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De mai bine de 210 de ani, PEUGEOT respectă tradiţia industrială
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senzorială dincolo de o simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia,
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O I N V I TAŢ I E L A C Ă L ĂT O R I E .

P E R S O N A L I TAT E P U T E R N I C Ă .

U N D E S I G N E L E G A N T.

PEUGEOT Traveller reprezintă o invitaţie la călătorie, pentru a te bucura de activităţile recreaţionale

Ludic și primitor, PEUGEOT Traveller știe să se impună.

sau deplasările lungi. Designul său modern și elegant oferă un interior spaţios, unde totul a fost gândit

MPV-UL își aﬁrmă stilul cu forţă, prin grila verticală,

pentru confortul clienţilor. Disponibil în 3 versiuni de lungime* și în conﬁguraţie de 8**, 7*** sau 5*** locuri,

semnătura luminoasă cu LED și farurile Xénon** integrate în linia caroseriei.

PEUGOT Traveller este simplu de utilizat și adaptat tuturor nevoilor tale.
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* În funcţie de versiune.
** Disponibil standard.
*** Disponibil opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

* Dotare standard.
** Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
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UN CARACTER ELECTRIC .

U N C A R AC T E R E L E C T R I C .

ÎN MOD CLAR, ELECTRIC.

Cu partea sa frontală modernă, noul PEUGEOT e-Traveller 100% electric adaugă un stil elegant personalităţii

Monograma speciﬁcă „e-Traveller” se aﬂă în partea din spate a vehiculului,

puternice. Grila speciﬁcă expune Leul dicroic, ce poziţionează acest model în rândul ultimelor modele

alături de leul dicroic cu tonuri de albastru și verde.

electrice ale Mărcii. Soclul de încărcare electrică este amplasat în faţă, pe partea conducătorului auto,

Foarte agil, e-Traveller se deplasează și poate ﬁ parcat cu ușurinţă în oraș,

pentru o reîncărcare ușoară.

în special în zonele cu traﬁc restricţionat. Înălţimea sa, redusă pe toate versiunile
la 1,90 m permite accesul în parcările acoperite.
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RULARE ÎN REGIM 100% ELECTRIC.

CONNECT & GO*.

Peugeot Traveller integrează o baterie de înaltă tensiune cu capacitate de 50 kWh ce oferă o autonomie de 230 km WLTP* sau una de 75 kWh ce oferă

Cu ajutorul smartphone-ului, controlezi serviciile electrice dedicate.

o autonomie de 330 km WLTP**, amplasată ingenios, pentru a nu afecta spaţiul la bord sau volumul de încărcare. Reîncărcarea se efectuează foarte

Interacţionează de la distanţă cu vehiculul tău, graţie aplicaţiei MyPeugeot** (controlezi și planiﬁci precondiţionarea termică a habitaclului

simplu la domiciliu sau la locul de muncă. La staţiile publice de încărcare bateria se încarcă 80% în 30 de minute.

și reîncărcarea bateriei, pentru a proﬁta de orele cu tarif redus). Optează pentru soluţia Charge My Car*** cu Free2Move Services,

* Baterie 50 kWh, disponibilă pentru versiunile Compact, Standard și Lung.
** Baterie 75 kWh, disponibilă pentru versiunile Standard și Lung.
Valorile autonomiei și consumului electric respectă procedura de testare WLTP, pe baza căreia vehiculele noi sunt omologate de la 1 septembrie 2018. Acestea pot varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare
și de diferiţi factori, precum: viteza, confortul termic de la bordul vehiculului, stilul de conducere și temperatura exterioară. Timpul de încărcare depinde în special de puterea încărcătorului de la bordul vehiculului,
de cablul de încărcare și de tipul și puterea staţiei de încărcare utilizate. Te rugăm să contactezi reprezentantul tău PEUGEOT pentru mai multe detalii.
Pentru mai multe informaţii, poţi consulta pagina dedicată: https://www.peugeot.com.ro/marca-și-tehnologia/mediul-inconjurator/wltp.html.
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care îţi oferă acces la staţiile publice de încărcare. Dacă ai nevoie de mai multă autonomie, Mobility Pass****
îţi va permite să închiriezi un vehicul termic la un preţ bun.
* Conectează-te și pleacă la drum. ** Serviciu gratuit, disponibil dacă vehiculul este echipat cu BTA, RCC sau NAC, în funcţie de ţară și sub rezerva accesului la o reţea mobilă de date.
*** Serviciu contra cost (sub rezerva compatibilităţii). **** Dotare opţională, serviciu dezvoltat de Free2Move Rent.

13

U N S P AŢ I U D E D I C AT
S TĂ R I I D E B I N E L A B O R D .

