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REIZEN IN 
BUSINESS CLASS
Van bij de eerste aanblik laat
de nieuwe PEUGEOT Traveller
een sterke indruk na: zijn
elegante en krachtige design
bereikt zijn hoogtepunt in 
de moderne voorzijde. 

De nieuwe PEUGEOT Traveller
staat volledig in het teken van
ruimte en comfort en nodigt
zijn bestuurder en passagiers
uit om te reizen in een

hoogwaardige omgeving.
Binnenin kunnen de
inzittenden in alle sereniteit
genieten van hun ritten. 

De PEUGEOT Traveller is
verkrijgbaar in drie lengtes 
en twee uitrustingsniveaus:
Business met vijf tot negen
plaatsen en Business VIP 
met zes of zeven plaatsen.



ELEGANTIE EN
MODERNITEIT
Kies resoluut voor businessklasse
met de PEUGEOT Traveller
Business VIP. Onder zijn moderne
silhouet schuilt een ruim en
hoogwaardig salon. 

Met zijn nieuwe verticale
luchtrooster, zijn led-lichtsignatuur
en zijn in het koetswerk
geïntegreerde Xenonkoplampen
geeft de PEUGEOT Traveller
Business VIP blijk van een 
elegante stijl.

Zijn 17” lichtmetalen velgen 
en extra getinte laterale ruiten
dragen bij tot zijn charisma. 

De PEUGEOT Traveller is
verkrijgbaar in de versies Standard
(4,95 meter) en Long (5,30 meter)
voor de uitvoering Business VIP 
en ook in de versie Compact 
(4,60 meter) voor de uitvoering
Business. Met zijn beperkte 
hoogte van 1,90 meter past hij
probleemloos in overdekte
parkings van steden, winkelcentra
en luchthavens.

*Met standaard MTM.



PASSAGIERS-
COMFORT
Bij de PEUGEOT Traveller Business VIP
krijgt u moeiteloos toegang tot het
interieur dankzij de handenvrije
zijdelingse schuifdeuren. 

Binnenin heeft de PEUGEOT Traveller
Business VIP aan alles gedacht om 
het comfort van de inzittenden te
verzekeren. Zo laat het interieur zich 
in een oogwenk omvormen tot een
vipsalon. Het uitklapbare tafeltje* en de
vier of vijf tegenover elkaar geplaatste
stoelen creëren samen een
aangename ruimte.

En voor ieders comfort verzorgt de
PEUGEOT Traveller Business VIP 
ook zijn lichtsfeer: het glazen dak 
in twee afzonderlijk afschermbare
delen* staat borg voor een unieke
lichtinval in het interieur en een
panoramisch uitzicht op de hemel. 

De extra getinte laterale ruiten
verzekeren bovendien de privacy van
de inzittenden terwijl ze toch kunnen
genieten van het landschap. In het
interieur wordt de sfeerverlichting 
met leds aangevuld met individuele
leeslampjes. 

En voor nog meer welzijn aan boord
beschikt de PEUGEOT Traveller
Business VIP over een bijkomende
airconditioning achterin met
individuele verluchtingsmonden en een
zachte luchtverspreiding, een systeem
dat zijn gelijke niet kent in dit segment.
Tot slot werd het interieur voorzien van
vier 12V-aansluitingen verdeeld over
de passagiersruimte, evenals een
220V- en een USB-aansluiting om al
uw draagbare toestellen op te laden 

*Optie.



COMFORTABEL EN
GECONNECTEERD

* Standaard naargelang de versie
** Als optie verkrijgbaar naargelang de versie
(1) Naargelang de bestemming
(2) Geldende voorwaarden verkrijgbaar in de verkooppunten van het Peugeot-net.
(3) Enkel de door MirrorLink® of Apple CarPlayTM gecertificeerde applicaties werken, naargelang 
het geval bij stilstand of al rijdend. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de applicaties niet.
Bepaalde types van content, die gratis geraadpleegd kunnen worden op uw smartphone, vereisen dat 
u zich aanmeldt bij een betalende, door MirrorLink®of Apple CarPlayTM gecertificeerde equivalente app. 
De Mirror Screen-functie werkt via de MirrorLink®-technologie voor MirrorLink®-compatibele Android-
Blackberry- en Windows-telefoons en via Apple CarPlayTM voor iOS-telefoons, onder voorbehoud van 
een telefoonabonnement met internettoegang. Nieuwe smartphones worden stap voor stap uitgerust 
met deze technologieën.

