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Pečiatka predajcu

NOVÝ PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS

CESTOVAŤ
V BUSINESS TRIEDE
Nový PEUGEOT Traveller
zaujme na prvý pohľad:
elegantný a výrazný dizajn
dominuje modernej prednej
časti.
Nový PEUGEOT Traveller je
stvorený tak, aby poskytol
priestor a pohodlie pre vodiča
a cestujúcich. Je pozvánkou
na cestovanie na vysokej
úrovni. S týmto vozidlom

budete pokojne sprevádzať
vašich zákazníkov na ich
cestách.
PEUGEOT Traveller je v ponuke v 3 dĺžkach a s 2 výbavovými úrovňami: Business
dosptupný s 5 až 9 miestami
a Business VIP dostupný
so 6 a 7 miestami.

ELEGANCIA
A MODERNOSŤ
S PEUGEOT Traveller Business VIP
ste si zvolili cestovanie v business
triede. Za jeho modernou siluetou
sa skrýva priestranný a luxusný
interiér.
PEUGEOT Traveller Business VIP
vyjadruje svoj štýl elegantne: nová
zvislá mriežka chladiča, svetelný
podpis s LED diódami a xenónové
svetlá zapustené do karosérie.
17" zliatinové kolesá a extra
tónované zadné sklá zvyšujú
jeho charizmu.

PEUGEOT Traveller je dostupný
vo verzii Standard (4,95 m)
a Long (5,30 m) s výbavovou
úrovňou Business VIP a rovnako
aj vo verzii Compact (4,60 m)
s výbavovou úrovňou Business.
Výška len 1,90 m* umožňuje
prístup na kryté parkoviská
v centre miest, v obchodných
centrách alebo na letiskách.

*So štandardnou MTAC (Maximálna prípustná
celková hmotnosť).

KOMFORT
CESTUJÚCICH
Do PEUGEOT Traveller Business VIP
nastúpite bez námahy vďaka elektrickým bezdotykovým posuvným
bočným dverám.
Pre pohodlie cestujúcich v interiéri
PEUGEOT Traveller Business VIP sa
myslelo na všetko. Veľmi rýchlo viete
premeniť kabínu na VIP salónik. Vysúvací posuvný stôl*, obklopený 4 alebo
5 miestami umiestnenými oproti sebe
poskytuje vašim klientom príjemný
priestor.
PEUGEOT Traveller Business VIP sa
v záujme pohodlia všetkých postaral
aj o náladové osvetlenie: dva samostatné zatemňovacie strešné presklené panely* prinášajú jedinečné
svetlo do kabíny a poskytujú panoramatický výhľad na oblohu.

Extra-tónované okná umožňujú
cestujúcim zachovať si súkromie
a zároveň si vychutnať scenérie
krajiny. V kabíne je náladové
osvetlenie s LED diódami doplnené
o individuálne svetlá na čítanie.
Pre ešte viac pohodlia na palube je
PEUGEOT Traveller Business VIP
vybavený nezávislou klimatizáciou
pre zadnú časť vozidla, s individuálnymi výduchmi a jemným rozptylom, unikátnym vo svojej kategórii.
V kabíne sú rozmiestnené štyri
12 V zásuvky, taktiež jedna 220 V
zásuvka a USB konektor, ktoré
umožňujú nabíjanie všetkých
vašich samostatných zariadení.
*Dostupný ako voliteľná výbava.

*So štandardnou MTAC
(Maximálna prípustná celková hmotnosť).

POHODLNÉ
A PRIPOJENÉ
V interiéri PEUGEOT Traveller
Business VIP je dôležitý komfort
počas riadenia. Stupienok uľahčuje
prístup k vyvýšenému sedadlu, ktoré
má dominantnú polohu nad cestou.
Usaďte sa na palube: miesto vodiča
má čistý a moderný dizajn, použité
materiály sú elegantné. Nová automatická prevodovka EAT6 s motorom
BlueHDi S&S 180*, disponuje technológiou Quickshift, ktorá umožňuje
rýchlejšie radenie rýchlostných
stupňov a zároveň zaručuje vynikajúcu plynulosť a potešenie z jazdy
na vysokej úrovni.
Ergonomický head-up displej a 7"*
dotykový displej sú vždy po ruke a na
dohľad.

