har all
informasjon du trenger rett foran øynene, noe som gjør kjøringen
enda sikrere.

Automatisk veksling mellom nærlys og fjernlys**
Hvis systemet er aktivert når det er mørkt, skifter frontlyktene
automatisk mellom fjern- og nærlys, etter som kameraet registrerer
andre biler på veien.

Adaptiv Cruice Control**
Dette systemet** opprettholder sikkerhetsavstanden til bilen foran,
ved å tilpasse bilens hastighet med mer eller mindre 20 km/t.
Systemet aktiverer ikke bremsen. Dette systemet er spesielt tilpasset
når trafikken er flytende eller middels flytende.

Kollisjonsputer  
PEUGEOT Traveller kan utstyres med fire kollisjonsputer: 
- 2 kollisjonsputer foran for å beskytte hodet og brystet til føreren og

forsetepassasjeren ved frontkollisjon.
- 2 sidekollisjonsgardiner i tak*** for å beskytte personene i bilen ved

påkjørsel fra siden?

* Tilgjengelig som standard- eller ekstrautstyr med 7-tommers berøringsskjerm, 
avhengig av versjon.

**Tilgjengelig som ekstrautstyr, avhengig av versjon.
***Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



Hjulkapsel San Francisco 16“

FARGER FELGER OG HjULKAPSLER INNTREKK

Sort Onyx

Vanlig lakk

Metallic lakk

Blå Impérial Hvit Banquise

Grå Aluminium Grå Platinium Brun Rich Oak

Silke Grå

Oransje Tourmaline

Skinn Claudia perforert / ikke perforert, sort -
Ekstra søm i beige Impala på nivå Allure 

Kryssvevet Cran Bleu i askegrått med innfelt melert 
Brasilia på nivå Active

Hjulkapsel Miami 17“

Felg Phoenix 17”



TILBEHØR

1 - Tabøyler
2 - Nettbrettholder
3 - Smartphoneholder
4 - Dørterskler med Peugeot-logo 
5 - Tilhengerfeste med kule som kan

demonteres uten verktøy
6 - Bagasjeromsdeksel med PEUGEOT-logo

1

64 5

2 3

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. vi henviser derfor til  oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERvICEPUNKTER I EUROPA 
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 
testutstyr, er Peugeots forhandlernett
godt forberedt for å yte den beste service
for deg og din bil. 70 forhandlere og

serviceverksteder i Norge og over 10 000
i hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt
følgende adresser: 
http://www.peugeot.com 
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

PEUGEOT OG MILjØET 
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området.

FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det
foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av
platedeler, og for alle deler foretas det
langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er
satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og
arbeid fra 5 år og 100.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning i
12 år på personbil og 8 år på varebil fra
første registreringsdato.

PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposi-
sjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året,
både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022
og hjelp kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i
direkte kontakt med din forhandler om
dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et
viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del,
risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir
nøye testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg
og dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har ut-
valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERvICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel
O. Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo.
Forhandlerne er online datatilknyttet
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler
fra Frankrike* er med på å gjøre ståtiden
for bilen på verkstedet kortest mulig

* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

FOR MILJØET 

FORHANDLERE 
OG SERvICE


