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VÄLKOMMEN UT PÅ EN RESA.

EN STARK PERSONLIGHET

ELEGANT STIL

Peugeot Traveller är en inbjudan att ge sig ut på vägarna, både på kortare utflykter och

Peugeot Traveller är välkomnande, stilren och imponerande. Den vertikala

längre resor. Den moderna och eleganta siluetten tillåter en rymlig interiör där allt är designat

kylargrillen, ljussignatur i LED* och Xenon-strålkastare** som är integrerade

för din komfort. Peugeot Traveller som erbjuds i 2 olika längder* och med 8**, 7*** eller 5***

i karossen, ger Peugeot Traveller en kraftfull och självsäker profil.

sittplatser, är lätt att hantera för dagligt bruk och kan enkelt anpassas efter dina behov.
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* Beroende på modell
** Finns som standardutrustning
*** Finns som tillval, eller inte tillgänglig beroende på modell

** Standard
** Standard eller tillval beroende på modell
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ELEKTRISK KÖRNING.

KRAFTFULL PERSONLIGHET

TYDLIGT ELEKTRISK

Det moderna frampartiet ger helt elektriska nya Peugeot e-Traveller en elegant design

Monogrammet ”e-Traveller” är placerat på bilens bakparti och visar tillsammans

med en kraftfull personlighet. Grillen pryds av ett tvåfärgat lejonemblem, unikt framtaget

med det tvåfärgade lejonet som skiftar i grönt och blått tydligt att nya Peugeot

för Peugeots elektriska modeller. Luckan till eluttaget är placerad framför förarplatsen för

e-Traveller är elektriskt driven. Nya Peugeot e-Traveller är en smidig bil som är

smidig laddning.

både lätt att köra och parkera inne i städer. Trots sin stora rymlighet är e-Traveller
endast 1,90 m hög, vilket ger åtkomst till alla parkeringshus.
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HELT ELEKTRISK KÖRNING

CONNECTED SERVICES

Nya Peugeot e-Traveller har ett batteri med en kapacitet på antingen 50 kWh och en räckvidd på upp till

Håll dig uppkopplad med din bil:

230 km WLTP*, eller 75 kWh med en räckvidd på upp till 330 km WLTP**. Batteriet är placerat så att det inte

• Samverka med din bil på distans med MyPeugeot* (styrning och planering av laddning för att dra nytta av tider

tar upp någon plats från varken passagerarutrymmet eller lastvolymen. Det är väldigt enkelt att ladda din

med låg belastning och förinställning av temperaturen i kupén i din bil).

nya Peugeot e-Traveller och kan göras både hemma, på arbetet och vid offentliga laddningsstationer, där
bilen kan laddas till 80 % på bara 30 minuter.
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* 50 kWh batteri: finns för versionerna L2 och L3
** 75 kWh batteri: finns för versionerna L2 och L3
Angivna värden för räckvidd och elförbrukning överensstämmer med WLTP-test baserat på vilka nya fordon har godkänts sedan 1 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, laddkabeln samt laddningsstationens typ och effekt. Kontakta din återförsäljare
för mer information. Läs mer på peugeot.se.

* Kostnadsfri service är tillgänglig om bilen är försedd med BTA, RCC eller NAC beroende på försäljningsland och på tillgång till det mobila nätverket.
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DESIGNAD FÖR ATT ÖKA
DITT VÄLBEFINNANDE.

ROFYLLD KÖRNING
Peugeot Traveller är utrustad för att ge dig optimal körkomfort.
Det enkla insteget till förarplatsen gör det lättare att kliva upp
till de upphöjda sätena som ger bra sikt över vägen.
Förarplatsen har en stilren och modern utformning med
eleganta material och innovativ teknik. Head up-displayen* och
7-tums* pekskärmen är placerade på behändigt avstånd och
väl synliga för föraren för en ergonomisk upplevelse.

* Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version
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HÖG KÖRKOMFORT ...