* V štandardnej výbave, ako voliteľná výbava alebo nedostupné podľa verzie.
** Voliteľné v závislosti od verzie.
(1)
V závislosti od krajiny
(2)
**Iba certifikované aplikácie Mirrorlink® alebo Apple Carplay TM budú fungovať, pri zastavení vozidla a počas jazdy podľa jednotlivých funkcií. Počas jazdy budú
niektoré funkcie aplikácií nefunkčné. Niektoré informácie, ktoré môžu byť prístupné zadarmo na vašom smartfóne vyžadujú predplatenie platenej certifikovanej
aplikácie MirrorLink® alebo AppleCarplayTM. Funkcia Mirror Screen pracuje prostredníctvom technológie MirrorLink® pre telefóny Androïd, Blackberry a Windows
Phone, kompatibilné s MirrorLink® a Apple CarplayTM pre telefóny iOs, v prípade, že je v telefóne predplatený aj internet. Nové smartfóny budú postupne vybavené
týmito technológiami. Viac informácií nájdete na http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/)

Veľmi ľahko môžete zjednodušiť vaše
cesty pomocou novej generácie 3D
online navigácie s rozpoznávaním
hlasu**. Zobrazuje informácie o premávke v reálnom čase z TomTom
Traffic(1) , ako aj rôzne online služby.
Mirror Screen
7'' dotykový displej obsahuje aj
funkciu Mirror Screen, ktorá umožňuje využívať aplikácie z Vášho
smartfónu, kompatibilného
s MirrorLink®(2).

TECHNOLÓGIE A BEZPEČNOSŤ
Intuitívne riadenie
PEUGEOT Traveller má veľké množstvo asistenčných
zariadení poslednej generácie, ktoré pomáhajú pri riadení,
aby bolo pohodlné a bezpečné.
Čítanie značiek a Povolená maximálna rýchlosť
Multifunkčná kamera* rozpoznáva značky obmedzujúce
povolenú rýchlosť a informuje o tomto obmedzení na
prístrojovej doske a/alebo na head-up displeji. Odporúča
vodičovi nastaviť do tempomatu alebo obmedzovača
rýchlosti prečítanú rýchlosť.

VisioPark 1
Cúvacia kamera* sa automaticky aktivuje pri cúvaní. Ponúka
pohľad zhora so 180° zorným uhlom na priestor za vozidlom
a jeho okolie. Na obrazovke sa zobrazia aj vodiace čiary,
ktoré navádzajú, ako točiť volantom. V prípade prekážky
za vozidlom systém automaticky urobí priblíženie nad
zadným priestorom. Po jednoduchom pokyne poskytne
pohľad z ďalších uhlov.

Active Safety Brake
Active Safety Brake* je systém novej generácie automatického núdzového brzdenia v prípade, že je zistená hroziaca kolízia. Kamera a radar
zistia pohyblivé alebo pevné prekážky. Ak vodič nebrzdí, alebo brzdí
nedostatočne, systém aktivuje brzdenie namiesto vodiča.

Systém detekcie neúmyselného vybočenia z jazdného pruhu
Tento výstražný* systém zistí prekročenie plnej alebo prerušovanej
čiary vyznačenej na vozovke, ak nebola zapnutá smerovka. Akustické
a vizuálne upozornenie je obzvlášť užitočné v prípade ospalosti alebo
prechodného poklesu koncentrácie.

Prispieva to k zabráneniu nárazu, ak je rýchlosť menšia než 30 km/h
alebo k zníženiu následkov, pri vyššej rýchlosti tým, že zníži rýchlosť
nárazu.

Sledovanie mŕtveho uhla
Pomocou 4 senzorov, ktoré sú umiestnené na prednom a zadnom
nárazníku, systém sledovania mŕtveho uhla* počas jazdy informuje
o vozidle, ktoré sa nachádza v tejto oblasti vľavo alebo vpravo.
Na spätnom zrkadle alebo na prístrojovej doske sa objaví svetelná
signalizácia, ktorá vás na to upozorní.
Head-up displej
Zobrazovanie head-up displeja** premieta na vysúvací panel v
zornom poli vodiča základné informácie o jazde: rýchlosť, nastavenie
tempomatu alebo obmedzovača rýchlosti ... Pred očami máte všetky
informácie, ktoré potrebujete pre bezpečnú jazdu.

Automatické zapínanie diaľkových svetiel
Systém* je aktívny v noci a automaticky prepína diaľkové a stretávacie
svetlá a naopak v závislosti od iných vozidiel, zachytených kamerou.
Aktívny tempomat
Tento systém* umožňuje udržať bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami, tým, že prispôsobí rýchlosť vášho vozidla v rozsahu
20 km/h. Nie je to aktívne brzdenie. Tento systém je vhodný najmä
v plynulej a mierne zhustenej premávke.