Het interieur van de PEUGEOT
Traveller Business VIP trekt resoluut
de kaart van het rijcomfort. 
De drempel vergemakkelijkt de instap
naar de hoger geplaatste zetel, die
een uitstekend overzicht over de weg
verzekert. 
Neem plaats aan boord: de
bestuurdersplaats met een puur 
en modern design is voorzien 
van elegante materialen. 
De nieuwe EAT6-automaat, die
verkrijgbaar is op de BlueHDi-motor
met 180 pk Stop & Start, doet een
beroep op de Quickshift-technologie
die niet alleen snellere
schakelovergangen maar ook een
soepel en uiterst aangenaam
rijgedrag verzekert.
De ergonomische uitrustingselementen
zoals het head-up display* en het 7”
touchscreen* staan steeds binnen
handbereik en in het gezichtsveld. 
De nieuwe generatie van het
geconnecteerde 3D-

navigatiesysteem** met voice 
control vereenvoudigt uw trajecten.
Het systeem geeft de realtime
verkeersinformatie van TomTom
Traffic(1) weer en voegt er nog
diverse geconnecteerde diensten 
aan toe:

Fleetbeheerder(2)

Dankzij de elektronische eenheid 
in de wagen beschikt u over realtime
feedback voor het beheer van uw
wagenpark, met informatie over 
de gereden afstand, het verbruik, 
de emissies en nodige interventies. 

Mirror Screen*
Het geïntegreerde 7” touchscreen
omvat ook de functie Mirror Screen
en maakt het mogelijk om applicaties
van uw MirrorLink®(3)-compatibele
smartphone te gebruiken. 



Intuïtief rijden 
Voor steeds meer comfort en veiligheid is 
de PEUGEOT Traveller uitgerust met een groot aantal
rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie. 

Verkeersbordherkenning met snelheidsregeling
De multifunctionele camera herkent borden met
snelheidsbeperkingen en informeert u over deze beperking
via het dashboard en/of het head-up display. De gelezen
snelheid wordt weergegeven als adviessnelheid voor de
snelheidsregelaar/-begrenzer wanneer deze actief is.

Achteruitrijcamera* 
De achteruitrijcamera wordt automatisch geactiveerd
wanneer de achteruitversnelling ingeschakeld wordt. 
Hij biedt een bovenaanzicht van 180° van het gebied achter
het voertuig en de omgeving errond. Het achteraanzicht
bevat hulplijnen die meedraaien met het stuur. Wanneer 
er zich hindernissen achter het voertuig bevinden, 
zoomt het systeem desgewenst automatisch volledig uit.

Pack Safety*
Het Pack Safety is een automatisch noodremsysteem van de
nieuwste generatie. Het treedt in werking wanneer botsingsgevaar
wordt gedetecteerd. De camera en radar detecteren mobiele of 
vaste obstakels. Als de bestuurder niet of onvoldoende remt, zal 
het systeem in zijn plaats remmen. Het kan een botsing helpen te
voorkomen bij een snelheid van minder dan 30 km/u of de gevolgen
ervan beperken bij hogere snelheden, door de snelheid van 
de impact te verlagen.

Lane Departure Warning System* 
Dit systeem detecteert wanneer een volle of onderbroken witte 
lijn ongewild overschreden wordt wanneer de richtingaanwijzer 
niet ingeschakeld werd. Het auditieve en visuele signaal is bijzonder
nuttig bij slaperigheid of tijdelijk concentratieverlies.

Dodehoekverklikker* 
Aan de hand van 4 sensoren op de voor- en achterbumper van uw
voertuig waarschuwt de dodehoekverklikker u wanneer er zich tijdens
het rijden een voertuig in de rechter of linker dode hoek bevindt. 
Er verschijnt dan een lichtsignaal in een van de buitenspiegels 
of op het dashboard om u te waarschuwen.

Head-up display**
Het head-up display projecteert essentiële rijgegevens op 
een wegklapbaar plaatje in het gezichtsveld van de bestuurder: 
snelheid, adviessnelheid van de cruise control of snelheidsbegrenzer,
enz. Zo hebt u alle gegevens in uw gezichtsveld, voor nog meer
veiligheid.

Automatische omschakeling van de grootlichten* 
Het systeem is ‘s nachts actief en schakelt automatisch over tussen
groot- en dimlichten en omgekeerd naargelang de andere voertuigen
die door de camera gedetecteerd worden.

