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Vanaf de beginjaren van het merk staat Peugeot bekend om zijn

kwaliteitsproducten en innovatieve oplossingen. En nog meer

dan voorheen legt Peugeot nu al zijn energie in de ontwikkeling van

auto’s met een puur design die, door alle zintuigen te prikkelen, een

bijzondere ervaring bieden die verder gaat dan het rijden alleen. Aan

elk detail, of het nu gaan om ergonomie, materiaalkeuze

of connectiviteit , is aandacht besteed om het rijden nog intuïtiever

te maken. 
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MAXIMAAL CHARISMA .



6 7* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar

* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar

** Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

EEN COMPROMISLOOS DES IGN . EEN STERKE PERSOONLIJKHEID. 

De nieuwe Peugeot Rifter is een elegante, robuuste, wendbare en krachtige MPV waarbij veelzijdigheid centraal staat.

De korte en hoog geplaatste motorkap en de grote bodemvrijheid, kenmerken van een SUV, geven de auto een stoer 

uiterlijk. De koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting* en de verticale grille versterken het evenwichtige, 

compacte en dynamische silhouet. 

Het dynamische silhouet en de pure lijnen maken van de nieuwe Peugeot Rifter een echte 

blikvanger. De aluminiumgrijze beschermplaat*, de gepolijste lichtmetalen 17” velgen**, de 

dakrails en de zwarte spatschermverbreders en zijstootlijsten versterken het onderscheidende

design van de nieuwe Peugeot Rifter.



DE KRACHT  VAN EEN LEEUW.

Meer dan alleen een auto die perfect past in het Peugeot-gamma. 

Met de lichtsignatuur van zijn achterlichten in de vorm van 3 “klauwen” 

is de nieuwe Peugeot Rifter een nieuw icoon van het merk. 

De optionele trekhaak maakt de nieuwe Peugeot Rifter nog veelzijdiger. 

Terwijl de 2 brede schuifdeuren met volledig te openen* en extra getinte** 

ruiten toegang bieden tot een interieur dat gezien mag worden.

8
* Voor de 2e zitrij, afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

** Voor de 2e en 3e zitrij, extra getinte ruiten afhankelijk van de uitvoering leverbaar 

in combinatie met de optioneel te openen achterruit of niet leverbaar



HET AV ONTUUR BEGINT HIER .
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MODERN IN  ALLE  OPZ ICHTEN . NIEUWE ERVARINGEN OPDOEN. 

De PEUGEOT i-Cockpit® kenmerkt zich door een compact stuurwiel met geïntegreerde bedieningstoetsen en een

toets voor de spraakbediening, een head-up instrumentenpaneel en een 8” capacitief touchscreen*. Een lay-out

die het autorijden nog dynamischer en instinctiever maakt. 

Zo biedt de nieuwe Peugeot Rifter u een volledig nieuwe rijervaring.

Een ongeëvenaard comfort. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Peugeot Rifter en ge-

niet van de prettige zitpositie en de ergonomische stoelen die ook lange mensen veel comfort

bieden. De bijzonder efficiënte geluidsisolatie zorgt voor een oase van rust in het interieur.



VERGROOT HET  LAADVO LUME 
WANNEER HET  U  U ITKOMT.

Deze auto past zich aan al uw wensen aan.

De nieuwe Peugeot Rifter is ongekend flexibel. Zo is hij leverbaar in 2 lengtes 

(Standard en Long) en met 5 of 7 zitplaatsen. Een neerklapbare voorpassagiers-

stoel en een 2/3 - 1/3 deelbare achterbank* of 3 individuele achterstoelen** 

met Magic Flat-systeem***, een 3e zitrij met 2 individuele uitneembare 

stoelen: aan u de keuze!

De bagageruimte heeft een indrukwekkende inhoud van 775L tot wel 3500L 

en zelfs 4000L bij de Long met 5 zitplaatsen. 

De te openen achterruit**, de lage tildrempel en de vlakke laadvloer**** 

vergemakkelijken het in- en uitladen.
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* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar

** Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

*** Leverbaar vanaf het 1e halfjaar van 2019

**** Voorwerpen met een lengte tot wel 2,70m (Standard) of 3,05m (Long)



EEN METGEZEL  VOOR
LANGE RE IZEN .

Opbergmogelijkheden naar keuze:

Het Zénith®-dak* met een elektrisch bedienbaar zonnescherm 

en LED-sfeerverlichting zorgt niet alleen voor een licht interieur, 

maar biedt ook extra opbergmogelijkheden in de centrale boog, 

de opbergkoffer en de opbergruimte boven de voorruit. 

