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PEUGEOT завжди дотримується французьких традицій найвищої якості та інноваційності 

у виробництві. Сьогодні ми спрямовуємо всі наші зусилля на створення автомобілей, які 

забезпечують водія новими відчуттями за кермом. Ергономіка, матеріали, смарт-можли-

вості – ми продумали кожну деталь, щоб зробити кермування більш інтуїтивним.



Х А Р И З М А  З А  В С Я К И Х  О Б С Т А В И Н
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* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
** Опція чи недоступно – залежно від версії

Стильний силует і плавні лінії не дадуть PEUGEOT RIFTER лишитися непоміченим. 

Серйозний імідж нового RIFTER доповнюють захист переднього бампера з сірого 

алюмінію, 17-дюймові** алюмінієві диски з діамантовим блиском, рейлінги для 

багажника на даху, бокові накладки на колісні арки та боковий захист.

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ

6 * Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії

У новому PEUGEOT RIFTER втілюються елегантність, міцність, спритність і потужність. 

Його короткий високий капот і збільшений кліренс дозволяють кинути виклик деяким 

кросоверам. А збалансований динамічний силует підкреслює вертикальна фальшраді-

аторна решітка зі світлодіодними денними ходовими вогнями*.

ДИЗАЙН БЕЗ КОМПРОМІСІВ 
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* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
** Опція чи недоступно – залежно від версії

Це не просто пазури. Новий PEUGEOT RIFTER можна назвати новою іконою 

бренду не в останню чергу завдяки 3D-фарам, що прикрашають його задню 

частину. А двоє бокових дверей-слайдерів з додатково тонованими* вікнами 

з електричним приводом* забезпечують вільний доступ до салону.

ВОЛОДАР КІГ ТІВ ЛЕВА



В І Д К Р И Т Т Я  П О Ч И Н А Ю Т Ь С Я  Т У Т
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Сідайте за кермо нового PEUGEOT RIFTER і насолоджуйтеся налаштуваннями 

положення водія в якісному ергономічному кріслі, яке сподобається навіть 

дуже високим водіям.  Додайте неймовірний акустичний комфорт – увесь салон 

перетворюється на спокійну гавань. 

НА ШЛЯХУ ДО НОВИХ ВРА ЖЕНЬ

12 * Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії

Відкрийте зручніший і більш інтуїтивний стиль керування з PEUGEOT i-Cockpit®. До Ваших 

послуг – компактне кермо та 8-дюймовий ємнісний тачскрін*. Новий PEUGEOT RIFTER 

запрошує відчути унікальну насолоду за кермом.

У СЕРЦІ СУЧАСНОГО



14

* Стандартна комплектація чи недоступно – залежно від версії
** Опція чи недоступно – залежно від версії 
*** Предмети довжиною 2.70 м чи 3.05 м у версіях L1 і L2 відповідно

Автомобіль, що підлаштовується під Ваші бажання. Новий PEUGEOT RIFTER, 

доступний у 5- і 7-місних варіантах і двох варіантах довжини (L1 і L2), тран-

сформується з легкістю. Переднє пасажирське крісло та задні сидіння в про-

порції 2/3-1/3* чи 3 індивідуальних крісла**, третій ряд з двома зйомними 

кріслами – обирайте самі. Багажник вражає об’ємом від 775 до 3500 л у L1 

й аж до 4000 л для 5-місного L2. Доступ до багажника спрощує заднє скло, 

що відчиняється**, поріг багажника та пласка підлога***.

ЗБІЛЬШУЙТЕ ОБ’ЄМ ЗА ПОТРЕБИ
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* Стандартна комплектація, опція чи недоступно – залежно від версії

** LED: 100% Light Emitting Diode
*** До 186 л, включаючи 92 л на даху Zénith®

Розкрийте потенціал простору. Дах Zénith®* зі шторою та LED-лампами** 

не лише дозволяє світлу краще проникати в салон, але й має місця для 

поклажі в центральній арці, даховому багажнику і горішньому стелажі 

в передній частині автомобіля. Передні та задні дверні панелі, центральна 

консоль, тощо. Новий PEUGEOT RIFTER встановив рекорд класу з об’єму*** 

відсіків для поклажі. Їхня кількість, розмір і легкість доступу дозволяють 

покласти там будь-які предмети. 