... 100 % ELEKTRISK

Den nya instrumentpanelen i Peugeot e-Traveller har en 3,5” färgdisplay som

På den stora pekskärmen har du enkel åtkomst till information om eldriften. Via

visar all viktig körinformation du behöver när du kör elektriskt, som aktuell

knappen “e-Toggle” får du omedelbar tillgång till den elektriska automatväxellådans

räckvidd och effektmätare (Charge/Eco/Power*).

reglage. Du kan också välja mellan tre körlägen: ECO, NORMAL och POWER*. Den
elektriska parkeringsbromsen aktiveras automatiskt och är därför lätt att använda.
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* LADDNING: Regenerering/delvis laddning av batteriet – ECO: Energioptimering –
POWER: Maxeffekt

* ECO: optimerad för batteriets bästa livslängd – NORMAL: optimerad för komfort –
POWER: optimerad för prestanda vid transport av ett stort antal passagerare och bagage
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SMIDIG ÅTKOMST
Med skjutdörrarnas handsfree-funktion kan du enkelt öppna eller
stänga dörrarna på din Peugeot Traveller, även med händerna fulla.
Med en enkel fotrörelse under bilens bakre stötfångare öppnas sidoskjutdörrarna. På insidan öppnas dörrarna automatiskt med hjälp
av knappar både fram och bak. Peugeot Traveller och nya Peugeot
e-Traveller erbjuder också nyckellös öppning och start*. Det räcker
att du har din elektroniska nyckel i fickan.
Tack vare höjden på 1,90 meter** kan du enkelt köra in i alla
parkeringsgarage.

1,90m
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* Som standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell
** ≤ 1,90 m på samtliga version med standard lastvikt

ANPASSNINGSBART OCH
FLEXIBELT PASSAGERARUTRYMME
Peugeot Traveller och nya Peugeot e-Traveller finns i tillgängliga
med 8 eller 9 sittplatser, och kan efter önskemål anpassas i två
olika längder (från 4,60 m till 5,30 m). Den andra och tredje raden
med sittplatser består av ett delat säte 2/3–1/3, där de två delarna
är helt fristående och glider på spår så att det bakre utrymmet kan
anpassas och förändras på ett smidigt sätt. De skjutbara sätena,
som också kan tas bort, gör det möjligt att skapa ett modulerbart
utrymme som enkelt kan anpassas efter varje situation. Genom att
fälla ner ryggstödet till passagerarplatsen i framsätet kan Peugeot
Traveller och nya Peugeot e-Traveller transportera föremål med upp
till 3,5 meter i längd*.
Oavsett vilken version av Traveller du väljer får du generöst med
last- och passagerarutrymme. Peugeot Traveller och nya Peugeot
e-Traveller erbjuder även ett flertal förvaringslådor med upp till 49 liter
utrymme, placerade runt om i bilen.

* Finns bara i Active-versionen
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SE LIVET FRÅN DEN LJUSA SIDAN

FÖR EN BEKVÄM RESA

Två glasrutor med solskydd* är placerade i taket och låter naturligt ljus flöda in i kupén. Det multifunktionella

För att enkelt kunna resa med familj eller vänner ingår som standard

taket innehåller även LED-belysning** och individuella läslampor. För ännu större trivsel ombord har Peugeot

bilbarnspegeln, bordsskivorna bak på första sätesraden, solskydden

Traveller och nya Peugeot e-Traveller separata luftuttag och luftkonditionering med behaglig spridning till

på andra sätesraden och pakethyllan*.

baksätet. Fyra 12-voltsuttag finns i bilen såväl som ett 220-volts uttag och ett USB-uttag för laddning av alla
dina mobila enheter.
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* Som standard eller ej valbart, beroende på version
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EN BÄTTRE KÖRUPPLEVELSE
MED PEUGEOT.

EN UPPKOPPLAD
OCH SÄKER KÖRNING
Underlätta dina resor med hjälp av röststyrd 3D-navigering. Systemet
omfattar uppkopplade tjänster och trafikinformation i realtid med
TomTom Traffic(1). 7-tums(2) skärmen innehåller även funktionen Mirror
Screen(3) så att du kan använda de appar på din smartphone som är
kompatibla med Apple CarPlayTM eller Android Auto.
För att göra din bilresa både säkrare och bekvämare innehåller Peugeot
Traveller och nya Peugeot e-Traveller ett flertal hjälpsystem inklusive
Visiopark 1(4), igenkänning av trafikskyltar och rekommendationer för
hastighetbegränsning(5), automatiskt helljus(5), aktiv säkerhetsbroms(6),
aktiv farthållare(5), avåkningsvarnare(5), dödavinkelvarnare(5), vindrutedisplay(6) och sex krockkuddar(7).