Daarnaast zijn er opbergmogelijkheden in de voorportieren 

en schuifdeuren, in de middenconsole en in de vloer, enz.

De inhoud** van de opbergruimtes van de nieuwe Peugeot Rifter is de 

nieuwe maatstaf voor auto’s uit dit segment. De vele opbergruimtes zijn

ruim en gemakkelijk bereikbaar. Ze zijn bij uitstek geschikt voor de 

dagelijkse voorwerpen die u bij de hand wilt hebben.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

** Tot wel 186L, waaronder 92L in het Zénith®-dak 1 7



NIEUWE MOGELIJKHEDEN.
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INNOVATIEF  EN  ERGONOM I SCH .

Een innovatief interieur. Het Connect 3D-navigatiesysteem* met spraakbediening en de Peugeot

Connect Nav-services** maken het autorijden nog gemakkelijker. Verkeersinformatie in real time***, 

beschikbaarheid van parkeerplaatsen, brandstofprijzen, weer enz. Op het touchscreen kunt 

u alle informatie over de nabije omgeving bekijken.

ALT IJD  VERBONDEN MET  DE  BU ITENWERELD.

Een centrale plaats voor uw smartphone. Dankzij de Mirror Screen-functie* van de nieuwe Peugeot  Rifter kunt u via het touchscreen 

van de auto de compatibele apps van uw smartphone gebruiken. U hebt geen laadsnoer meer nodig: de inductielader** 

levert de energie die nodig is om uw smartphone op te laden, gemakkelijker kan niet!

* Alleen gecertificeerde Android Auto-, Apple CarPlayTM of MirrorLink®-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt. 

Tijdens het rijden kunnen bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. Voor bepaalde typen content die gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een 

gelijkwaardige betaalde Android Auto-, Apple CarplayTM of MirrorLink®-app worden gedownload. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Android Auto (in combinatie met 

smartphones met Android-besturingssysteem), Apple CarPlayTM (in combinatie met smartphones met iOS-besturingssysteem) en MirrorLink® (in combinatie met smartphones 

met Android-besturingssysteem die compatibel zijn met MirrorLink®), op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten. 

Ga voor meer informatie naar http://www.peugeot.nl/technologie/technologie-connectiviteit/ 

** Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar - Alleen apparaten die compatibel zijn met de Qi-norm kunnen via inductie worden opgeladen. 

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

** Deze Connect-navigatieservices kunnen gebruikt worden via een in de auto geïntegreerde simkaart of via de smartphone van de klant (modem-modus, 

afhankelijk van model / uitvoering). Het abonnement op al deze services is de eerste 3 jaar na aanfschaf van de auto gratis en tegen betaling uit te breiden of te verlengen 

*** TomTom Traffic, actief in meer dan 40 Europese landen. De beschikbaarheid van de services kan per bestemming variëren
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* Afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel

** Actieve parkeerhulp, afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar

*** Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

** De stopfunctie van de adaptieve cruise control is alleen beschikbaar in combinatie met de automatische transmissie EAT8

OVERAL  OP  Z I JN  PLAATS . I N GE BO UWDE VE IL IGHE ID.

Parkeren wordt kinderspel! De verschillende parkeerhulpsystemen van de nieuwe Peugeot Rifter

maken het parkeren nog gemakkelijker en plezieriger. 

Achteruitrijcamera Visiopark 1*, Park Assist** van de nieuwste generatie en dodehoekbewaking***:

Complete voorzieningen voor alle omstandigheden.

Met de rijhulpsystemen van Peugeot wordt het rijden in de nieuwe Peugeot Rifter nog gemakkelijker, zorgelozer en veiliger. 

Uitgebreide verkeersbordherkenning en snelheidsadviessysteem*, adaptieve cruise control* met stopfunctie**, Active Lane 

Departure Warning System, keyless entry and start*, elektrische parkeerrem*... U kunt elke reis zorgeloos tegemoetzien.



EEN TOONBEELD VAN WENDBA A RHEID.
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EEN DYNAMISCH KARAKTER .OVERAL  IN  Z I JN  ELEMENT.  

De nieuwe Peugeot Rifter is gebaseerd op het EMP2-platform van de nieuwste modellen van

het merk, dat garant staat voor een wendbaarheid en een rijgedrag van het hoogste niveau.

Dankzij de korte overbouw aan de voorzijde, het uiterst verfijnde onderstel, de elektrische

stuurbekrachtiging en de kleine draaicirkel is een hoge mate van comfort, kwaliteit en 

efficiency verzekerd. 