ЗАВОЙОВУЮЧИ ПРОСТІР



С И Л Ь Н І Ш І  В Р А Ж Е Н Н Я
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* Лише сертифіковані Android Auto, Apple CarPlay™ і MirrorLink® додатки працюватимуть під час руху чи зупинки. Деякі функції додатків будуть відключені під час руху. 
Певний тип контенту, який може бути доступним безкоштовно через Ваш смартфон, може вимагати підписку  на еквівалетний сертифікований 

Android Auto, Apple CarPlay™ і MirrorLink® платний додаток. Функція Mirror Screen керується через Android Auto (для смартфонів на базі Android), Apple CarPlay™ 
(для смартфонів на базі iOs) чи технологію MirrorLink® (для сумісних з MirrorLink® Android-смартфонів) за умови надання Вашим оператором доступу до інтернету. 

Детальніша інформація: http://www.peugeot.fr/marque-ettechnologie/technologies/4 connectivite.html
** Опція чи недоступно – залежно від версії – індукційна зарядна станція сумісна з пристроями стандарту Qi

Віддайте смартфону належне. Функція Mirror Screen нового PEUGEOT RIFTER дозволяє використовувати сумісні додатки 

на тачскріні в салоні. Кабелі більше не потрібні – індукційна зарядна станція** з легкістю додасть смартфону енергії.

НА ЗВ’ЯЗК У З ВАШИМ ЖИТТЯМ 
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Завдяки навігації Ваші поїздки стануть  простішими та дозволять менше відволікатися 

від обстановки на дорозі.

ДО СВІТУ РУКОЮ ПОДАТИ



23* Опція чи недоступно – залежно від версії

Нова система PEUGEOT Driving Support робить новий RIFTER простішим у керуванні, даруючи спокій 

і безпеку. Прогресивна система розпізнавання знаків і рекомендації максимальної швидкості*, 

безконтактний доступ і запуск двигуна*, система попередження про зіткнення та попередження про 

екстрене гальмування * тощо зроблять Ваші поїздки незвично простими.

БЕЗПЕК А В СА ЛОНІ

22
* Опція – залежно від версії
**Parking active assistance доступний в якості опції чи недоступний, залежно від версії
*** Опція чи недоступно – залежно від версії

Паркування стане дитячою забавкою. Різноманітні системи допомоги в маневруванні 

нового PEUGEOT RIFTER подарують більше свободи та радості за кермом. Камера 

заднього огляду*, Park Assist** останнього покоління та моніторинг сліпих зон*** стануть 

у нагоді за всяких обставин. 

ВСЮДИ ЯК УДОМА 



Н Е Й М О В І Р Н О  Ж В А В И Й
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Нова платформа EMP2 дозволяє PEUGEOT RIFTER демонструвати винятко-

ву керованість і здатність тримати дорогу. Короткий передній звис, чудова 

конструкція шасі, електричний підсилювач керма та оптимізований радіус 

повороту забезпечують високий рівень комфорту, якості й ефективності.

ВИДАТНА МАНЕВРЕНІСТЬ

26 *на покриттях, що підходять моторизованому транспорту

Підкоряйте шляхи – від гладеньких до крутих. Новий PEUGEOT RIFTER традиційно для бренду 

чудово дає раду дорозі завдяки приємному керму та збільшеному кліренсу, які наділяють його 

позашляховими можливостями*. Висока посадка водія також допоможе приручити дорогу. 

