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I över 210 år har Peugeot upprätthållit en tradition 
av fransk kvalitet och uppfinningsrikedom. Genom 
att fokusera på varje detalj kan vi erbjuda en mer 
intuitiv körupplevelse. Vi vill att din tid i våra fordon 
ska kännas kvalitativ. Därför prioriterar vi innovativ 
design, en upplevelse för alla sinnen, genomtänkt 
ergonomi, val av material och anslutningsmöjligheter. 
För människans vilja och kraft att röra sig framåt. 
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KOMPROMISSLÖS DESIGN 
Nya Peugeot e-Rifter står för elegans, smidighet och kraft – allt i en robust bil. Med sin förhöjda 
markfrigång och höga motorhuv representerar nya Peugeot e-Rifter SUV-klassens generösa 
standard. Den vertikala grillen och varselljusen med LED-lampor(1) betonar en balanserad, 
kompakt och dynamisk silhuett.

(1) LED DRL (varselljus): Light-Emitting Diode Daytime Running Lamp – Standard eller ej tillgänglig beroende på modell.

STARK PERSONLIGHET
Distinkta linjer ger nya Peugeot e-Rifter ett uttryck som inte passerar 
obemärkt. Aluminiumgrått underredsskydd(1), 17-tums aluminiumfälgar(2) 
med diamanteffekt, kraftiga lastbågar, innerskärmar och svarta sidoskydd 
förstärker den kraftfulla designen hos nya Peugeot e-Rifter.

(1) Tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell. 
(2) Tillgänglig beroende på modell. 
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ATTITYD AV ETT LEJON
Nya Peugeot e-Rifter utstrålar självförtroende och elegans, alltid i kombination med 
den rymliga och flexibla interiören som har kapacitet för upp till sju säten. Nya Peugeot 
e-Rifter kan fås med dragkrok med klarar upp till hela 750 kg. Två sidoskjutdörrar med 
extra tonade(1) rutor och elfönsterhissar(2) erbjuder smidigare åtkomst till den rymliga och 
välkomnande interiören.

(1) Standard för sätesrad 2 och 3. 
(2) Finns för sätesrad 2 som standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.

UNIKT UTSEENDE
Nya Peugeot e-Rifter står ut genom ett stilfullt “e-Rifter”-emblem, 
och laddluckan som sitter på vänster bakskärm.
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PÅ VÄG MOT NYA 
UPPLEVELSER  

Sätt dig bakom ratten på nya Peugeot 
e-Rifter och njut av stora möjligheter för 
anpassning och komfort för alla passagerare, 
oavsett längd. Rymlig interiör och gott med 
benutrymme, i kombination med ljudisolering 
av högsta klass skapar en avkopplande miljö 
som ger en förhöjd körupplevelse.

PEUGEOT I-COCKPIT®  
I FULLSTÄNDIG E-VOLUTION

Peugeot i-Cockpit® gör körningen smidigare 
och mer intuitiv med kompakt ratt, head-up-
display(1) och innovativ 8-tums(2) eller 10-tums(3) 
pekskärm. 
Nya e-Rifter erbjuds med heldigital instrument-
panel som visar all information som krävs för 
att få ut det mesta av körningen, genom det 
funktionella Peugeot i-Cockpit®-systemet. 

(1) Standard eller ej tillgänglig beroende på modell.  
(2) Standard eller tillval beroende på modell. 
(3) Finns som tillval.
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PEKSKÄRM
På den stora 8-tums högupplösta pekskärmen(1) kommer du åt “El”-menyn via speciella menyval:  
• ”Flöde” för att se energiflöde i realtid  
• ”Statistik” som visar förbrukningsstatistik  
• ”Laddning” som gör att du kan schemalägga laddningstillfälle

(1) Standard eller ej tillgänglig beroende på modell. 