Airbagy
PEUGEOT Traveller môže byť vybavený 6 airbagmi, vrátane 2 čelných
airbagov, 2 bočných a 2 hlavových airbagov* v druhom a treťom rade
na ochranu hlavy cestujúcich v zadných radoch.
Čo sa týka bezpečnosti, vďaka množstvu výbavy, novej platforme
a zosilnenej konštrukcii, získal PEUGEOT Traveller v testoch Euro
NCAP 5 hviezdičiek.
* K dispozícii ako voliteľná výbava.
** V štandardnej výbave alebo voliteľné podľa verzie.

TRAVELLER BUSINESS
S PEUGEOT Traveller Business poskytnete vašim klientom cestovanie
s pridanou hodnotou: dopravu z letiska na krátke vzdialenosti, mestský taxík, taxík pre zimné športy s veľkou batožinou, preprava na dlhé
vzdialenosti.
PEUGEOT Traveller Business sa prispôsobí vašim potrebám.
Nakonfigurujte sedadlá a špičkové zariadenia podľa vašich potrieb,
aby bolo cestovanie pre vás výnimočným.
V interiéri si vyberte z rôznych konfigurácií od 5 do 9 miest:
vyberateľné sedadlá umožňujú jednoducho vytvoriť flexibilný
a adaptabilný priestor.

Pozoruhodný je ľahký prístup do tretieho radu sedadiel. Len jedno
tlačidlo sklopí sedadlo, čím sa uvoľní široký priechod k zadnej lavici.
Objem batožinového priestoru:*
Compact :
- 1633 l po strechu za druhým radom sedadiel
Standard :
- 507 l po vrch operadiel za tretím radom
- 2228 l po strechu za druhým radom sedadiel
Long :
- 912 l po vrch operadiel za tretím radom
*merané podľa normy VDA: 200 x 100 x 50 mm hranola

PEUGEOT
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PEUGEOT ponúka širokú škálu vozidiel s nízkymi emisiami. Viac
ako polovica celosvetového predaja vozidiel vykazuje menej ako
140 g CO2 na km. Tento výsledok bol dosiahnutý pomocou overených technológií, v ktorých je PEUGEOT jedným z priekopníkov:
dieselový motor v kombinácii s filtrom pevných častíc (uvedený
na trh v roku 2000) je v ponuke na veľkom počte modelov a bol
namontovaný do viac ako 2,1 milióna vozidiel.

Motorizácie
Pre nový PEUGEOT Traveller sú v ponuke nové technológie. Patria
medzi ne verzie s motorom BlueHDi, motory spĺňajúce normu
Euro 6* Diesel. Technológia BlueHDi exkluzívnym spôsobom
spája SCR (Sélective Catalytic Réduction**) s FAP filtrom s
aditívom, čo umožňuje znížiť oxidy dusíka NOx až o 90%,
optimalizovali sa emisie CO2 a spotreba.

Prevádzkové náklady vozidla PEUGEOT Traveller sú porovnateľné
s konkurenciou, najmä vďaka optimalizovanej spotrebe a intervalu
údržby 40 000 km alebo 2 roky podľa motorizácie***.
Nádrž AdBlue s objemom 22,4 l umožňuje prejsť 15 000 km.
Napĺňanie AdBlue sa vykonáva ľahko, cez vyvedené hrdlo nádrže,
ktoré je umiestnené na stredovom stĺpiku.
* Euro 6 je európska norma na zníženie emisií znečisťujúcich látok.
** Selektívna katalytická redukcia.
*** S intervalom údržby 30 000 km pre motor BlueHDi S&S 180 k EAT6.

Nová modulárna a efektívna platforma
Nová, prispôsobená modulárna platforma EMP2 zaručuje vysokú
účinnosť a umožňuje dosiahnuť rekordnú spotrebu v segmente,
ako aj vysokú kvalitu jazdných vlastností a pohodlie pre cestujúcich.