Zowel op zachtglooiende wegen als op steile paden voelt de nieuwe Peugeot Rifter zich als een vis in het water. De nieuwe Peugeot Rifter

heeft, dankzij de speciaal afgestemde wielophanging en de prettige besturing, de voor een Peugeot zo kenmerkende ongeëvenaarde

wegligging. Bovendien kan hij met zijn grote bodemvrijheid ook op onverharde paden uit de voeten*. En dankzij de hoge zitpositie hebt u

een uitstekend zicht op de weg.
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** Als optie leverbaar - Uitvoering met vierwielaandrijving ontwikkeld in samenwerking met onze partner Dangel

* Hill Descent Assist Control

** Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar

KLAAR VOOR HET  AVONTUUR . U ITBL INKER  OP  ELK  TERRE IN .

Meer tractie voor nog meer reismogelijkheden. Met de Advanced Grip Control*, een verbeterde antispinregeling, biedt de nieuwe

Peugeot Rifter u nog meer reismogelijkheden. Met de draaiknop kunt u kiezen uit 5 standen (Standaard, Sneeuw, Offroad, Zand,

ESP OFF) om zo de aandrijving aan uw behoeften aan te passen.

De meest veeleisende automobilisten kunnen kiezen voor de uitvoering met vierwielaandrijving**.

Optimale controle, zelfs onder de meeste extreme omstandigheden. De functie HDAC* 

van de Advanced Grip Control** houdt ook op de steilste afdalingen de snelheid van de nieuwe

Peugeot Rifter laag. U kunt zich concentreren op de besturing van de auto voor nog meer 

veiligheid, comfort en controle.



HET GEV OEL VAN V RIJHEID.
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MOTOREN VAN DE  N IEUWSTE  GE N E RAT I E .

De innovatieve motoren van de nieuwe Peugeot Rifter combineren uitstekende prestaties met een laag verbruik. 

De PureTech benzine- en BlueHDi dieselmotoren van de nieuwste generatie bieden u ongekend rijplezier. 

EFF IC IËNT  ONDER ALLE  OMSTANDIGHEDEN .

Een simpele draaiknop voor nog soepeler rijden. De nieuwe 8-traps automaat EAT8* schakelt soepel en volledig automatisch 

altijd de juiste versnelling in. En dankzij de schakelflippers aan de stuurkolom kunt u ook handmatig schakelen zonder 

dat de automatische werking wordt gedeactiveerd.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Nieuwe automatische transmissie met 8 versnellingen, beschikbaar vanaf medio 2019 op geselecteerde motorisaties. 



ALLURE GT  L I NE

Deze versie is niet beschikbaar in Nederland



ER  Z I JN  TAL  VAN MOGEL IJKHEDEN OM
UW R IFTER  AAN UW PERSOONLIJKE
WENSEN AAN TE  PASS EN .
Voor sportactiviteiten, voor het avontuur, voor het gezin... Wat uw wensen ook zijn,

met de uitgebreide keuze aan accessoires en uitrusting kunt u uw nieuwe Peugeot

Rifter helemaal op uw levensstijl afstemmen.

1. Parkeerhulp voor en achter + Inbraakalarm, te 

bedienen met de oorspronkelijke afstandsbediening

2. Armsteun op voorstoel

3. Dwarsdragers op dakrails

4. Lange dakkoffer (420L)

5. 3D mattenset, velours

6. Bak in de bagageruimte
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KWALITE IT  TOT  IN  DE  DETAILS .

38

Ontdek uw nieuwe Peugeot Rifter met onze selectie hoogwaardige 

bekledingsstoffen* voor een sober en elegant interieur.

1. Stof ENIGMATIC (Active)

2. Stof CARACAL (Allure)

3. Stof SQUARED (GT Line)

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar

1 2 3
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UW ST IJL ,
UW KLEUREN…

Maak uw keuze uit een gamma van 8 kleuren, 

de ene nog opmerkelijker dan de andere.

…TOT IN  DE  KLE INSTE  DETA ILS .

Geef uw nieuwe Peugeot Rifter een persoonlijk tintje.

U hebt keuze uit 4 soorten velgen* of wieldoppen* van

16” of 17”.

16” wieldoppen

RAKIURA

16” wieldoppen

TONGARIRO

16” lichtmetalen velgen

TARANAKI

17” gepolijste lichtmetalen velgen

AORAKI

Blanc Banquise Gris Artense  

Beige Nautilus Metallic CopperDeep Blue

Gris Platinium Noir Onyx

Rouge Ardent

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar
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PEUGEOT & U

Als u voor een Peugeot kiest, weet u dat er een uitge-

breid netwerk van dealers voor u klaarstaat. Hun ont-

vangst, professionaliteit, moderne uitrusting en kwaliteit

van de dienstverlening staan borg voor tevreden klan-

ten. U kunt er zeker van zijn dat de Peugeot-dealer een

specialist is die naar u luistert, uw wensen begrijpt en

daarop vakkundig reageert. Is dat niet de beste basis

voor een langdurige vertrouwensrelatie? 