C Ă L ĂT O R I I L I N I Ș T I T E . . .
La interior, PEUGEOT Traveller și e-Traveller
mizează pe confortul la condus.
Treapta facilitează accesul la scaunul ridicat, care domină drumul
și oferă o poziţie de condus mai înaltă, demnă de un SUV.
Designul pur și modern al postului de conducere asociază
eleganţa materialelor și ergonomia echipamentelor,
precum head-up display-ul* și ecranul tactil de 7”*,
mereu la îndemână și ușor de urmărit.
Postul de conducere este funcţional și ergonomic
și oferă numeroase spaţii de depozitare.

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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CONFORT LA CONDUS.

…1 0 0 % E L E C T R I C .

Noul panou de instrumente speciﬁc PEUGEOT e-Traveller cu ecran color de 3,5ʺ aﬁșează informaţii esenţiale pentru condus în timp real,

Pe ecranul tactil de mari dimensiuni poţi accesa cu ușurinţă, printr-o scurtătură, întregul univers electric și poţi vizualiza clar ﬂuxul de energie.

precum valoarea autonomiei și indicatorul de putere (Charge/Eco/Power*).

Butonul „e-Toggle” oferă acces imediat la comenzile electrice ale transmisiei automate.
Poţi alege, de asemenea, între trei moduri de condus: ECO, NORMAL și POWER*.
Frâna de parcare electrică disponibilă standard funcţionează automat și, prin urmare, este foarte ușor de utilizat.
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* CHARGE : Regenerare/reîncărcare parţială a bateriei – ECO: Optimizarea consumului de energie – POWER: Putere maximă.

* ECO: optimizarea autonomiei – NORMAL: confort optim –
POWER: performanţă optimizată pentru transportul sarcinilor grele.
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A C C E S S I M P L I F I C AT L A B O R D .
Ușile laterale culisante, acţionate electronic prin tehnologia hands-free*
permit deschiderea și închiderea prin simpla trecere a piciorului
pe sub bara de protecţie din spate, chiar și atunci când mâinile sunt ocupate.
Este suﬁcient să ai cheia electrică la tine. În interior, butoanele amplasate
în partea din faţă și din spate permit deschiderea automată a ușilor.
PEUGEOT Traveller și PEUGEOT e-Traveller oferă, de asemenea,
tehnologia acces și pornire fără cheie (ADML)*, precum și lunetă spate
cu deschidere. Înălţimea redusă la numai 1,90 m permite accesul
în parcările subterane din centrele comerciale sau din zonele turistice.

1,90m

20

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
** ≤ 1,90 m pe toate versiunile cu sarcină utilă standard.

U N P L U S D E M O D U L A R I TAT E
Ș I F L E X I B I L I TAT E .
Peugeot Traveller este disponibil în conﬁguraţii cu 5, 7 sau 8 locuri,
toate cele trei variante de lungime ﬁind adaptabile cât mai multor cerinţe.
Locurile centrale, precum și cele din spate sunt dispuse pe banchete
fracţionate 2/3 – 1/3, cu 2 segmente complet independente,
care permit culisarea pe șine și organizarea cu ușurinţă a spaţiului.
Scaunele detașabile și culisante permit foarte ușor adaptarea
oricărui tip de conﬁguraţie și asigură astfel un spaţiu modulabil și adaptabil,
iar prin rabatarea spătarului scaunului pasagerului din faţă,
PEUEGOT Traveller și e-Traveller pot transporta obiecte
cu o lungime de până la 3,50 m*.
În versiunea Compact cu o lungime de 4,60 m, pot călători confortabil 8 persoane.
În conﬁguraţia cu 5 locuri portbagajul oferă un volum generos de 2 m3**.
PEUEGOT Traveller și e-Traveller oferă, de asemenea,
numeroase spaţii de depozitare (până la 49 litri) deschise sau închise,
repartizate în tot habitaclul.

* Dotare disponibilă doar pe versiunea Active.
** Cu scaunele de pe rândul 3 pliate, volumul portbagajului este de 1 500 litri (1 384 dm3 VDA)
Volumul ajunge la 3 600 litri (3 397 dm3 VDA) prin înlăturarea scaunelor de pe rândul 2 și 3.
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VEDERE DE ANSAMBLU.

P E N T R U C Ă L ĂT O R I I C O N F O R TA B I L E .

Cele două panouri vitrate* din plafon, cu sistem de protecţie solară individuală, creează în interior o atmosferă luminoasă unică.