Beroende på marknad.
Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell.
Endast de officiella apparna Android AutoTM 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 AutoTM eller Apple
CarPlayTM. Funktionen Mirror Screen fungerar med Android AutoTM (för Android-telefoner)
eller Apple CarPlayTM (för iOS-telefoner) beroende på mobildataavtal.
Läs mer på peugeot.se.
(4)
Finns som standard eller som tillval till 7”-pekskärmen beroende på version.
(5)
Finns som tillval beroende på modell.
(6)
Finns som standard eller tillval beroende på modell
(7)
2 krockkuddar fram, 2 sidokrockkuddar och 2 krockskyddsgardiner finns som tillval beroende
på modell i rad 2 och 3.
(1)

(2)
(3)
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FRIHETSKÄNSLA
Peugeot Traveller och nya Peugeot e-Traveller kan fås med Grip Control®*
som underlättar körningen tack vare sitt antispinnsystem. Snö, off-road
eller sand, ESP är aktiverat som standard och kan stängas av beroende
på terräng. För ett tryggare äventyr.
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* Finns som tillval, eller inte tillgänglig beroende på modell.
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VÄGEN ÄR DIN MED PEUGEOT.

BlueHDi-DIESELMOTORER
Upplev imponerande körglädje med Peugeot Traveller tack vare BlueHDi*-motorerna som inkluderar
BlueHDi 180 S&S EAT8* – en motor som innehåller ett mer kompakt avgasreningssystem. Det innebär
att avgasutsläpp behandlas vid källan, vilket minskar bränsleförbrukning och effektiviserar reningen.

* * WLTP (1)-poäng:
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Specificerade värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är uppmätta enligt WLTP. Värden för bränsleförbrukning
och CO2-utsläpp kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden och på faktorer som specifik utrustning,
tillval och däcktyper. Kontakta din återförsäljare för mer information. Läs mer på peugeot.se.
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100 % ELEKTRISK DRIFT
Nya Peugeot e-Traveller är lika lätthanterlig i stadstrafik som
säker och kraftfull på de större vägarna. Utrustad med en
elmotor på 100 kW (136 hk) och ett vridmoment på 260 Nm
som ger en direkt acceleration, vilket gör att du kan njuta av
en mjuk, dynamisk och ljudlös* körupplevelse bakom ratten.

* Var försiktig och var uppmärksam på människor
utanför bilen som inte är vana vid ljudlösa bilar.
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EN STIL SOM PASSAR DIG.

FÄRDAS MED STIL
Det är enkelt att anpassa Peugeot Traveller efter din egen stil.
Genom ett brett utbud av utrustning och tillbehör kan du

1

2

skräddarsy din Peugeot Traveller helt efter dina behov.

4
1. Takräcke och takbox
2. Smarttelefonhållare
3. Bagagerumsmatta med Peugeot-logotyp
4. Hållare för surfplatta
5. Dörrtrösklar med Peugeot-logotyp
6. Avtagbar dragkrok – inga verktyg behövs
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3

5

6

ETT VARMT VÄLKOMNANDE
Klädseln i kupén finns i tyg* eller läder** och

1

bidrar till en exklusiv atmosfär och komfort.

1. Askblå marmorering C&T med melerade
Brasilia-medaljonger
2. Perforerad Claudia/icke-perforerat svart
skinn - stickningar i beige Impala

* Finns till Active-utförandet
** Finns i Allure-utförandet
Skinn och andra material: för mer information om skinnklädsel,
se tekniska specifikationer som kan erhållas från återförsäljare
eller på hemsidan: peugeot.se
42
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BEKÄNN FÄRG
Välj från ett utbud av sju färger.