Actieve cruise control* 
Via dit systeem kan een veiligheidsafstand worden aangehouden 
ten opzichte van het voorliggende voertuig, door de snelheid van 
uw voertuig aan te passen over een bereik van 20 km/u. Er wordt 
niet actief geremd. Dit systeem is bijzonder geschikt in geval 
van beperkte en gemiddelde verkeersdrukte.

Airbags
De PEUGEOT Traveller kan worden uitgerust met zes airbags,
waarvan twee frontale airbags, twee laterale airbags en twee
gordijnairbags* op de tweede en derde rij om het hoofd van 
de passagiers achteraan te beschermen.

Wat de veiligheid betreft, is de PEUGEOT Traveller niet alleen
voorzien van talloze systemen, maar dankzij zijn nieuwe platform 
en zijn versterkte structuur behaalde hij bovendien een score 
van 5 sterren op de Euro NCAP-tests. 

* Optie naargelang de versie 
** Standaard naargelang de versie

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID



TRAVELLER BUSINESS
Met de PEUGEOT Traveller Business kunt u uw passagiers een
hoogwaardige ervaring bieden: luchthavenshuttle voor korte
afstanden, stadstaxi, wintersporttaxi met veel bagageruimte,
langeafstandstransport... De PEUGEOT Traveller Business 
past zich aan uw behoeften aan. 

Configureer de zetels en hoogwaardige uitrusting volgens 
het gebruik van het moment om uitzonderlijke ritten te beleven.
Het interieur biedt de keuze uit diverse configuraties van vijf tot 
negen plaatsen: dankzij de verwijderbare zetels kunt u een
moduleerbare en in alle eenvoud aanpasbare ruimte creëren.

De derde zetelrij is bijzonder vlot toegankelijk. 
Een enkele handeling volstaat om de zetel neer te klappen 
en een brede instap naar achteren te verzekeren.

Kofferinhoud*:

Compact :
-1.633 liter tot aan het dak achter de tweede zetelrij

Standard :
-507 liter tot de bovenzijde van de rugleuningen achter de derde zetelrij
-2.228 liter tot aan het dak achter de tweede zetelrij

Long :
-912 liter tot de bovenzijde van de rugleuningen achter de derde zetelrij

Omgeving :
-2.787 liter tot aan het dak achter de tweede zetelrij

*Gemeten volgens de VDA-norm: blokken van 200x100x50 mm



PEUGEOT
EN HET MILIEU
Peugeot beschikt over een uitgebreid gamma milieuvriendelijke
wagens. Meer dan de helft van de wereldwijd verkochte
voertuigen stoot minder dan 140 g CO2 per km uit. 
Dit is te danken aan beproefde en baanbrekende technologieën
waarvan PEUGEOT mee aan de basis ligt: de dieselmotor met
zelfreinigende roetfilter (geïntroduceerd in 2000) – waarmee 
ruim 2,1 miljoen wagens zijn uitgerust.

Motorisations 
Er worden nieuwe technologieën aangeboden op de nieuwe
PEUGEOT Traveller, waaronder de BlueHDi-motoren die voldoen
aan de Euro 6*-normen. Door de SCR-katalysator (Selective
Catalytic Reduction*) op een exclusieve manier te combineren 
met een roetfilter met additief kunnen de BlueHDi-motoren 
de NOx (stikstofoxide) met maar liefst 90 procent reduceren 
en tegelijk de CO2-uitstoot en het verbruik optimaliseren.

De gebruikskost van de PEUGEOT Traveller is erg competitief,
onder meer dankzij zijn geoptimaliseerde verbruikswaarden 
en zijn onderhoudsinterval van 40.000 km of twee jaar 
naargelang de motorversie***.

Het AdBlue-reservoir van 22,4 liter volstaat voor een rijbereik 
van 15.000 kilometer. AdBlue tanken is eenvoudig dankzij 
de externe vulklep in de middensteun.

* Euro 6 is een Europese norm die erop gericht is de uitstoot van vervuilende 
stoffen te beperken.

** Selectieve katalytische reductie. 
*** Met een onderhoudsinterval van 30.000 kilometer voor de BlueHDi 180 pk EAT6.

Een nieuw modulair en doeltreffend platform 
Zijn nieuwe onderstel op basis van het modulaire EMP2-platform
garandeert een uitzonderlijke efficiëntie en maakt recordwaarden
mogelijk binnen zijn segment op het vlak van verbruik. Het draagt
ook bij tot een hoog kwaliteitsniveau en een optimaal rijgedrag en
comfort voor de passagiers.

