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Forhandlerens stempel

NY PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS

REISE I
BUSINESSKLASSE
Allerede ved første øyekast
gjør nye PEUGEOT Traveller
inntrykk: Bilens elegante og
karakteristiske design starter
med en hypermoderne front.
Nye PEUGEOT Traveller er
spesielt utviklet for å gi både
fører og passasjerer
romslighet og komfort, slik at

alle reiser blir en opplevelse i
toppklasse.
PEUGEOT Traveller er
tilgjengelig i tre lengder,
og i to utstyrsnivåer:
Business, som finnes med
fem til ni sitteplasser, og
Business VIP med seks
til syv sitteplasser.

ELEGANT
OG MODERNE
Med PEUGEOT Traveller Business
VIP velger du å reise i
businessklasse.

De 17-tommers lettmetallfelgene
og de ekstra fargede rutene bak,
gir bilen enda mer sjarm.

Bilens moderne silhuett skjuler
en ytterst romslig og komfortabel
kupé.

PEUGEOT Traveller er tilgjengelig
i standardversjon (4,95 m)
og i lang versjon (5,30 m) for
utstyrsnivået Business VIP, og også
i kompakt versjon (4,60 m) for
utstyrsnivået Business. Bilens
høyde, som er begrenset til 1,90 m*,
gjør det enklere med tilgang til
parkeringshus i byer, kjøpesentre
og flyplasser.

Med den nye vertikale grillen,
lyssignaturen med LED-lamper og
xenon-lyktene integert i karosseriet,
er PEUGEOT Traveller Business VIP
en bil som uttrykker ren eleganse.

*MTAC-standard.

KOMFORT
FOR PASSASJERENE
Det er lett å stige inn i PEUGEOT
Traveller Business VIP, takket være de
motorstyrte håndfrie skyvedørene på
sidene.
Inne i bilen er alt nøye gjennomtenkt
for å kunne gi passasjerene
maksimalt med komfort. Kupeen
gjøres om til en VIP-salong i en
håndvending, med et
sammenfoldbart*, skyvbart bord,
omringet av fire til fem sitteplasser.
Og for enda bedre komfort byr
PEUGEOT Traveller Business VIP
på en utpreget lysatmosfære:
De to soltakene* med separate
gardiner gir unike lysforhold i kupeen
og panoramautsikt mot himmelen.

De ekstra fargede rutene gir
passasjerene intimitet, samtidig
som landskapet kan nytes underveis.
I kupeen er det både LED-lys
og individuelle leselamper.
Og for å gi enda mer komfort
ombord er PEUGEOT Traveller
Business VIP utstyrt med separat
klimaanlegg bak, med individuelle
dyser og mild ventilasjon, noe som
er helt unikt for denne kategorien
biler. I kupeen finnes det også hele fire
12V-uttak, et 220V-uttak og
et USB-uttak for opplading
av alle mobile apparater.
*Ekstrautstyr.

*En MTAC standard.

KOMFORTABEL
OG TILKOBLET
Alt inne i din PEUGEOT Traveller
Business VIP bidrar til total
kjørekomfort. Stigtrinnet gir
lett tilgang til det høyt plasserte
førersetet, som gjør at du har perfekt
utsikt over veien.
Ta plass bak rattet: Førerplassen
har en stilren og moderne design,
med elegante materialer.
Den nye automatiske girkassen EAT6
kombinert med BlueHDi S&S 180*girkassen har Quickshift-teknologi
som gir raskere og mer flytende
girskift og bedre brukerkomfort.

Headup-displayet og den 7-tommers
berøringsskjermen* gir ergonomi på
sitt beste, med alt innen synsvidde og
rekkevidde.
Det er lett å planlegge og følge
reiseruten ved hjelp av nye
generasjons 3D-navigasjonssystem**
med talebetjening.
Mirror Screen
Den 7-tommers berøringsskjermen
inkluderer Mirror Screen-funksjonen,
som gjør at du kan bruke appene på
din MirrorLink®(1)-kompatible
smartphone.

* Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
** Ekstrautstyr, avhengig av versjon
(1)
Kun sertifiserte MirrorLink® eller Apple CarPlayTM-apper vil kunne fungere, enten når bilen står
stille, eller når den kjører.
Når bilen kjører, vil visse apper nøytraliseres. Visse typer innhold som er gratis tilgjengelig på din
smarttelefon kan kreve betalingsabonnement på en tilsvarende, sertifisert MirrorLink® eller Apple
CarPlayTM-app. Mirror Screen-funksjonen fungerer ved hjelp av Mirror-Link kompatibel MirrorLink®teknologie Androïd, Blackberry og Windows Phone, og med Apple CarPlayTM for iOs-telefoner,
på den betingelse at man har et telefonabonnement med internettilgang. Alle nye smarttelefoner
vil etterhvert bli utstyrt med disse teknologiene.
Du finner mer informasjon på http://www.peugeot.no/service-og-tilbehor/online-tjenester/mirrorscreen.html

TEKNOLOGI OG SIKKERHET
Intuitiv kjøring
For at kjøringen skal bli enda mer komfortabel og sikker for
deg, er PEUGEOT Traveller utstyrt med flere
kjøreassistansesystemer av siste generasjon.
Avlesing av trafikkskilt og anbefaling om fartsgrenser
Multifunksjonskameraet* kjenner igjen fartsskiltene,
og informerer deg om disse, ved hjelp av symboler i
instrumentpanelet og i headup-displayet. Hastigheten
som oppgis på skiltene kan da benyttes som innstilt
hastighet i bilens hastighetsregulator eller -begrenser,
dersom dette systemet er aktivert.

VisioPark 1
Ryggekameraet* aktiveres automatisk med en gang bilen
settes i revers. Kameraet gir 180° utsikt bakover og rundt
bilen. Kameraet viser retningslinjer som endres når man
dreier på rattet. Dersom det forekommer hindringer bak
bilen, vil systemet selv zoome inn på disse, samtidig som
man kan se andre bilder etter ønske.

Active Safety Brake
Active Safety Brake* er et nytt system med automatisk oppbremsing
dersom det oppstår fare for kollisjon. Kameraet og radaren i systemet
oppdager mobile eller faste hindringer. Dersom føreren ikke bremser
eller ikke bremser tilstrekkelig, vil systemet bremse for føreren. Dette gjør
det mulig å unngå kollisjoner dersom bilen kjører i en hastighet på under
30 km/t, eller å redusere konsekvensene av en kollisjon dersom bilen
kjører fortere, ved at bilens hastighet i kollisjonsøyeblikket reduseres.

Varsel om ufrivillig krysning av veiens markeringslinjer
Dette systemet* varsler om en ufrivillig kryssing av en kontinuerlig
eller stiplet markeringslinje dersom blinklyset ikke har blitt aktivert.
Lydsignalet og de visuelle indikasjonene er spesielt nyttige dersom
føreren blir søvnig, eller har periodisk dårlig konsentrasjon.
Overvåking av dødvinkler
Takket være de fire sensorene plassert på bilens støtfangere foran
og bak, vil overvåkingen av dødvinkler* informere føreren om en bil
som befinner seg i bilens dødvinkel på venstre eller høyre side.
Det vil da vises et lyssignal i et av de utvendige speilene,
eller på instrumentbordet.
Headup-display
Headup-displayet** gir nyttig informasjon knyttet til kjøringen
i en sammenfoldbar, gjennomsiktig plate i førerens synsfelt:
hastighet, informasjon fra Cruice Control. Du har all informasjon du
trenger rett foran øynene, og dette gjør kjøringen sikrere.

Automatiske fjernlys
Dette systemet* er aktivt om natten, og veksler automatisk mellom
fjernlys og nærlys, avhengig av andre biler i veibanen som detekteres
av kameraet.
Adaptive Cruice Control
Dette systemet* gjør det mulig å bevare en sikkerhetsavstand
i forhold til bilen som kjører foran ved at din bils hastighet justeres
med mer eller mindre 20 km/t. Systemet har ikke aktiv bremsing.
Dette systemet anbefales spesielt når trafikken er flytende,
eller litt tett.

Kollisjonsputer
PEUGEOT Traveller kan være utstyrt med seks kollisjonsputer,
hvorav to kollisjonsputer foran, to sidekollisjonsputer og to
sidekollisjonsgardiner i tak*, i andre og tredje seterad for beskyttelse
av hodene til baksetepassasjerene.
Når det gjelder sikkerhet kan PEUGEOT Traveller skilte med fem
stjerner på Euro NCAP-testen, takket være sitt rike sikkerhetsutstyr
og sin forsterkede struktur.
* Ekstrautstyr
** Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon

TRAVELLER BUSINESS
Med PEUGEOT Traveller Business vil du kunne tilby dine
passasjerer en flott opplevelse: flyplass-shuttle for korte
distanser, taxi i byer, taxi på vintersportssteder med masse
bagasje, langdistansetransport.
PEUGEOT Traveller Business tilpasser seg alle behov.

