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Standardutstyr
RifterAllure
Sikkerhetsutstyr:

ABS-bremser med bremsekraftfordeler
Nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
Hill assist
Active Safety Brake (+fortgjengere) med avstandsvarsling
Aktiv filskiftevarsling
Skiltgjenkjenning av fart
Tretthetsvarsler
6 kollisjonsputer:
- to kollisjonsputer foran for fører og passasjer
- sidekollisjonsputer foran
- sidekollisjonsgardiner fra tak foran og bak
Bryter for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden
Sikkerhetsbelter foran med aut. strammere og blokkere
med trykkbegrensning og varsel for ikke fastspent
Sikkerhetsbelter bak med trykkbegrensning
Startsperre
Elektrisk parkeringsbrems
Aut. tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Kutt av drivstofftilførsel ved ulykke/kollisjon
Cruise control og fartsbegrenser
Dekktrykkovervåker
Parkeringssensor foran og bak med visning i display
Regnsensor, automatisk tenning av hovedlys og
automatisk nedblendbart innvendig speil
Varsellyd for gjenglemt nøkkel i tenning og tente lys
Varsel for åpne dører i multifunksjonsdisplayet
Bryter for låsing av dører inne i kupé
Automatisk låsing av dører og bagasjerom når bilen kjører
fortere enn 10 km/t
Høydejusterbare hodestøtter foran
Dekkskum (sprayboks) og nødkompressor

Komfort og teknikk:

Serviceindikator og kjørecomputer
Fjernbetjent sentrallås (høyfrekvent)
Elektriske vinduer foran og bak med ettrykksfunksjon
Klimaanlegg, 2-soner automatisk betjent
DAB+ radio RCC, 8” kapasitiv berøringsskjerm,
MirrorScreen, Bluetooth, USB og 6 høyttalere
Multifunksjonsratt trukket i skinn
Skinntrukket girspak og håndbrems
Flybord i seterad 2
Førersete, høydejusterbart med korsryggstøtte
Varmeseter foran
Passasjerseterygg foran som kan legges ned
Midtkonsoll med oppbevaring
Høyde- og lengdejusterbart ratt
Baksete som kan deles 40/60
Stoff interiør Caracal
Dashbord med to åpne- og et lukket rom
Oppbevaringsrom i dører foran og bak
Oppbevaringshylle i taket foran
4 lastekroker i bagasjerom
Speil utvendig, elektrisk justerbare og oppvarmede
Elektrisk innfellbare sidespeil
Skyvedører begge sider med vinduer til å åpne
To faste vinduer i seterad 3

Topphengslet bakdør med vinduspusser
230V kontakt mellom forsetene bak midtarmlene

Dynamikk og design:

16” aluminiumsfelger TARANAKI, 215/65 R16
Fangere foran og bak med alu-dekor
Forbedret bakkklaring
Sidespeil og dørhåndtak i karosserifarge
LED-kjørelys signatur
Tåkelys foran, adaptive
Takrails

Ekstrautstyr
Rifter Allure:
220 V kontakt
Adaptiv cruisekontroll Stop&Go (automat) Stop30 (manuell) inkluderer fjernlysassistanse, utvidet skiltgjenkjenning og
kjøretid/tretthetsvarsel med lyd
Bagasjenett opp til tak
Barnepakke: sladespeil og solgadiner i rad 2
Dødvinkelovervåker
Ekstra fargede sidevinduer og bakrute, som kan åpnes separat
Frontrute oppvarmet under vinduspusser
Grip Control med M+S dekk og HADC
Keyless Go (nøkkelfri start og adgang)
Park Assist (bilen parkerer for deg) inkluderer dødvinkelovervåker
Parkeringsvarmer med timer og fjernkontroll (BlueHDi)
Passasjersete foran som kan felles ned
Peugeot Connect SOS nødoppringing (BTA)
Ryggekamera med 180° visning
CD-spiller
NAC navigasjon 3D inkluderer oppdatering av kartverk på livstid
Sigarettenner og askebeger
Tilhengerfeste med avtagbar krok
Trådløs lading av smarttelefon (må være Qi-kompitabel)
Zenith®-tak inkluderer innvendig speil med automatisk nedblending (ikke tilgjengelig på lang versjon L2)
Metallic lakk

Motor og teknikk kort
BlueHDi turbodiesel 		
		

1.5 BlueHDi*		
Manuell €6.2		

1.5 BlueHDi
Automat €6.2

Sylindervolum		
Maks ytelse kW		
Maks ytelse hk o/min		
Maks dreiem. Nm o/min		
Girkasse, antall trinn		

1 499		
75		
100 v/3500		
250 v/1750		
Manuell, 5		

1 499
96
130 v/3750
300 v/1750
Automat, 8

Dekkdimensjon		
215/65 R16		
215/65 R16
Bremser foran		
Skiver, ventilerte		
Skiver, ventilerte
Bremser bak		Skiver		Skiver
Egenvekt kg		
Maks tilh.vekt med brems kg		
Tillatt totalvekt kg		
Vogntogvekt kg		
Svingdiameter (mellom fortau)		
Topphastighet km/t		
Akselerasjon 0-100 km/t		

1 590*		
1 300		
2 100		
3 400		
10,8		
175		
12,5		

1 590*
1 300
2 120
3 420
10,8		
184
10,8

Diesel partikkelfilter (DPF)		
Start&Stop teknologi		
Drivstofftank liter		

Ja		
Ja		
50		

Ja
Ja
50

Forbruk liter/mil (ihht direktiv EU 2017/1151):

Bykjøring		0,44		0,46
Landevei		0,39		0,42
Blandet kjøring		0,41		0,43
CO2-utslipp g/km		
108		
114
NOx-utslipp mg/km		
62,7		
40,0
* kan variere pga av enkelt veing av bil

* Lavutslippmodell RIL1ALL100H utstyr med takspoiler, dekk med ekstra forbedret rullemotstand og Stop&Start-system.

Motor og teknikk lang
BlueHDi turbodiesel 				
1.5 BlueHDi
				Automat €6.2
Sylindervolum				1 499
Maks ytelse kW				96
Maks ytelse hk o/min				
130 v/3750
Maks dreiem. Nm o/min				
300 v/1750
Girkasse, antall trinn				
Automat, 8
Dekkdimensjon				
215/65 R16
Bremser foran				Skiver, ventilerte
Bremser bak				Skiver
Egenvekt kg				1 700*
Maks tilh.vekt med brems kg				
1 225
Tillatt totalvekt kg				
2 170
Vogntogvekt kg				3 395
Svingdiameter (mellom fortau)				11,47
Topphastighet km/t				
184
Akselerasjon 0-100 km/t				
11,1
Diesel partikkelfilter (DPF)				
Start&Stop teknologi				
Drivstofftank liter				
Forbruk liter/mil (ihht direktiv EU 2017/1151):

Ja
Ja
50

Bykjøring				0,47
Landevei				0,43
Blandet kjøring				0,44
CO2-utslipp g/km				
117
NOx-utslipp mg/km				
40,0

* kan variere pga av enkelt veing av bil

Dimensjoner

Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er
produsert. Vi tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil. Vi ber deg
derfor å undersøke med din Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.
Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske
spesifikasjoner.