VOOR UW ZEKERHEID(1)

FABRIEKSGARANTIE

Bij Peugeot gaat kwaliteit niet alleen om woorden, maar

vooral om daden: uw nieuwe auto wordt geleverd met

een garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage,

op onderdelen en arbeidsloon en zonder kilometerbe-

perking, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten van

binnenuit en een lakgarantie van 3 jaar in Nederland en

heel West-Europa(2).

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT

Garantieverlening en onderhoudscontract afgestemd op

uw rijgewoonten en persoonlijke wensen om zorgeloos

te rijden. U kiest zelf de mate van dekking; van pechhulp-

verlening tot reparatie en van het vervangen van aan slij-

tage onderhevige onderdelen tot het onderhoud. En u

hebt altijd het voordeel van de kwaliteitsgarantie van

Peugeot. U hebt alle vrijheid. 

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van het

Peugeot-netwerk, biedt Peugeot Assurance u een allrisk-

autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel op

weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en servi-

cekwaliteit biedt. Bij Peugeot Assurance bent u ervan

verzekerd dat uw auto bij uw eigen Peugeot-dealer of

een andere erkend reparateur van het Peugeot-netwerk

kan worden gerepareerd met originele onderdelen,

waarbij aan alle eisen voor het behoud van de fabrieks-

garantie wordt voldaan. Maak een afspraak met uw

Peugeot-dealer voor een gratis persoonlijke offerte of

bel: 024  -366 56 93 (op werkdagen van 8 tot 20 uur en

op zaterdag van 10 tot 15 uur). 

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met

één telefoontje worden opgelost(2) (in de landen van de

Europese Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen).

Peugeot Assistance staat 24 uur per dag en 365 dagen

per jaar voor u paraat. Peugeot Assistance helpt u bij

onvoorziene omstandigheden. In het geval van pech of

een ongeval kunt u, tot uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per

dag en 7 dagen per week gebruikmaken van de diensten

van Peugeot Assistance, bel: 0800 - 023 17 33. (5)

PEUGEOT RENT

Met Peugeot Rent bent u altijd mobiel! Peugeot Rent heeft

altijd een oplossing voor u, of u nu een weekend weg of op

vakantie gaat, gaat verhuizen of een auto nodig hebt

omdat uw eigen auto niet gebruikt kan worden (vanwege

onderhoud bijvoorbeeld). Een goede gelegenheid om alle

modellen van Peugeot te leren kennen en nieuwe auto’s,

zoals de elektrische auto’s van het merk, te testen! Bekijk

op www.peugeot.nl de voorwaarden van deze dienst en de

lijst van Peugeot Rent-verkooppunten. 

PEUGEOT-SERVICE

Uw auto laten onderhouden bij het Peugeot-netwerk

heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat de

werkzaamheden vakkundig door professionals worden

uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van onderde-

len die geschikt zijn voor uw Peugeot. Onze technici,

technisch specialisten en schadeherstellers krijgen ge-

regeld trainingen in de nieuwste technologieën en ken-

nen het Peugeot-gamma door en door. Er wordt

gebruikgemaakt van speciale apparatuur en speciaal

gereedschap dat door de fabrikant is goedgekeurd. U

profiteert van de Peugeot-garantie, één jaar op zowel

onderdelen als arbeidsloon in het gehele Peugeot-net-

werk. We beschikken voor elke auto over onderdelen die

voldoen aan de eisen van de fabrikant. De door Peugeot

opgestelde reparatieprocedures en -normen worden

strikt nageleefd. De gebruikte lakken en producten vol-

doen aan de eisen van de fabrikant en de anti-corrosie-

bescherming wordt niet beschadigd. 

ALT IJD  TOT  UW D IENST.

PEUGEOT PROFESSIONNAL 

Een nieuwe service voor uw wagenpark. Hoe de sa-

menstelling van uw wagenpark ook is, wij bieden u: een

ruime keuze uit auto’s, financieringsvormen, onderhoud,

beheer... Neem voor meer informatie contact op met uw

Peugeot-dealer. 

VOOR UW PLEZIER 

PEUGEOT BOUTIQUE

Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele Peu-

geot-uitrustingen die specifiek voor uw auto zijn ontwikkeld.

