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KURALLARI DEĞİŞTİREN TASARIM.
Peugeot Rifter; şıklığı, çevikliği ve sağlamlığı tek bir araçta buluşturuyor. İşiniz için
beklentileri karşılamakla kalmıyor, aile yaşantınızda da size eşlik ederek mükemmel
dengeyi yakalıyor.
Kısa, yükseltilmiş motor kapağı ve artırılmış yerden yüksekliği Peugeot Rifter’a bir
SUV görünümü veriyor. Dikey ızgarası ve bir Peugeot imzası olan LED gündüz farları*
daha kompakt ve daha dinamik bir tasarım oluşturuyor.
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*Versiyona göre değişiklik gösterebilir.

ÖNCELİĞİMİZ, SİZİN VE SEVDİKLERİNİZİN GÜVENLİĞİ.
Peugeot Rifter’ın yükseltilmiş gösterge paneli, görüş alanınızı etkin kullanmanızı sağlayarak yol hakimiyetinizi
ve sürüş güvenliğinizi artırıyor. Eşsiz kontrol paneli ise yeni duygulara yol almanız için sizi bekliyor, ailenizle
birlikte daha önce hiç gitmediğiniz yolları güvenle keşfetmeye ve yepyeni maceralara atılmaya davet ediyor.
Mirror Screen özelliği*, akıllı telefonunuzdaki uyumlu olan uygulamaları aracınızın dokunmatik ekranından
kullanabilmenize olanak sağlıyor. Navigasyon* ile gitmek istediğiniz rotayı seçebiliyor, arama yapabiliyor,
mesaj alıp gönderebiliyor, sesli komut özelliğini kullanabiliyor ve ailenize yolculuk sırasında eğlenceli içerikler
sunabiliyorsunuz. Mirror Screen*; Apple CarPlay™ ve Android Auto sistemlerini destekliyor.
*Versiyona göre değişiklik gösterebilir.
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HERKES VE HER ŞEY İÇİN
DAHA FAZLA ALAN.
Hem işinize hem de ailenize dair tüm ihtiyaçlarınız, eşsiz
modüler yapısı ve çok yönlü kullanım olanaklarıyla yeni
Peugeot Rifter’da.
Peugeot Rifter’ın katlanabilen ön yolcu koltuğu* ve 1/3* - 2/3*
ya da ayrı katlanabilen 3 arka koltuk* sayesinde 2,7 metreye
kadar yükleme uzunluğu ve 3,500 litreye kadar yükleme
alanı sağlıyor, geniş iç hacmi işleriniz için çok yönlü modüler
çözümler sunuyor.
Ayrıca alçak bagaj eşiği düz zemin yükleme ve boşaltma
işlemini kolaylaştırıyor. Hafta içi yüklerinizi, hafta sonu kamp
veya piknik malzemelerinizi yeni Peugeot Rifter’dan kolayca
alabilirsiniz.
Peugeot Rifter’ın içerisini doğal olarak aydınlatan Zenith®
panoramik cam tavan* ile gökyüzü aracınızın bir parçası
oluyor. Aynı zamanda elektrikli bir tavan perdesi içeren
cam tavanda yer alan yarı saydam ışık kemeri, aracın iç
aydınlatmasına katkıda bulunurken sizin için sıra dışı bir
depolama alanı sunuyor. Ek olarak, araç içerisinde siz ve
ailenizin ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış farklı
saklama gözleri yer alıyor:
• Ön koltukların arasında yüksek konsol*
• 2 adet torpido gözü
• Koltuk altı zemin saklama gözleri*

