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2 3* Berijdbare wegen  

MAXIMAAL  C H AR IS M A. PRON K ME T  HE T  N IE U WE  L E E U WE N LOGO.

Geen enkel compromis op het gebied van design. De elegante, robuuste, wendbare en krachtige nieuwe PEUGEOT Rifter

is een toonbeeld van veelzijdigheid. Met zijn korte en hoge motorkap en zijn verhoogde bodemvrijheid sluit hij naadloos aan bij 

de stijlkenmerken van allewegenauto’s*. Zijn lichtblokken met geïntegreerde lichtsignatuur en zijn verticale radiatorrooster 

zetten zijn evenwichtige, compacte en dynamische silhouet nog extra kracht bij.

Een groots erfgoed, met trots tentoongespreid. Met zijn neus die perfect aansluit bij 

de jongste PEUGEOT-modellen en zijn emblematische achterlichten werpt de nieuwe PEUGEOT Rifter

zich op als het nieuwe icoon van het merk. Hij werd op alle vlakken moderner 

en verrast met zijn GT Line-versie, die stijl met elegantie verenigt.



* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

S CHOONHEID  Z IT  VANBINNEN . ON TD E K N IE U WE  SE N SAT IE S  OP  DE  WEG.

Met de PEUGEOT i-Cockpit® nodigt de nieuwe Rifter zijn bestuurder uit tot rijden. 

Ontdek een wendbaarder en instinctiever rijgedrag dankzij het compacte stuurwiel, het head-up 

display en het 8” grote aanraakscherm. Behoud de controle over de weg terwijl u geniet van 

een bevoorrechte positie en het Advanced Grip Control-systeem** voor een verbeterde grip.

4 5

Maak kennis met een bijzonder aangename rijervaring. Dankzij de innovatieve 

diesel- en benzinemotoren en de nieuwe EAT8-achttrapsautomaat onderscheidt 

de nieuwe PEUGEOT Rifter zich door zijn uitstekende prestaties en redelijke 

brandstofverbruik in reële omstandigheden.



VERHOOG HET  VOLUME 
OP  ELK  MOMENT.  

Een auto die zich aanpast aan al uw behoeften. Afzonderlijk te openen kofferklepruit,

vijf of zeven plaatsen, drie individuele en neerklapbare achterzetels* 

met “Magic Flat”-functie**, koffervolume van 775 tot 3 500 liter water***, 

Zénith®-dak met tal van opbergvakken... Dankzij een uitgekiende modulariteit 

ontbreekt het de PEUGEOT Rifter nooit aan ruimte en laat hij zich vlot 

en doeltreffend inladen. 

Innovatie als centrale pijler voor het interieur. Met het geconnecteerde 

3D-navigatiesysteem, de functie Mirror Screen****, de services van Peugeot Connect

en de draadloze inductielader voor smartphones kan de nieuwe PEUGEOT Rifter

uitblinken met een doorgedreven connectiviteit. En om nog veiliger te rijden, 

beschikt hij over diverse rijhulpsystemen van de nieuwste generatie.
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* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Beschikbaar vanaf 1st semester 2019
*** In de standaardversie met vijf plaatsen en 1 050 tot 4 000 liter water in de lange versie met vijf plaatsen
**** Enkel de door Android Auto, Apple CarPlay™ of MirrorLink® gecertificeerde apps werken, naargelang het geval, bij stilstand 
of al rijdend. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de apps niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt 
raadplegen op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Android Auto, Apple CarPlay™ 
of MirrorLink® gecertificeerde equivalente app. De functie Mirror Screen werkt naargelang het geval via Android Auto 
(voor Android-smartphones), via Apple CarPlay™ (voor iOS-smartphones) of via de MirrorLink®-technologie 
(voor MirrorLink®-compatibele Android-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en data-abonnement vereist. 
Meer informatie op http://www.peugeot.be/nl/merk-en-technologie/geconnecteerde-diensten.html