Spotreba a emisie (1)

Mesto
(l/100km)

Mimomesto
(l/100km)

Kombinovaná
(l/100km)

Emisie CO2
v kombinovanom
režime (g/km)

BlueHDi 95 BVM

od 6,0 do 6,1*

od 5,2 do 5,4*

od 5,5 do 5,6*

od 144 do 148*

BlueHDi 115 S&S BVM6

od 5,5 do 5,6*

od 4,9 do 5,0*

od 5,1 do 5,2*

od 133 do 137*

BlueHDi 150 S&S BVM6

5,9*

od 4,9 do 5,3*

od 5,3 do 5,6*

od 139 do 147*

BlueHDi 180 S&S EAT6*

od 6,1 do 6,6*

od 5,4 do 5,8*

od 5,7 do 6,0*

od 151 do 159*

Motorizácie

(1) podľa smernice 99/100/ES – prijatej v EÚ
*V procese homologizácie

FARBY

Biela Banquise(1)

DISKY & PUKLICE

Modrá Impérial(2)

Čierna Onyx(2)
San Francisco(4)

Sivá Aluminium(3)

POŤAHY

Hnedá Oak(3)

Poťah Curitiba Triton Meltem(5)

Sivá Silky Grey(3)

Miami(4)

TEP Carla čierna(6)

Oranžová Tourmaline(3)

(1)

Nemetalická farba
Nemetalická farba, ako voliteľná výbava
Metalická farba, ako voliteľná výbava
(4)
*V štandardnej výbave, ako voliteľná výbava alebo nedostupné
podľa verzie
(5)
V štandardnej výbave alebo nedostupné v závislosti na verzii
(6)
Dostupné ako voliteľné výbava alebo nedostupné
(2)
(3)

Sivá Platinium(3)

Phoenix(4)

Perforovaná čierna koža Claudia(5)

PRÍSLUŠENSTVO
1 - Ochranný kryt batožinového priestoru
2 - Vešiak
3 - Držiak na smartfón
4 - Držiak na tablet

SIEŤ A SLUŽBY
Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby,
ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť. Môžete si byť istý, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše potreby
a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri dlhodobom vzťahu?

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ
Záruka Peugeot
Kvalita je pre Peugeot spôsob
myslenia: poskytnuté výhody
v rámci siete predajcov a servisov,
záruka na náhradné diely a odbornú prácu počas dvoch rokov,
neobmedzená kilometráž a 12ročná záruka proti prehrdzaveniu
karosérie.
Peugeot Assistance
Jednoduché volanie na zelené
číslo 0 800 12 24 24 vám
pomôže prekonať nepredvídateľné na Slovensku a takmer
v celej Európe. Peugeot Assistances bdie 24 hodín denne,
365 dní v roku.
Originálne náhradné diely
Peugeot
Záruka kvality, bezpečnosti
a spoľahlivosti, každá súčiastka
Peugeot bola testovaná a prešla
prísnou kontrolou v záujme vašej
bezpečnosti.

PRE VÁŠ KOMFORT – PEUGEOT OPTIWAY
Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT
pre Vašu spokojnosť. Umožňuje mať rozpočet na Vaše vozidlo úplne
pod kontrolou a zabezpečí Vám absolútny pokoj na cestách v rámci
Európy.
OPTIWAY – Predĺženie záruky
Predlžuje dvojročnú záruku
poskytovanú výrobcom.

OPTIWAY – Servisná zmluva
Komplexný balík služieb
pre Vaše vozidlo.

Zmluva počas doby svojej platnosti pokrýva náklady na:
opravu alebo výmenu nefunkčných mechanických, elektrických alebo elektronických
súčiastok (zahŕňa náhradné
diely a prácu)
asistenčné služby 24 hodín
denne, 7 dní v týždni
pomoc v prípade straty alebo
zabuchnutia kľúčov, zámene
paliva alebo prázdnej nádrži
a tiež pri defekte.

Zahŕňa služby OPTIWAY –
Predĺženie záruky a je rozšírená
o nasledujúce výhody:
servisné prehliadky špecifikované v servisnej knižke vrátane
doplnenie náplní
výmenu opotrebovaných dielov
(tlmičov, žiaroviek, stieračov,
výfuku, spojky atď.).

•

•
•

•
•

Zmluvu Optiway môžete uzavrieť na voliteľný počet kilometrov
a rôznu dĺžku trvania.
Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných
miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine "Peugeot Slovensko"

PRE POTEŠENIE
Peugeot Internet
Objavte Peugeot na internete
na adrese:
http://www.peugeot.sk
Meranie spokojnosti zákazníka
Potom, ako vám budú poskytnuté
služby predajného servisu, vás
môžeme telefonicky kontaktovať.
Vašimi odpoveďami prispejete
k zvyšovaniu kvality servisov
Peugeot.