DIGITAL DISPLAY
En heldigital instrumentpanel kan fås som tillval i nya Peugeot e-Rifter. Med 
valbara informationsflöden går panelen att ställa in efter egen preferens. 
Instrumentpanelen har flera olika innovativa visningslägen och är åtkomlig 
via ett lätthanterligt vridreglage på ratten. Genom Peugeot i-Cockpit® 
kan panelen anpassas fullständigt för varje förare. Med högteknologiska 
funktioner som ger assistans, hjälper föraren navigera och hanterar laddning.  
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INTELLIGENT ANVÄNDBARHET
Nya Peugeot e-Rifter är anpassningsbar och 
finns som fem- eller sjusitsig och i två längder 
(L1(1) och L2(2)). Med passagerarsäte fram och 
valbar baksäteskonfiguration har nya Peugeot 
e-Rifter stora lagringsmöjligheter. De fällbara 
”Magic Flat” sätena fälls ner i golvet och finns att 
välja till både passagerarsäte fram och baksäte 
i 2/3 eller 1/3(3)-formation. Bagageutrymmet har 
en imponerande volym på 775 L till 3 500 L, och 
upp till 4 000 L för 5-sits (L2) med baksätet och 
passagerarsätet nedfällt. Bagageutrymmet och det 
plana golvet(4) förenklar lastning och urlastning.

(1) 4.40 m längd. 
(2) 4.75 m längd. 
(3) Standard eller ej tillgänglig beroende på modell.  
(4) Plats för långa föremål upp till 2,70 m (L1) eller 3,05 m (L2).
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UTFORSKA EN INRE RYMD
En flytande mittbåge med atmosfärisk LED-
komfortbelysning(1) finns i hjärtat av bilen, 
med lagringsmöjligheter upp till 14 L. Zénith®(2)-
panoramataket erbjuder ett generöst ljusinsläpp 
som skapar en luftig och välkomnande rymd. 
Eldrivna solskydd ger ytterligare komfort. Total 
förvaring uppgår till 92 L, med utrymmen i 
dörrpaneler fram och bak, mittkonsol och fack 
under benutrymme. Nya Peugeot e-Rifter har 
klassens största förvaringsutrymme(3).

(1) LED 100% LED-ljus 
(2) Finns som tillval 
(3) Upp till 186 L inklusive 92 L i taket Zénith®
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ANSLUT DIN LIVSSTIL
Med det röststyrda Connected Navigation 
Pack(1) från TomTom Services(2) inkluderas 
användarvänliga funktioner som det 
precisa Real-Time Traffic och riskzoner, så 
att du alltid kan ligga steget före. Direkt 
från pekskärmen har du full kontroll över 
bilen och din omgivning, med information 
om plats och tillgänglighet vid offentliga 
laddstationer. Med användarvänliga Mirror 
Screen(3) speglar du enkelt dina kompatibla 
appar från en smartphone till nya Peugeot 
e-Rifters pekskärm. Induktionsladdning(4) för 
smartphone låter dig ladda din telefon smidigt. 

(1) Standard, tillval eller ej tillgängligt beroende på version och 
marknad - tjänsterna Connected Navigation är tillgängliga antingen 
via bilens SIM-kort eller via kundens smartphone (modem mode, 
beroende på modell/version).  
(2) Tjänster från TomTom visar all viktig körinformation i realtid: 
trafik i realtid, bensinstationer, parkering, väder, lokala sökningar och 
fartkameror (beroende på nationell lagstiftning). Alla dessa tjänster 
ingår i ett 3-årigt abonnemang som kan förlängas eller därefter 
förnyas online mot avgift. 
(3) Endast de officiella apparna Android Auto och Apple CarPlayTM 
kan användas under körning och vid stillastående. Under körning 
kan vissa funktioner i dessa appar begränsas. Visst innehåll, som 
kan vara tillgängligt kostnadsfritt med din smarttelefon, kräver 
prenumeration på en motsvarande avgiftsbelagd app som är 
certifierad enligt Android Auto eller Apple CarPlayTM. Funktionen 
Mirror Screen fungerar med Android Auto (för Android-telefoner) eller 
Apple CarPlayTM (för iOS-telefoner) beroende på mobildataavtal. 
(4) Standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version – 
induktionsladdning för enheter som är kompatibla med Qi-standard.



INTEGRERAD SÄKERHET 
Med nya Peugeot e-Rifters förarassistanssystem blir körningen enklare och mer rofylld. 
Avancerad igenkänning av skyltar, hastighetsbegränsning(1), med Stopp-funktion(2), aktiv 
avåkningsvarnare(1), nyckelfritt lås- och startsystem(1), elmanövrerad parkeringsbroms(1), 
etc. gör dina resor njutbara och ovanligt enkla.   

