
DANE SAMOCHODU:

Model: RIFTER LONG ALLURE PACK AUTOMAT

Silnik: 1199 CC BENZYNA PURETECH 130 KM S&S EAT8

Lakier: MIEDZIANY METALIZOWANY

Tapicerka: Mistral Tkanina Puma

Rok produkcji: 2021

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 112 700 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 13 400 zł

FOTELE PODGRZEWANE KIEROWCY I PASAŻERA 900 zł

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA 1 100 zł

LAKIER METALIZOWANY 2 400 zł

PAKIET PARK ASSIST: CZUJNIKI PRZÓD, FLANKGUARD, BSD, LUSTERKA
SKŁADANE ELEKTRYCZ. 3 800 zł

PAKIET PEUGEOT CONNECT NAV DAB I SOS & ASSISTANCE (WL2K + YR07) 3 200 zł

SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO DOSTĘPU I URUCHOMIENIA POJAZDU ADML 1 500 zł

SZYBA PRZEDNIA PODGRZEWANA (DOLNA CZĘŚĆ) 500 zł

126 100 zł

71521-009



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU RIFTER LONG ALLURE PACK AUTOMAT

4 HP + 2 tweetery
4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu
Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)
Centralny zamek
Czujniki parkowania tył
Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie
Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony
ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)
Felgi aluminiowe 16" TARANAKI, opony MICHELIN Primacy 4 -
215/65 R16 classe A
Fotel kierowcy KOMFORT: regulacja w odcinku lędźwiowym, na
wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany
na wysokość, podłokietnik
Fotel pasażera SKŁADANY: ruchomy podłokietnik, regulacja
pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość, stoliki lotnicze i
kieszenie w oparciach foteli R1
Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej
Hamulec postojowy elektryczny
Kamera cofania Visiopark 180°z funkcją rzutowania z góry (Top
Rear View)
Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3, mocowania Isofix
(x3)
Kierownica obszyta skórą
Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach
Klamki wewnętrzne chromowane
Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką
Klimatyzacja manualna
Konsola centralna - schowek, port USB
Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane
elektrycznie
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Otwierana szyba w pokrywie bagażnika
Pakiet Safety: system aktywnego monitorowania pasa ruchu z
korektą toru jazdy (LKA), system monitorowania ograniczeń
prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA), system
automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB)
Pakiet Safety Plus: system automatycznego przełączania świateł
(HBA), rozszerzony system monitorowania ograniczeń prędkości
(ETSR), system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę
(DAA3)
Pakiet Widoczność: wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu),
reflektory przeciwmgłowe
Peugeot Connect Radio DAB (RCC A2): ekran dotykowy 8",
Mirrorscreen, radio z tunerem cyfrowym, Bluetooth (2 mikrofony),
USB - antena krótka (200mm) AF/FM/DAB
Półka podsufitowa
Relingi dachowe w kolorze szarym aluminium
Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową
Schowek otwarty po stronie kierowcy w desce rozdzielczej, dwa
uchwyty na kubki, dwa schowki po stronie pasażera zamykane,
dolny klimatyzowany
Styl zewnętrzny: klamki zewnętrzne i obudowy lusterek bocznych
w kolorze nadwozia, listwy ozdobne w lakierowane w kolorze
szarym w strefie reflektorów przeciwmgłowych i wokół atrapy
chłodnicy, centralna część zderzaków lakierowana w kolorze
nadwozia, szara (aluminium) listwa w dolnej części zderzaka
Sześć poduszek bezpieczeństwa
Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie, sekwencyjne
Szyby boczne w drzwiach przesuwnych sterowane elektrycznie
sekwencyjne, w R3 stałe
Szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika
Światła dzienne DRL LED
Tapicerka materiałowa PUMA
Tempomat i ogranicznik prędkości
Wykładzina na podłodze i w bagażniku
Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne

Zasłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem
Zestaw naprawczy



DANE TECHNICZNE: SILNIK 1199 CC BENZYNA PURETECH 130 KM S&S EAT8

Pojemność skokowa (cm3) 1199 Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km) 158

Moc maksymalna w kW (KM)
przy obr./min 96 (130) / 5500 Spalanie w cyklu mieszanym

WLTP (l/100km) 7

Maks. moment obrotowy Nm
przy obr./min null Spalanie w cyklu niskim

WLTP (l/100km) 8.2

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim
WLTP (l/100km) 6.7

Paliwo Benzyna bezołowiowa Spalanie w cyklu wysokim
WLTP (l/100km) 5.9

Maksymalna prędkość km/h 195 Spalanie w cyklu bardzo
wysokim WLTP (l/100km) 7.6

Homologacja Osobowa

INFORMACJE DODATKOWE

GWARANCJA PRODUCENTA
Dwuletnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów na wszystkie nowe samochody Peugeot połączona z całodobowym 
systemem ASSISTANCE PEUGEOT.

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to unikalna propozycja skierowana do Klientów, którzy chcą szczególnie zadbać o swój samochód i 
cieszyć się spokojem finansowym i technicznym nawet przez 8 lat. Proponujemy następujące umowy. Umowa serwisowa „BASIC”: 
umowa serwisowa, dzięki której gwarancja* może zostać przedłużona o 6 lat. Umowa serwisowa „COMFORT’’: to pokrycie kosztów 
standardowych czynności serwisowych podczas przeglądów oraz całodobowa usługa Peugeot Assistance dostępna 7 dni w 
tygodniu. Umowa serwisowa „COMFORT PLUS”: to połączenie umów BASIC oraz COMFORT. Umowa serwisowa „PREMIUM” 
uzupełnia poprzednią o bezpłatne wykonanie przewidzianych przeglądów wraz z wymianą części zużywających się eksploatacyjnie. 
* Świadczenia zgodnie z warunkami zawartymi w umowach BASIC, COMFORT, COMFORT PLUS, PREMIUM. Więcej na
www.umowyserwisowe-peugeot.pl

SYSTEM ASSISTANCE
Dodatkowo wszystkie samochody bezpłatnie w okresie gwarancji (także przedłużonej) objęte są całodobowym systemem Peugeot 
Assistance na terenie całej Europy. Istnieje możliwość korzystania z samochodów zastępczych w przypadku unieruchomienia 
pojazdu wg zasad opisanych w szczegółowych warunkach Peugeot Assistance.