Bagasjeromsvolum*:
Kompakt:
- 1633 l opp til taket bak andre seterad

Du kan konfigurere utstyret etter behov, slik at reisen blir
en unik opplevelse.

Standard:
- 507 l opp til toppen av seteryggene bak tredje seterad
- 2228 l opp til taket bak andre seterad

Innvendig kan du velge mellom flere forskjellige konfigurasjoner,
fra fem til ni sitteplasser: Med setene som kan tas ut av bilen,
oppnår du uten problemer en modulerbar og tilpassbar kupé.

Lang:
- 912 l opp til toppen av seteryggene bak tredje seterad
- 2787 l opp til taket bak andre seterad

Tilgang til tredje seterad er uhyre enkel.
En hendel gjør at setet foldes sammen, noe som gir
lett tilgang til benkesetet helt bak.

*målt etter VDA-normen: terningformet med dimensjon 200x100x50 mm

PEUGEOT
OG MILJØET
PEUGEOT kan tilby et stort utvalg av biler med lavt utslipp.
Over halvparten av våre modeller har et utslipp på under 140 g
CO2 per km. Disse gode resultatene skyldes velprøvde
teknologier som vi er ledende på. La oss nevne vår dieselmotor
med partikkelfilter (lansert i 2000), som finnes på over 2,1
millioner biler.

-motor
Nye PEUGEOT Traveller er utstyrt med nye teknologier, hvorav
Blue HDi-versjonene, som er betegnelsen på Peugeots Euro 6*
dieselmotorer. BlueHDi- teknologien, som kombinerer SCR
(Selektiv katalystisk reduksjon**) og partikkelfilter med
tilsetningsmiddel, gjør det mulig å redusere NOx-utslippet
(nitrogenoksyd) med over 90 %, optimalisere CO2-utslippet og
drivstofforbruket.

Forbruk og utslipp (1)
PEUGEOT Traveller har konkurransedyktige brukskostnader,
spesielt takket være det optimaliserte drivstofforbruket og
vedlikeholdsintervallene som er på 40 000 km eller hvert 2. år,
avhengig av bilens motor***.

Bykjøring
(l/100km)

Utenbys
(l/100km)

Blandet
(l/100km)

CO2 (g/km),
blandet syklus

BlueHDi 95 BVM

6,0 til 6,1*

5,2 til 5,4*

5,5 til 5,6*

144 til 148*

AdBlue-tanken på 22,4 liter har en autonomi på ca. 15 000 km.
Og påfyllingen gjøres enkelt ved hjelp av luken på utsiden, plassert
i midtre dørstolpe.

BlueHDi 95 S&S ETG6*

5,3 til 5,5

5,1 til 5,3

5,2 til 5,4

135 til 139

BlueHDi 115 S&S BVM6

5,5 til 5,6*

4,9 til 5,0*

5,1 til 5,2*

133 til 137*

* Euro 6 er en europeisk norm som har som mål å redusere forurensende utslipp.
** Selektiv katalytisk reduksjon
*** Med et vedlikeholdsintervall på 30 000 km for Blue HDi S&S-motoren 180 hk EAT6.

BlueHDi 150 S&S BVM6

5,9*

4,9 til 5,3*

5,3 til 5,6*

139 til 147*

BlueHDi 180 S&S EAT6*

6,1 til 6,6*

5,4 til 5,8*

5,7 til 6,0*

151 til 159*

En ny modulerbar og effektiv plattform. En ny base, hentet fra den
modulerbare plattformen EMP2.

Motor

(1) I henhold til direktiv 99/100/CE – mottak EU
*Godkjennelse pågår

FARGER

Hvit Banquise(1)

FELGER OG HJULKAPSLER

Blå Impérial(1)

Sort Onyx(2)
San Francisco(4)

Grå Aluminium(3)

INNTREKK

Brun Rich Oak(3)

Stoff Curitiba Triton Meltem(5)

Silky Grey(3)

Miami(4)

TEP Carla Noir(6)

Oransje Tourmaline(3)

(1)

Standard lakk
Standard lakk, ekstrautstyr
Metallic lakk, ekstrautstyr
(4)
Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,
avhengig av versjon
(5)
Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
(6)
Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
(2)
(3)

Grå Platinium(3)

Phoenix(4)

Perforert skinn Claudia Noir(5)

TILBEHØR
1 - Bagasjeromsmatte
2 - Kleshenger
3 - Smartphoneholder
4 - Nettbrettholder

FORHANDLERE
OG SERVICE
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 disposisjon 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
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

FOR MILJØET
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.

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.