ЗАЯВЛЯЙТЕ ПРО СЕБЕ ВСЮДИ



27* Опція чи недоступно – залежно від версії

Зберігайте контроль навіть у найбільш екстремальних ситуаціях. Функція 

Hill Assist Descent Control* дозволяє утримувати низьку швидкість на крутих 

схилах. Вам лишається зосередитися на кермі та насолоджуватися без-

пекою, комфортом і контролем. 

ДОСЛІДЖ УЙТЕ ВСІ ШЛЯХИ
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* Опція чи недоступно – залежно від версії
** Доступно в якості опції – повнопривідну версію розроблено в співпраці з нашим партнером DANGEL

Покращені їздові характеристики допомагають втекти від міської буденності. Керування новим PEUGEOT RIFTER 

відповідає всім Вашим потребам, адже його оснащено системою Advanced Grip Control* і протибуксувальною 

системою. Обирайте один з 5 режимів (Standard, Snow, Off-road, Sand чи ESP OFF), обертаючи коліщатко на 

центральній консолі. Якщо ж Ваші вимоги справді високі, підійде повнопривідна версія**.

ГОТОВИЙ ДО ПРИГОД



Б Е З Л І Ч  В Р А Ж Е Н Ь



33*EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - нова 8-sступнічаста автоматична коробка передач, доступна лише з двигнуом BlueHDi 130 S&S EAT8

З новою автоматичною коробкою передач* EAT8 перемикання відбуваються плавно й абсолютно 

незалежно, щоразу обираючи правильно передачу.

ВИСОК А ПОТУ ЖНІСТЬ НА БУДЬ-ЯКІЙ ПЕРЕДАЧІ

32
* Опція чи недоступно – залежно від версії

** Доступно в якості опції – повнопривідну версію розроблено в співпраці з нашим партнером DANGEL

Інноваційні двигуни нового PEUGEOT RIFTER поєднують потужність і ощадність. Дизельний двигун нового 

покоління BlueHDi дарує більше задоволення та неповторних емоцій.

Новий RIFTER також може оснащуватися 5-ступнічатою механічною коробкою передач. 

ДВИГ УНИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
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Для спорту, пригод, родини…

Якими би не були Ваші потреби, новий PEUGEOT RIFTER пасуватиме 

саме Вашому стилю життя завдяки аксесуарам й оснащенню. 

1. Передня та задня системи допомоги при паркуванні

2. Підлокітник передього ряду сидінь

3. Поперечні перекладини на рейлінгах даху

4. Багажний бокс довгий (420 літрів)

5. Комплект 3D-килимків

6. Твердий піддон багажного відділення

ОБЕРІТЬ, ЩО НАЙКРАЩЕ ПАСУЄ ВАШОМУ RIFTER
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* Стандартна комплектація, опція чи недоступно – залежно від версії

Версія ACCESS, тканина CURITIBA

Версія ALLURE, тканина CARACAL

Новий PEUGEOT RIFTER пропонує варіанти якісного 

оздоблення салону*, які надають інтер’єру скромності 

й елегантності водночас.  

УВАГА ДО ДЕТАЛЕЙ
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Легкосплавні колісні диски R17Легкосплавні колісні диски R16Колісні ковпаки R16,
TONGARIRO

Колісні ковпаки R16,
RAKIURA

МІДНИЙ металік (LGM0)СИНІЙ металік (JGM0)ПІСОЧНИЙ металік (EUM0)

ЧОРНА емаль (XYP0)ПЛАТИНОВИЙ металік (VLM0)СТАЛЬНИЙ металік (F4M0)

40

* Стандартна комплектація, опція чи недоступно – залежно від версії

Зробіть новий PEUGEOT RIFTER унікальним. Обирайте 

з-поміж 2 коліс* чи ковпаків* діаметром від 16 до 17 дюймів. 

… ДО НАЙДРІБНІШИХ ДЕТА ЛЕЙ.