(1) Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell.
(2) Endast med den automatiska EAT8-växellådan. 

PÅ RÄTT PLATS
Nya Peugeot e-Rifters olika förarassistanssystem underlättar och säkerställer en 
tryggare körupplevelse. Visiopark 1(1) backkamera, senaste generationens Park Assist(2) 
och dödavinkelvarnare(3) ser till att du är väl förberedd oavsett omständigheterna. 

(1) Standard eller tillval beroende på modell.
(2) Aktiv parkeringsassistent finns som tillval.
(3) Tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell. 
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100 % ELEKTRISK 
DRIVKRAFT

Utrustad med en elmotor på 100 kW (136 hk)   
är nya Peugeot e-Rifter lätt att hantera i 
stadstrafik såväl som säker och kraftfull på 
vägen. Motorn erbjuder snabb acceleration tack 
vare det omedelbara vridmomentet på 260 Nm. 
Bakom ratten på nya Peugeot e-Rifter kan du 
njuta av dess mjuka, dynamiska och tysta(1) 

köregenskaper. 
Nya Peugeot e-Rifter har ett batteri med 
räckvidd på upp till 280 km(2) och garanti 
på åtta år eller 160 000 km för 70 % av dess 
laddningskapacitet. 

(1) Var emellertid noga med att fortsatt ha kontroll över bilen och 
var uppmärksam på omgivningen utanför bilen som inte är van vid 
ljudlös körning. 
(2) Angivna värden för räckvidd och elförbrukning överensstämmer 
med WLTP baserat på vilka nya fordon som har godkänts 
sedan första september 2018. De kan variera enligt verkliga 
användningsförhållanden och olika faktorer som: hastighet, 
komfortvärme ombord, körstil och utetemperatur. Laddningstiden 
beror främst på effekten i bilens laddare, laddkabel samt 
laddstationens typ och effekt. Kontakta din återförsäljare för mer 
information.
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TRE KÖRLÄGEN 
Nya Peugeot e-Rifter har tre körlägen:
• Eco (60 kW, 180 Nm):  

gynnar räckvidd och smidig körning
• Normal (80 kW, 210 Nm): 

utmärkt balans för dagligt bruk
• Power (100 kW, 260 Nm): 

optimerar prestanda vid transport av tung last

REGENERATIV BROMSNING
Genom två nivåer av motorbromsning(1) optimerar 
nya Peugeot e-Rifter sin räckvidd, genom att ladda 
batteriet under fartminskning. Bestäm vilken nivå  
som passar dig:
• Måttlig (förinställt läge), som ger körkänsla nära en 

förbränningsmotor
• Förstärkt (åtkomst via ”B” för ”Broms”-knappen på 

växelspaken), som gynnar räckvidden genom extra 
fartminskning när gaspedalen släpps

(1) Regenerering (måttlig eller förstärkt) av batteriladdningen.
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LADDA HEMMA
Det finns ett antal laddningslösningar som 
hjälper dig att på bästa sätt utnyttja räckvidden 
på upp till 280 km (WLTP): 
• Med standarduttag (8A) ges full laddning  

på 31 timmar
• Med förstärkt uttag (16A) ges full laddning  

på 15 timmar
• Med 7,4 kW laddbox ges full laddning  

på 7,5 timmar
• Med 11 kW laddbox (3-fas ombordladdare)  

ges full laddning på fem timmar

LADDA BORTA 
Det finns ett omfattande nät med 220 000 
offentliga laddstationer runt omkring Europa. Med 
hjälp av detta vidsträckta nätverk blir elektrisk 
transport smidig och njutbar. Nya Peugeot e-Rifter 
har en elektrisk räckvidd på upp till 280 km (WLTP) 
och tar sig enkelt från en laddstation till en annan. 