Pentru a te bucura de drum împreună cu familia sau prietenii, o serie de echipamente practice

Pavilionul multifuncţional include un sistem de iluminare ambientală cu LED**, precum și lămpi de citit individuale. Pentru o ambianţă mai

îţi stau la dispoziţie, încă din versiunea standard: oglindă pentru supravegherea copiilor,

plăcută, Peugeot Traveller și e-Traveller dispun de aeratoare individuale și funcţie de climatizare cu difuzare blândă pentru locurile din spate.

măsuţe tip avion rabatabile situate pe spătarele scaunelor din faţă, parasolare laterale

MPV-urile sunt echipate cu patru prize 12V atent repartizate în habitaclu, una de 220 V și un port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

pentru scaunele centrale și placă portbagaj.
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* Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
** Dotare disponibilă numai pe versiunile Standard și Lung.

* Dotare indisponibilă pentru versiunea Compact.
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E X P E R I E N ŢA A U G M E N TATĂ .

P E N T R U U N C O N D U S C O N E C TAT
Ș I I N T U I T I V, Î N D E P L I N Ă S I G U R A N ŢĂ .
Traseele sunt simpliﬁcate graţie navigaţiei 3D conectate cu comandă vocală.
Sistemul include servicii conectate și informaţii în timp real despre traﬁc cu funcţia TomTom
Trafﬁc(1). Ecranul tactil de 7”(2) integrează funcţia Mirror Screen(3), ce îţi permite să te bucuri
de aplicaţiile smartphone-ului compatibil cu Apple CarPlayTM sau Android Auto.
Pentru un condus mai confortabil și mai sigur, PEUGEOT Traveller și e-Traveller dispun
de numeroase sisteme de asistenţă la condus: Visiopark1(4), recunoașterea indicatoarelor
rutiere și recomandări(5), comutare automată a luminilor de drum(5), Active Safety Brake(5),
Regulator de viteză adaptiv(5), avertizare de depășire involuntară a benzii de rulare(5),
sistem de supraveghere a unghiului mort(5), head-up display(6) și 4 airbag-uri(7).

(1)

În funcţie de ţară.
Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(3)
Numai aplicaţiile certiﬁcate Android Auto, Apple CarPlay™ sau MirrorLink® pot funcţiona atunci când autovehiculul staţionează
sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot ﬁ restricţionate. Anumite
aplicaţii care pot ﬁ gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certiﬁcate Android Auto, Apple
CarPlay™ sau MirrorLink® contra cost. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem
Android), prin Apple CarPlay™ (smartphone cu sistem iOS), sau prin tehnologia MirrorLink® (smartphone-uri compatibile
MirrorLink®), cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon. Pentru informaţii suplimentare consultă pagina
http://ct.ndp.inetpsa.com/fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html
(4)
Dotare standard sau opţională cu ecran tactil de 7”, în funcţie de versiune.
(5)
Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
(6)
Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
(7)
2 airbag-uri frontale, 2 airbag-uri laterale și 2 airbag-uri tip cortină disponibile opţional pe rândurile 2 și 3, în funcţie de versiune.
(2)
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S E N Z AŢ I A D E L I B E R TAT E .
Peugeot Traveller și e-Traveller sunt echipate cu sistemul Grip Control®*, ce contribuie la îmbunătăţirea
aderenţei, datorită tehnologiei de control al tracţiunii. Indiferent de modul de conducere selectat – zăpadă,
all-terrain, nisip, standard sau ESP off, beneﬁciezi de o motricitate adecvată condiţiilor de teren,
pentru un plus de liniște și o mai mare libertate de acţiune.
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* Disponibil opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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D R U M U L Î Ţ I A PA R Ţ I N E .

M OTO R I Z Ă R I D I E S E L B l u e H D i .
La bordul monovolumului PEUGEOT Traveller, descoperi o plăcere de condus remarcabilă, graţie motorizărilor BlueHDi*,
printre care BlueHDi 180 S&S EAT8** ce include un sistem de depoluare mai compact. Emisiile sunt tratate la sursă și în evacuare,
ceea ce garantează o reducere a consumului în timpul utilizării și o depoluare mai eﬁcientă.
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** Valori WLTP(1) :
Consum combustibil între X,X și X,X în ciclu combinat (l/100 km) – Emisii de CO2 (combinat) WLTP : între XXX și XXX (g/km).
(1)
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă
conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura
de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC.
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori, cum ar ﬁ echipamentele speciﬁce, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii
suplimentare contactează dealerul tău Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.peugeot.com.ro.
Valori NEDC(2) :
* Consum urban (l/100 km) : 5,1 - 5,5 - Consum extra-urban (l/100 km) : 4,7 - 4.8 - Consum mixt (l/100 km) : 4,9 - 5,0 - Emisii mixte de CO2 (g/km) : 128 - 133.
(2)
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP (Regulamentul UE 2017/948), valorile relevante
ﬁind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru a permite comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de
conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile oﬁciale ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi “Ghidul privind
consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi” disponibil gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.peugeot.com.ro.
** EAT8 : Cutie de viteze automată cu 8 rapoarte (Efﬁcient Automatic Transmission 8 Speed.
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M OTO R I Z A R E
100% ELECTRICĂ.
Manevrabil în oraș și robust și sigur la drum,
noul PEUGEOT e-Traveller este echipat cu motor electric
de 100 kW (136 CP). Motorul oferă o acceleraţie puternică,
graţie cuplului motor de 260 Nm, disponibil imediat.
La volanul MPV-ului PEUGEOT e-Traveller, te bucuri de un condus lin,
dinamic și silenţios*.