* Solida färger
** Metallic-färg
(1)
Finns ej för e-Traveller

Grå Platinum**

Vit Banquise*

Svart Perla Nera*

Grå Artense**

Brun Rich Oak**

Beige Nautile** (1)

Orange Tourmaline** (1)

KRONAN PÅ VERKET

* Finns som standard på e-Traveller
** Finns som standard på Traveller och som tillval på e-Traveller
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17” Miami navkapsel*

17” Phoenix diamantslipad fälg**
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SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du samtidigt tillgång till ett stort nät av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
Genom att anförtro dig och din bil till en Peugeothandlare eller en Peugeotverkstad, kan du slappna av med vetskapen om att det är
utbildade specialister som tar hand om din bil. Peugeot finns med dig, hela vägen.

FÖR DIN TRYGGHET
TILLVERKARENS GARANTIER

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT FÖRSÄKRNING

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR

Kvalitet innebär mycket hos Peugeot.

Ett samtal räcker om du skulle få

Peugeot Försäkring är speciellt

OCH RESERVDELAR

Peugeots nybilsgaranti gäller i 3 år

problem. Både i Sverige och Europa

utformad för dig som kör Peugeot. Vid

Hos varje återförsäljare finns en till-

eller 100 000 km – det som först

får du hjälp av Peugeot Assistance

eventuell reparation är du garanterad

behörsbutik med godkända originaltill-

inträffar. Garantin inkluderar 3 års

dygnet runt 365 dagar om året.

reservdelar ur Peugeots originaldels-

behör. Här kan du utrusta din Peugeot

sortiment och auktoriserade verk-

precis som du vill ha den. För din egen

Assistance för förbränningsmotorer
och 8 år för elbilar och plug-in hybrider,

PEUGEOT SERVICEAVTAL

städer, vilket betyder fortsatt trygghet

skull bör du endast använda reserv-

3 års vagnskadegaranti, 12 års

Med Peugeot Serviceavtal kan du

och ett högt andrahandsvärde även

delar ur Peugeots originaldelssorti-

genomrostningsgaranti och 3 års

teckna dig för auktoriserad Peugeot-

efter en skada.

ment. Garantitiden från Peugeots

lackgaranti. Batteriet i elbilar och

service med löptid från 36 månader

återförsäljare är ett år på reservdelar

plug-in hybrider omfattas av garanti

och från 45 000 km. Genom Peugeot

och arbete.

i 8 år eller 160 000 km för 70 % av

Serviceavtal försäkrar du dig om att

laddkapaciteten.

din Peugeot alltid är i drifts- och
säkerhetsmässigt toppskick.

BRA ATT VETA
PEUGEOT FINANS

Vi har lång erfarenhet och bred

PEUGEOTKORTET

alla dina inköp. Du kan även välja att

Peugeot erbjuder inte bara bilar med

kompetens inom bilfinansiering och

Som Peugeotägare kan du välja att

dela upp dina betalningar. Hämta

högsta komfort utan ett helt koncept

erbjuder dig mycket konkurrens-

betala dina bilkostnader med vårt

ansökan hos din närmaste Peugeot-

där en bra finansiering inklusive

kraftiga villkor. Kontakta din närmaste

betal-/kreditkort Peugeotkortet.

handlare eller ladda ned den portofria

tilläggstjänster, såsom låneskydds-

Peugeotåterförsäljare för ytterligare

Kortet är kopplat till VISA och gäller på

ansökan direkt på Peugeots hemsida.

Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö

försäkring, förlängd garanti och ser-

information.

miljontals inköpsställen och du betalar

E-post: info@peugeot.se

viceavtal är en självklarhet. Genom

ingen årsavgift. Fördelarna med att

PEUGEOT ONLINE

Peugeot Finans får du möjlighet att

använda Peugeotkortet är att det är

Upptäck Peugeot Online på

finansiera den Peugeot som passar

ett enkelt och bekvämt sätt att betala

www.peugeot.se.

just dina önskemål och behov.

med och dessutom får du bonus på

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Telefon: 08-555 433 00

Fax: 08-555 433 40

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.

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

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

46

Automobiles Peugeot.

KONFIGURERA

BESTÄLL