Maar ook een selectie van speciale Peugeot-geschenken

voor uzelf of om cadeau te doen, op: http://boutique.peu-

geot.com.

PEUGEOT INTERNET

Ontdek de wereld van Peugeot op internet. Ga naar:

http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Nadat er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw

auto zijn uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen gebeld

worden door het onderzoeksbureau IPSOS. Aan de hand

van uw antwoorden op de vragen kan Peugeot de kwa-

liteit van zijn dienstverlening nog verder verbeteren. 

VOOR HET MILIEU

Het Peugeot-netwerk zet zich dagelijks in voor een beter

milieu door:  

- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden

in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door ges-

pecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven. 

- Het ophalen en verwerken van het afval toe te vertrou-

wen aan door de overheid(6) erkende afvalbedrijven voor

een optimale recycling en verwerking van het afval. 

- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik van

chemische producten door strenge veiligheidsregels na

te leven of deze producten te vervangen door milieu-

vriendelijke producten. 

- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals de

Peugeot-ruildelen(7) of het assortiment Technature-on-

derhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de voorwaar-

den van deze contracten, garanties of diensten. 

(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt u +31 (0)20

- 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op snelwegen. 

(3) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot Assurance-pro-

ducten en de verwerking van de contracten worden uitgevoerd door

AssurOne Group, verzekeringsagent, naamloze vennootschap met

een eigen vermogen van € 2.048.197 - RCS Paris 478 193 386 -

Hoofdkantoor: 4, Rue Lamennais 75008 Parijs, Frankrijk - Inschrij-

vingsnummer bij het Franse register van verzekeringstussenpersonen

(ORIAS): 07 003778 (www.orias.fr). De garanties zijn ondergebracht

bij Avanssur, een naamloze vennootschap volgens Frans verzeke-

ringsrecht, met een eigen vermogen van € 99.429.429,54, geregis-

treerd in het Registre du Commerce et des Sociétés van Nanterre

onder het nummer 378 393 946 RCS - Hoofdkantoor: 49, Rue Carnot,

CS 50025, 92158 Suresnes Cedex, Frankrijk. Peugeot Assurance is

een gedeponeerd handelsmerk van Automobiles Peugeot SA, geëx-

ploiteerd door CREDIPAR, naamloze vennootschap met een kapitaal

van € 138.517.008, geregistreerd in het Registre du Commerce et des

Sociétés van Nanterre onder het nummer 317 425 981 RCS - Hoofd-

kantoor: 9, Rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers, Frankrijk - In-

schrijvingsnummer bij het Franse register van

verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 07 004921 (www.orias.fr). As-

surOne Group, Avanssur en Credipar vallen onder het toezicht van

ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61, Rue Tait-

bout 75436 Paris Cedex 09, Frankrijk.

(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot tot de eindda-

tum van de commerciële fabrieksgarantie.

(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt kan worden

(uitgezonderd een probleem met de accu of de brandstof, een lekke

band en storingen die door Peugeot Assistance worden gedekt uit

hoofde van de fabrieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en bij

een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan worden) in Ne-

derland. De pechhulp wordt alleen geleverd als de laatste onder-

houdsbeurt is uitgevoerd in het Peugeot-netwerk. Geldt niet voor

ambulances, lesauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s alsmede de

bestuurders en inzittenden daarvan en auto’s bestemd voor betaald

personenvervoer.

(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse milieuwet.

(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens een extreem

streng revicieproces. De onderdelen zijn afkomstig van auto’s van het

merk Peugeot die in het netwerk zijn gerepareerd.

(8) Technature is een compleet assortiment van milieuvriendelijke rei-

nigings- en onderhoudsproducten voor uw auto. De Technature-pro-

ducten bestaan voor 80% tot 100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze

producten voldoen aan de strenge Europese norm 648/2004/CE met

betrekking tot de bioligische afbreekbaarheid van schoonmaakmid-

delen. 

De informatie en illustraties die in deze brochures voorkomen, zijn ge-

baseerd op de technische gegevens zoals bekend op het moment van

drukken van dit document. De gepresenteerde uitrustingselementen

zijn afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet lever-

baar. Peugeot kan in het kader van permanente productverbetering

op elk gewenst moment de technische gegevens, de uitrusting, de

opties en de kleuren wijzigen. De huidige stand van de techniek maakt

het niet mogelijk de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer

te geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie contact op met

uw Peugeot-dealer. Niets uit deze brochure mag zonder de uitdruk-

kelijke toestemming van Automobiles Peugeot worden gereprodu-

ceerd.