ЧЕРВОНА емаль (X9P0)

БІЛА емаль (WPP0)

До Ваших послуг – 8 кольорів на вибір.

ВАШ СТИЛЬ, ВАШІ КОЛЬОРИ...



42 Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками Peugeot.
Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.

ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ Peugeot.
Фірмові аксесуари Peugeot створені спеціально для кожної моделі бренду без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. 
Крім того, всі аксесуари були різнобічно протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

Сервіс і піклування про Ваш Peugeot.
Будь ласка, зверніться до сервісної 
книжки д ля контролю технічного 
обслуговування Вашого нового 
Peugeot Rifter і перегляньте графік 
проходження ТО.

Фінансування від спеціалістів.
Фінансування Peugeot Financial Services 
пропонує широкий вибір гнучких, 
зрозумілих і вигідних програм для 
простої та швидкої купівлі автомобіля. 
Спеціалісти фінансового відділу 
Peugeot Financial Services допомо-
жуть обрати найкращий варіант 
і нададуть друкований розрахунок 
усіх необхідних платежів. 

Допомога в дорозі Peugeot ASSISTANCE. 
Всі нові автомобілі Peugeot автоматично 
отримують сервіс допомоги в дорозі Peugeot 
Assistance. Цей сервіс покриває всі несправ-
ності та неприємності, що можуть трапитися 
з Вашим автомобілем, і працює протягом 
24 годин на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів 
на рік. Сервіс допомоги в дорозі Peugeot 
Assistance працює в Україні. Він включає 
в себе: допомогу з запуску автомобіля; 
швидкий ремонт у дорозі; евакуацію до 
найближчої офіційної СТО; якщо швидкий 
ремонт неможливий - автомобіль на 
підміну; консультаційні послуги i т. д. 
Даний сервіс працює протягом дії основної 
гарантії, проте його дію можна подовжити 
за допомогою сервісного договору.

Гарантія від виробника. 
Кожен Новий Peugeot Rifter має гарантію 
2 роки без обмеження пробігу. Крім того, 
покупець автомобіля може додатково 
придбати сервісний договір, що передбачає 
безкоштовне усунення несправностей 
протягом дії договору або до досягнення 
певного пробігу. Тобто цей договір є сер-
вісною послугою, аналогічною до гарантії. 
У такий спосіб, загальний термін гарантії 
на автомобіль може сягати 5 років з об-
меженням пробігу до 100 000 км. Також авто-
мобілі мають гарантію 12 років від наскріз-
ної корозії кузова та 2 роки гарантії на 
лакофарбове покриття. Звертайтеся до ди-
лера Peugeot щодо детальніших умов 
гарантії.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ.

Коли Ви обираєте Peugeot, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроектовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років 
безвідмовної служби. Як власник автомобіля Peugeot Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля 
в офіційній сервісній мережі Peugeot. Будьте певні — тут є спеціалісти, які вислухають Ваші зауваження, зрозуміють пробле-
му, швидко й ефективно її усунуть. Ці професіонали мають необхідну кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання 
Peugeot та використовують лише оригінальні запчастини Peugeot.

ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ.
ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА, 



Контакти дилера

www.peugeot.ua

Інформація, що наведена в цій брошурі, вказана на час і дату, коли брошура готувалася 
до друку. Деякі особливості автомобіля можуть бути недоступні в залежності від країни 
чи пропонованої на місцевому ринку версії авто. Політикою компанії є безперервне 
покращення продукту, тому компанія Peugeot залишає за собою право змінювати 
специфікації, опції та кольори в будь-який час. Для більш детальної інформації зверніться 
до місцевого дилера чи перегляньте сайт www.peugeot.ua. Фотографії та ілюстрації 
в цій брошурі можуть не передавати всю глибину та повноту кольору та відтінків.

Залежно від специфікацій Вашого смартфона

ЗАВАНТА Ж УЙ НА

Завантажте додаток MYPEUGEOT прямо зараз:

MYPEUGEOT APP