*Versiyona göre standart ya da opsiyon olarak sunulur veya mevcut değildir.
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YETKİLİ SERVİSLER
VE HİZMETLER
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir
yaşam tarzıdır. Yeni aracınız Türkiye’de
üretim hatalarına karşı kilometre sınırı
olmaksızın 2 yıl boyunca yedek parça
ve işçilik garantisi altındadır. Boya üretici
garantisi binek araçlar için 3 yıl ve ticari
araçlar için 2 yıldır. Paslanmaya karşı üretici
garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve ticari
araçlar için 5 yıldır.
MYPEUGEOT HER ZAMAN YANINIZDA
Bir Peugeot sahibi olmanın tüm
avantajlarından yararlanmak için mobil
telefonunuza ücretsiz MyPeugeot
uygulamasını indirebilirsiniz.
Peugeot’nuzun tüm bilgileri, en yakın
Yetkili Servis, ortalama kullanım ve yakıt
tüketim bilgileri, kişiselleştirilmiş fırsatlar
ve daha bir çok avantaj artık MyPeugeot
uygulaması ile her zaman yanınızda.
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın
rahat olması için 2 özel formül. Arıza
durumunda yardım hizmetinden onarıma,
aşınan parçaların değiştirilmesinden
bakıma kadar, aracınız üzerindeki
müdahale seviyesini siz seçersiniz ve
her zaman Peugeot kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası
size açılır.
PEUGEOT KASKO
Peugeot özel hizmetler gamını
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş tam
kapsamlı bir sigorta poliçesi sunuyor ve
güveninize layık bir hizmet kalitesi ve
mevcudiyet sunmak için sürekli müşteri
odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile, alışılmış
Peugeot satış noktanızda veya bir başka
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek
parçalarla ve üretici garantisine uygun
olarak onarımların yapılması güvencesine
sahip olursunuz. Satış noktanızdan
ücretsiz ve kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz.
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PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da
beklenmedik durumların üstesinden
gelirsiniz. Peugeot Assistance size günde
24 saat, yılda 365 gün göz kulak olur.
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA
GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, Peugeot
orijinal yedek parçalarımızın her biri
güvenliğiniz için titizlikle test edildi ve
kontrol edildi. Orijinal yedek parçalarımız
katılımcı Peugeot Yetkili Servisleri’nde
bir yıllık satış garantisinden yararlanır.
PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakım ve onarımı Peugeot yetkili
servislerinde, Peugeot’nuza mükemmel
adapte olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından güvence ile
gerçekleştirilir.
Peugeot Assistance beklenmedik
durumlarda çözüm sunar. Arıza ve kaza
durumunda, 8 yaşına kadar aracınıza
yardım hizmeti sunulur.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
Groupe PSA adına, global bir araştırma
şirketi, otomobilinizde gerçekleştirilen bir
satış sonrası hizmetini izleyen günlerde
sizinle e-posta veya SMS yoluyla temasa
geçerek, memnuniyetinizi ölçümleyebilir.
Anket sorularına cevap vererek, Peugeot
Yetkili Servisleri’nin hizmet kalitesinin
arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu
dokümanın basımı sırasında mevcut olan
teknik özellikler bazında oluşturulmuştur.
Sunulan donanımlar versiyonlara göre
standart veya opsiyon bulunmaktadır.
Sürekli ürün geliştirme politikası
çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri,
donanımları, opsiyonları ve renkleri
her zaman değiştirebilir. Günümüzün
fotoğraf çekme teknikleri renklerin
canlılığını hassasiyetle görüntülenmesini
sağlamayabilir. Her türlü açıklama veya ek
bilgi için, lütfen Peugeot satış noktanıza
başvurun. Bu katalogdaki ürünler GROUPE
PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin açık
ön izni olmadan çoğaltılamaz.

PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir
yaklaşım. Araç parkınızın yapısı ne olursa
olsun, size model, finansman, bakım,
yönetim şekli seçimi sunuyoruz. Lütfen
Peugeot satış noktanızdan bilgi edinin.
PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım
gamı. Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize
hediye etmek için Peugeot imaj ürünleri
çeşidi.
PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın:
http://www.peugeot.com
ya da Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr
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