
N O V Ý  P E U G E O T  R I F T E R



Kvalita francouzské výroby a její vynalézavost byly značce 

PEUGEOT odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři 

a návrháři zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí 

na všechny smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky 

překračující hranice samotného řízení. Dokonalá ergonomie, 

exkluzivní materiály, neomezené možnosti konektivity... každý 

detail byl promyšlen tak, aby pro vás řízení vozu bylo nanejvýš 

příjemné a přirozené.
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SÍLA  OSOBNOSTI





*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo nelze objednat.

NEKOMPROMISN Í  ELEGANCE

Nový PEUGEOT RIFTER se stal symbolem všestrannosti. Je stylový, robustní, obratný a zároveň výkonný. 

Hrdě přebírá některé znaky SUV v podobě krátké a vysoké kapoty a vyšší světlé výšky. Přední světlomety 

s LED denním svícením* a vertikální maska zdůrazňují vyváženou, kompaktní a dynamickou siluetu.
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*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.

**Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.

POTVRZENÍ OSOBNOSTI

Díky elegantním a čistým liniím zaujme nový PEUGEOT RIFTER na první pohled.

Ozdobné šedé lišty pod předním a zadním nárazníkem*, 17" hliníková kola s výbrusem**, 

střešní nosiče, lemování podběhů kol a černé boční ochranné lišty umocňují jeho výjimečný styl.
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VE ZNAMENÍ  ZNAČKY

Více než pouhé znamení! Díky svým trojrozměrným zadním světlům s kresbou 

„3 drápů“ se PEUGEOT RIFTER stává novou ikonou značky PEUGEOT. Tažné zařízení 

s funkcí kontroly stability přívěsu nabízí dodatečné možnosti přepravy, zatímco široké 

boční posuvné dveře na pravé i levé straně s elektricky ovládanými a zatmavenými 

zadními okny* umožňujícími snadný přístup jsou vstupní bránou do interiéru, který 

má doopravdy co ukázat.

*Podle zvolené verze v základní výbavě nebo na přání.8





VÝPRAVA ZAČÍNÁ





*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání.

TEC HNOLOGICKÉ  INOVACE

Poznejte intuitivní řízení s inovovanou kabinou PEUGEOT i-Cockpit®, kompaktním multifunkčním volantem 

s hlasovým ovládáním a integrovanými ovládacími prvky, vyvýšenou přístrojovou deskou a velkým barevným 

kapacitním dotykovým 8" displejem*. Nový PEUGEOT RIFTER přímo vybízí k cestování.
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INTENZIVNÍ ZÁŽITKY

Nadstandardní komfort. Usedněte za volant nového vozu PEUGEOT RIFTER, přizpůsobte si 

místo řidiče a vychutnejte si pohodlí kvalitních ergonomických sedadel. Jestliže navíc přidáme 

výjimečný akustický komfort, kabina vozu se změní v místo plné pohody a potěšení.
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MA XIMÁLNÍ  VAR IAB IL ITA

Vůz, který se přizpůsobí veškerým požadavkům! 

Nový PEUGEOT Rifter je plně variabilní, k dispozici je ve 2 délkách karoserie 

(Rifter a Rifter Long) v koniguraci 5 nebo 7 míst. 

Ať už si zvolíte zadní sklopnou lavici dělenou v poměru 2/3–1/3 nebo 3 samostatná 

sedadla ve druhé řadě sklopná do podlahy* se systémem „Magic Flat“**, rozhodnete 

se sklopit sedadlo spolujezdce do polohy stolku* či využít možnost 2 samostatných 

a vyjímatelných sedadel ve třetí řadě* – určitě najdete tu správnou koniguraci, 

která zcela naplní vaše očekávání a vyhoví vašim potřebám.

Zavazadlový prostor nabízí nejen velký objem od 775 l do 3 500 l (verze Rifter 5 míst) 

nebo až do 4 000 l (verze Rifter Long 5 míst), ale díky příkladné variabilitě, 

nízké nákladové hraně a rovné podlaze při sklopení sedadel (délka ložné plochy 

2,70 m / 3,05 m pro verzi Rifter / Rifter Long) skýtá netušené možnosti.