PÅ VÄG MED MYPEUGEOT®
Utnyttja personligt anpassade tjänster som synkroniserar med dina 
konton i realtid, genom den kostnadsfria appen MyPeugeot®(1): 
• Få överblick på bilens status (kördata, platsinformation) 
• Snabb och smidig åtkomst till assistans 
• Hantera fordonets underhålls- och servicebehov 
• Enkel översikt av batteriladdning och bilens temperatur 
• Ladda bilen billigare direkt genom din smartphone 
För mer information, besök: https://www.peugeot.se/mypeugeot.html 
 
 
(1) Förutsatt att du har tillgång till mobilt nätverk. 

e-FJÄRRSTYRNING
Planera och schemalägg bilens laddning direkt från din smartphone. 
Du kan också reglera temperaturen i bilen, för optimal komfort. 
För mer information: https://www.peugeot.se/servicetjanster/
connected-services/e-fjarrstyrning.html
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TARANAKI 16” aluminiumfälg AORAKI 17” aluminiumfälg med diamanteffekt

Vit Banquise Grå Artense Grå Platinum Svart Perla Nera

Grå Silky Midnattsblå Brun Cuprite

DINA FÄRGER, DITT VAL
Välj bland sju markanta färger.

IN I MINSTA DETALJ
Anpassa din nya Peugeot e-Rifter efter 
ditt personliga uttryck. Upptäck olika 
fälgmodeller(1) från 16” till 17”. 

(1) Standard beroende på modell.
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NYA e-RIFTERS LIVSSTIL
För sport, äventyr, familj och vänner. 
Vilka behov du än har passar nya Peugeot e-Rifter 
din livsstil tack vare ett stort utbud av avancerade 
tillbehör och kompetent utrustning. 

1.  Parkeringssensorer fram + bak, med högtalarvarning 
2.  Lastbågar 
3.  Lång takbox med kapacitet på 420 liter 
4.  Nålfiltsmattor 
5.  Bagagerumsmatta 
6.  Armstöd för förarsätet med förvaringsfack
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FÖR DIN TRYGGHET 

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. Peugeots 
nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 
100 000 km – det som först inträffar. Garantin inkluderar 
3 års Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års 
genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti.

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige 
och Europa får du hjälp av Peugeot Assistance dygnet  
runt 365 dagar om året.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för 
auktoriserad Peugeotservice med löptid från 36 månader 
och från 45 000 km. Genom Peugeot Serviceavtal försäkrar 
du dig om att din Peugeot alltid är i drifts-  
och säkerhetsmässigt toppskick.

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som 
kör Peugeot. Vid eventuell reparation är du garanterad 
reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment hos 
auktoriserade verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet 
och ett högt andrahandsvärde även efter en skada.  

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med 
godkända originaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot 
precis som du vill ha den. För din egen skull bör du endast 
använda reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment. 
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på 
reservdelar och arbete.

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER

Generalagent: K.W. Bruun Automotive AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00    Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se 
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval, 
beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella 
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör 
ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får 
inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

BRA ATT VETA

PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta komfort 
utan ett helt koncept där en bra finansiering inklusive 
tilläggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd 
garanti och serviceavtal är en självklarhet. Genom  
Peugeot Finans får du möjlighet att finansiera den  
Peugeot som passar just dina önskemål och behov. 
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom 
bilfinansiering och erbjuder dig mycket konkurrens-  
kraftiga villkor. Kontakta din närmaste Peugeotåter- 
försäljare för ytterligare information.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader 
med vårt betal-/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat 
till VISA och gäller på miljontals inköpsställen och du betalar 
ingen årsavgift. Fördelarna med att använda Peugeotkortet 
är att det är ett enkelt och bekvämt sätt att betala med och 
dessutom får du bonus på alla dina inköp. Du kan även 
välja att dela upp dina betalningar. Hämta ansökan hos din 
närmaste Peugeothandlare eller ladda ned den portofria 
ansökan direkt på Peugeots hemsida.

PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på www.peugeot.se.

KVALITET OCH MILJÖ

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W. Bruun Automotive 
AB, är sedan 2008 kvalitets- och miljöcertifierat enligt de 
internationella standarderna SS EN-ISO 9001:2000 och SS 
EN-ISO 14001:2004.



KONFIGURERA

BESTÄLL

https://konfigurator.peugeot.se/peugeot-e-rifter/
https://leasing.peugeot.se/privat/configure/car/e-rifter