Verbruik en emissies (1)

Motoren IN DE STAD 
(l/100 km)

BUITEN DE STAD
(l/100 km)

GEMENGD 
(l/100 km) CO2 (g/km)

BlueHDi 95 MAN 6,0 tot 6,1 5,2 tot 5,4 5,5 tot 5,6 144 tot 148

BlueHDi 95 S&S ETG6 5,3 tot 5,5 5,1 tot 5,3 5,2 tot 5,4 135 tot 139

BlueHDi 115 S&S MAN6 5,5 tot 5,6 4,9 tot 5,0 5,1 tot 5,2 133 tot 137

BlueHDi 150 S&S MAN6 5,9 4,9 tot 5,3 5,3 tot 5,6 139 tot 147

BlueHDi 180 S&S EAT6 6,1 tot 6,6 5,4 tot 5,8 5,7 tot 6,2 151 tot 163

(1) Volgens richtlijn 99/100/EC – EU-typegoedkeuring.



KLEUREN VELGEN EN WIELDOPPEN BEKLEDINGEN

16’’ wieldoppen

Banquise Wit(1) Impérial Blauw(1) Onyx Zwart(2)

Aluminium Grijs(3) Rich Oak Bruin(3) Silky Grey(3)

Tourmaline Oranje(3)

Platinium Grijs(3)

(1) Effen kleur
(2) Effen kleur, optie
(3) Metaalkleur, optie

17’’ wieldoppen

17” lichtmetalen velgen

Stof Curitiba gevlochten stof op het niveau Business

Leder Claudia Mistral zwart op het niveau Business VIP



ACCESSOIRES
1 - Kofferbak
2 - Booggewelf 
3 - Smartphonehouder
4 - Tablethouder

PEUGEOT-NET & DIENSTEN.
Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST
PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg 
van 3 jaar op de koetswerklak en 12 jaar 
tegen doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 26 27 61 20 komt u elke tegenslag 
te boven, in heel West-Europa. Peugeot Assistance(1) 

waakt 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke
formules op maat om onbekommerd te
kunnen rijden. Van wegbijstand tot
herstelling van een defect, vervanging 
van slijtage-onderdelen of
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst voor uw wagen 
en blijft altijd genieten van de Peugeot-kwaliteitsgarantie
en van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten
aan zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het

Peugeot-net:
• Bescherming van het voertuig: 3 jaar
waardegarantie, geldig in geval van totaal
verlies of diefstal.
• Uniek: dekking totaal verlies van 
het overgenomen voertuig.
• 2 franchiseniveaus waaronder 
de vrijstelling 0 euro bij het 1ste schadegeval.
• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt 
de Click dat uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp
automatisch inbegrepen bij een ongeval,
poging tot diefstal, diefstal of brand +
dankzij uw omnium, vervangwagen 
(maximaal 3 maanden).
• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud, financiering 
en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.
Met Peugeot Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet
van het hele Peugeot-net én geniet u van alle voordelen
van een gevestigde verzekeringsmaatschappij.
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96
390 (enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING
Wenst u vaker van auto te veranderen? 
Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid 
om uw nieuwe Peugeot aan te schaffen. 

Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse aflossingen, 
kunt u aan het einde van het contract beslissen om uw
Peugeot te houden door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met overname van uw
oude wagen (gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling gebeurt 
via maandelijkse afbetalingen gespreid over maximaal 
72 maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

 VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot ontwierp een uitgebreid
assortiment accessoires, volledig
afgestemd op uw Peugeot. Meer
informatie hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.
PEUGEOT INTERNET
Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België 0032 (0)78 15 16 15

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) PEUGEOT VERZEKERING is een product van AXA Belgium n.v., verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder het nummer 0039 (K.B. 04-07-1979, S.B. 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel- Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor AXA Belgium n.v.
De door de FSMA erkende Peugeot-dealers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-dealers die niet door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger. 
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België. 
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door Peugeot Finance, merk van PSA Finance Belux s.a. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr. 019653A, Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, tel: 0032 (0)23 70 77 11, 
onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de 
versiezijn de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn producten constant te verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik de technische specificaties, 
de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om de kleuren en glans natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een 
document met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Peugeot-verkooppunt. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder 
uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.