Mimořádně praktické při manipulaci se zavazadly je i otevíratelné okno* 

zadních výklopných dveří, které zajistí přístup do zavazadlového prostoru  

i ve stísněných podmínkách.

*Podle zvolené verze v základní výbavě nebo na přání.

**K dispozici později.
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VELK OR YS Ý P ROSTOR

Objevte maximální variabilitu uspořádání. 

Panoramatická multifunkční střecha Zénith®* s elektricky ovládanou 

sluneční clonou a podsvícením LED je více než pouhý zdroj světla. 

Nabízí velkorysé úložné prostory v průhledném středovém stropním 

panelu, nad zavazadlovým prostorem i nad sedadly řidiče a spolujezdce. 

Odkládací prostory v panelech předních a zadních dveří, objemná středová 

konzola, kryté úložné prostory v podlaze před sedadly ve druhé řadě… 

Nový PEUGEOT RIFTER má ve své kategorii rekordní objem úložného 

prostoru (celkem až 186 l, z čehož 92 l připadá na multifunkční střechu 

Zénith®). Početné, dostatečně velké a snadno přístupné odkládací plochy 

byly promyšleny tak, aby v nich bez problémů našly místo veškeré 

předměty každodenní potřeby.

*K dispozici na přání. 1 7





GARANCE SPOKOJENOSTI



SVĚT  J AK O NA DLANI

Inovace v samém nitru kabiny. Prostřednictvím navigace 3D* s hlasovým ovládáním 

a integrovanou mapou Evropy dojedete spolehlivě do cíle. Mapa se zobrazuje na kapacitním 

barevném dotykovém displeji, na palubní desce nebo ve vyvýšeném sdruženém přístroji.

*K dispozici na přání. 20



PŘ IPOJENÍ  BEZ  H R ANIC

Nechte svůj telefon ležet. Díky funkci Mirror Screen* můžete v novém voze PEUGEOT RIFTER  

používat kompatibilní aplikace svého chytrého telefonu přímo na dotykovém displeji.  

Indukční bezdrátové dobíjení** nabije váš telefon bez nutnosti použití kabelu.

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat. Aplikace MirrorLink®, Apple CarPlay™ nebo Android Auto fungují po zastavení vozu i za jízdy; za jízdy je ale přístup 

k některým aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen. Mirror Screen nevyžaduje žádnou dodatečnou placenou registraci. Uživatel připojí svůj smartphone pomocí kabelu USB k vozidlu.

Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, mohou vyžadovat registraci příslušné placené aplikace s certiikátem MirrorLink®, Apple CarPlay™ nebo Android Auto.

Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie MirrorLink® pro kompatibilní telefony s operačními systémy Android, Blackberry a Windows Phone, technologie Apple CarPlay™ 

pro telefony se systémem iOS a technologie Android Auto pro telefony se systémem Android (vyžaduje předchozí stažení aplikace Android Auto). 

Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora s přístupem k internetu. Více informací na http://www.peugeot.cz/technologie/p=konektivita/

**K dispozici na přání nebo nelze objednat – indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi. 2 1



*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.

SN ADNĚJŠ Í  PARKOVÁNÍ

Parkování se stává hračkou. S parkovacími asistenčními systémy, kterými je nový PEUGEOT RIFTER vybaven, bude pro vás 

parkování jednodušší. Visiopark 1* (couvací kamera 180°), Park Assist* nejnovější generace a systém sledování mrtvého úhlu* 

zajišťují komfort za všech okolností.
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*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.

**Funkce Stop u adaptivního tempomatu je k dispozici pouze v kombinaci s automatickou 8st. převodovkou EAT8.

B EZ VÝHRADNÝ KOMFORT

Se svými asistenčními systémy usnadňuje nový PEUGEOT RIFTER řízení a nabízí vám více pohodlí a bezpečnosti během jízdy. 

Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení*, adaptivní tempomat* s funkcí Stop**, aktivní systém varování před neúmyslným 

opuštěním jízdního pruhu (PFIL)*, hands-free přístup a startování vozu*, elektrická parkovací brzda*… Vydejte se na cesty bez obav.
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MAXIMÁLNÍ  EMOCE





NIC  NENÍ  PŘEKÁŽKOU

Nový PEUGEOT RIFTER má výborné jízdní vlastnosti a dokonalý kontakt s vozovkou, přesné řízení a vyšší světlou 

výšku, která je charakteristická pro kategorii SUV. Ze zvýšené pozice řidič přirozeně dominuje okolnímu provozu 

a má vynikající přehled o situaci na cestách – těch pěkných, typu dálnice, i těch rozbitých, strmých a plných 

výmolů v odlehlejších oblastech.
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SNADNÁ OVLADATELNOS T

Díky nejnovější platformě EMP2 nabízí nový PEUGEOT RIFTER jedinečnou 

ovladatelnost pro skutečný požitek z jízdy. Krátký přední převis, kvalitně navržený 

podvozek, elektrický posilovač řízení a optimalizovaný poloměr otáčení zaručují 

vysokou úroveň pohodlí a výkonnosti.

27



*K dispozici na přání.

**Verze 4x4 realizovaná ve spolupráci s dodavatelem DANGEL. K dispozici později.

VSTŘ ÍC  DOBRODRUŽSTV ÍM

Zlepšené jízdní vlastnosti pro neomezené výpravy za dobrodružstvím. S výbavou Advanced Grip Control®* a jejím protiskluzovým systémem 

se jízdní vlastnosti přizpůsobí jakýmkoli podmínkám. Zvolte jeden z 5 režimů jízdy na otočném ovladači umístěném na středové konzole 

(standard, sníh, terén, písek či ESP Off) a jezděte bezpečněji za jakýchkoli podmínek.

Pohybujete-li se v náročných podmínkách vyžadujících verzi s pohonem všech kol, i pro vás má nový PEUGEOT RIFTER řešení: verzi 4x4**.
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*K dispozici na přání nebo nelze objednat.

**Funguje při rychlosti vozidla nižší než 30 km/h a ve svahu se sklonem minimálně 5 %.

ŽÁDN Á VÝZVA NENÍ  P R OBLÉM

Nechte svůj nový PEUGEOT RIFTER pracovat za sebe a věnujte se pouze řízení. Systém 

Advanced Grip Control®, inspirovaný světem vozů s pohonem 4x4, přináší novou funkci 

Hill Assist Descent Control* (kontrola jízdy ze svahu), jež automaticky reguluje rychlost 

a zaručuje dokonalou kontrolu nad vozem ve strmých svazích**.
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VÝKON BEZ KOMPROMISŮ





MOTORY NOVÉ G ENER AC E

Inovativní motory nového vozu PEUGEOT RIFTER jsou výkonné a zároveň vynikají nízkými emisemi škodlivin.  

Nová generace dieselových motorů BlueHDi a benzinových motorů PureTech vám přinášejí větší radost z jízdy.

Nový PEUGEOT RIFTER nabízí 3 výkonové varianty oblíbených dieselových motorů: výkonnou a osvědčenou 1.5 BlueHDi 130 S&S v kombinaci 

s manuální 6st. (MAN6) nebo automatickou 8st. (EAT8) převodovkou;  klasickou 1.5 BlueHDi 100 MAN5 a úspornou 1.5 BlueHDi 75 MAN5.

V nabídce samozřejmě nechybí ani benzinové motory zastoupené: 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 a 1.2 PureTech 130 S&S EAT8*.

*Motor 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 k dispozici později.

 1.5 BlueHDi 100 MAN5  

Spotřeba ve městě (l/100 km): 4,8

Emise CO2 (g/km) 125 – 126

Spotřeba mimo město (l/100 km): 4,0 – 4,2

Emise CO2 (g/km) 106 – 111

Kombinovaná (l/100 km): 4,3 – 4,4 

Emise CO2 (g/km) 113 – 116

1.2 PureTech 110 S&S MAN6 

Spotřeba ve městě (l/100km): 6,3 – 6,8

Emise CO2 (g/km) 144 – 154

Spotřeba mimo město (l/100km): 5,0 – 5,2

Emise CO2 (g/km) 115 – 119

Kombinovaná (l/100 km): 5,5 – 5,8

Emise CO2 (g/km) 126 – 131

Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 jsou v souladu 

s homologací podle NEDC (směrnice ES 715/2007 a 692/2008), 

což umožňuje porovnání s jinými vozidly.
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ABS OLUTNÍ  VÝK ON