* Trebuie să păstrezi atenţia la volan și să ai grijă la mediul exterior,
care nu este obișnuit cu vehiculele silenţioase.
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STILUL
C A R E Ţ I S E P OT R I V E Ș T E .

C Ă L ĂT O R E Ș T I C U S T I L .

1

2

PEUGEOT Traveller te invită să îţi exprimi propriul stil.
Optează pentru accesorii și echipamente care se potrivesc
perfect cu liniile monovolumului PEUGEOT Traveller.

4

1. Bare transversale și portbagaj pe acoperiș
2. Suport smartphone
3. Protecţie de portbagaj cu logo Peugeot
4. Suport tabletă
5. Praguri portiere cu logo Peugeot
6. Cârlig de remorcare cu sferă, demontabil fără unelte
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3

5

6

O P R I M I R E C Ă L D U R OASĂ .
1
Descoperă tapiţeriile interioare din material* sau piele**,
ce contribuie la o ambianţă și la un confort vârf de gamă.

1. Model C&T cu interior Albastru și contur Brasilia
2. Piele perforată Claudia/neperforată Negru - Cusături Bej Impala

* Disponibil cu nivelul de echipare Active.
** Disponibil cu nivelul de echipare Allure.
Piele și alte materiale: pentru informaţii suplimentare privind tapiţeria din piele,
consultă caracteristicile tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul PEUGEOT din ţara ta.
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2

C U LO R I
C U P E R S O N A L I TAT E .
Alege dintr-o gamă largă de șapte nuanţe.
Blanc Banquise*

Noir Perla Nera*

Gris Artense**

Brun Rick Oak**

Silky Grey**(1)

Orange Tourmaline**(1)

* Nuanţe opace.
** Nuanţe metalizate.
(1)
Indisponibil pe e-Traveller.

Gris Platinium**

TUȘA FINALĂ.

* Dotare standard pe e-Traveller.
** Dotare standard pe Traveller și opţională pe e-Traveller.
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Capace Miami 17”*

Jante diamantate Phoenix 17”*
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ÎMPREUNĂ,
PE TERMEN LUNG
SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul,
performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor
contribuie la gradul tău de satisfacţie. Astfel, ai certitudinea
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege
exigenţele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar
de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung.
PENTRU LINIȘTEA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Vehiculele noi particulare comercializate în România
beneﬁciază* de următoarele GARANŢII COMERCIALE:
• PENTRU DEFECTELE DE FABRICAŢIE - toate piesele
(exceptând întreţinerea și uzura):
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau
hibride este garantată pentru o durată de 8 ani sau
160.000 de kilometri***;
• PENTRU VOPSEA - defect al vopselei sau al lacului din
fabrică:
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.

• ANTI-PERFORARE - perforare cauzată de coroziunea
provenită de la interior:
- VP non electrice - 12 ani;
- VU - 5 ani;
- 7 ani pentru vehiculele electrice.
* în România, Uniunea Europeană, precum și în
următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia
Herţegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein,
Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino,
Serbia, Elveţia, Vatican.
** în funcţie de primul termen atins.
*** în funcţie de primul termen atins, cu o conservare
minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada
acoperită de garanţie.
VP - vehicul de persoane; VU - vehicul utilitar
PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă,
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel
la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din
orice reţea de telefonie ﬁxă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din
străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii și ﬁabilităţii ﬁecărei piese
originale Peugeot este conferită de testele de veriﬁcare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea
beneﬁciază de doi ani garanţie pentru persoane ﬁzice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice,
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material.
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate,
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor
adecvate.
PENTRU PLĂCEREA TA
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul
îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din
showroom-urile noastre.
PEUGEOT INTERNET
Descoperă
PEUGEOT
online
accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modiﬁca în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele.
Tehnicile actuale de reproducere fotograﬁcă nu permit redarea cu ﬁdelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun
element din acest catalog nu poate ﬁ reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.
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