Jednoduché soukolí pro plynulejší jízdu. Nová automatická 8st. převodovka EAT8, kterou je PEUGEOT RIFTER vybaven, zajišťuje rychlejší 

a dokonale plynulé řazení převodů. Páčky pod volantem umožňují ruční řazení bez ztráty automatického režimu.
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GT L INE



P RO VÁŠ  R IFTER  
VY BERTE  TO NEJLEPŠ Í

Pro sport, dobrodružství i rodinu... Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, 

nový PEUGEOT RIFTER se přizpůsobí vašemu životnímu stylu díky 

široké nabídce originálního příslušenství a doplňků.

1. Přední a zadní parkovací asistent + alarm

2. Loketní opěrka

3. Příčné střešní tyče

4. Střešní box (420 l)

5. Koberečky

6. Vana do zavazadlového prostoru
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P ROPRACOVANÉ DO DETAILU

Objevte nabídku kvalitního čalounění pro dokonalý interiér  

nového vozu PEUGEOT RIFTER.

1. Látkové čalounění ENIGMATIC

2. Látkové čalounění CARACAL

3. Látkové čalounění SQARED 

1
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BARVY KAROSER IE

Vyberte si z 8 nabízených metalických  

či základních barev*.

KOLA

Posuďte, jak bude vypadat váš nový PEUGEOT 

RIFTER s jedním z nabízených hliníkových kol* 

či okrasných krytů kol*...

Okrasný kryt
RAKIURA 16"

Bílá Banquise (N) 

Červená Ardent (N)

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.
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(N) nemetalický lak

(M) metalický lak

*Metalický lak a nemetalické laky červená Ardent a černá Onyx jsou k dispozici za příplatek.



Okrasný kryt
TONGARIRO 16"

Hliníkové kolo 
TARANAKI 16"

Hliníkové kolo
AORAKI 17"

šedé s výbrusem

Šedá Artense (M)

Písková Sable (M) Oranžová Cuprite (M)Modrá Deep Blue (M)

Šedá Platinium (M) Černá Onyx (N)
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ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti PEUGEOT prioritou: zázemí 

profesionální sítě, smluvní záruka výrobce 2 roky na díly 

a práci bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka 

na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let 

pro užitkové vozy.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství a doplňků 

PEUGEOT navržená na míru vašemu vozu. Ale také 

drobnosti pro osobní potěšení – vaše nebo vašich blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky PEUGEOT na adrese:  

www.peugeot.cz

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 

vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  

24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 

Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 

postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

•  navazuje na garanční podmínky poskytované 

výrobcem vozu

•  umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb

•  zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  

po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 24 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 

vozidlem) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 

až 140 000 ujetých kilometrů s možností změny během 

platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

•  optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 

včetně pravidelných servisních operací 

•  zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad 

po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní operace 

spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení 

výrobce Automobiles Peugeot

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo  

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

•  jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 

a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 

náklady svého vozu, ty plánované i neplánované

•  zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 

zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 

elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 

smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 

s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 

Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 

včetně práce

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo 

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 

a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 

služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, 

a to 24 h denně / 7 dní v týdnu: 

•  oprava nebo odtah nepojízdného vozidla 

do autorizovaného servisu Peugeot,  

pokud nelze závadu odstranit na místě, 

•  zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 

pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

•  ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 

(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 

•  návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 

déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  

v případě:

• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů

• natankování špatného paliva či nedostatku paliva

• defektu pneumatiky

Informace a  obrazové dokumentace použité v  tomto katalogu vycházejí z  technických parametrů známých v  době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v  závislosti na  verzi výbavou 

základní nebo na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si PEUGEOT vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, barev a potahů bez 

předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není smluvním 

dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky PEUGEOT. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu 

společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem PEUGEOT získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 

vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 

obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 

a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY



*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, 

záruk a servisních služeb jsou uvedeny 

v příslušných smluvních dokumentech, 

které si můžete vyžádat u svého 

koncesionáře PEUGEOT.



www.peugeot.cz
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