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Peugeot Rifter

BPM

Rifter Standaard Motor CO2 Label

Active Pack 1.2 PureTech 110 S&S 6-bak 148 D 31.400,- 30.580,- 6.842,- 4.120,- 19.618,-

Allure 1.2 PureTech 110 S&S 6-bak 149 D 33.770,- 32.950,- 6.974,- 4.508,- 21.468,-

Allure 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 155 E 37.830,- 37.010,- 7.766,- 5.075,- 24.169,-

GT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 157 E 40.560,- 39.740,- 8.198,- 5.474,- 26.068,-

Rifter Long 7 Zits Motor CO2 Label

Active Pack 1.2 PureTech 110 S&S 6-bak 152 D 34.710,- 33.890,- 7.370,- 4.603,- 21.917,-

Allure 1.2 PureTech 110 S&S 6-bak 153 D 37.080,- 36.260,- 7.502,- 4.991,- 23.767,-

Allure 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 159 D 41.470,- 40.650,- 8.630,- 5.557,- 26.463,-

GT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 161 D 44.210,- 43.390,- 9.062,- 5.958,- 28.370,-

EAT8 = Efficient Automatic Transmission 8 (8-traps automatische transmissie).

Disclaimer prijslijst:
De genoemde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. De prijzen zijn inclusief de Belasting 
Personenauto's en Motorrijwielen ("BPM"). De hoogte van de BPM is gebaseerd op de in  2021 geldende tarieven. Levering en registratie van een voertuig 
in 2021 kan gevolgen hebben voor de hoogte van de BPM vanwege tariefwijzigingen.  Vraag uw Peugeot dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.
Peugeot behoudt zich het recht voor de constructie, uitvoering of model van haar voertuigen te wijzigen. Door dergelijke wijzigingen kan het energielabel 
en/of de CO2 uitstoot veranderen. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de BPM. Kijk voor meer informatie over de energielabels en CO2 uitstoot 
op www.peugeot.nl , en vraag uw Peugeot dealer naar de actuele informatie.
Voertuigen uit de voorraad van de importeur en/of dealer kunnen een afwijkende prijs, energielabel en/of CO2 uitstoot hebben dan wordt weergegeven in 
dit document. Druk/zetfouten voorbehouden.

Consumen-
tenprijs (1)

Fiscale
waarde (2) BTW

Excl.
BTW/BPM

(2) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.

(1) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw 
auto rijklaar te maken. Een specificatie van deze inbegrepen kosten vindt u achter in deze prijslijst.

(3) Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-emissie van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. Voor een exacte 
vaststelling van het BPM-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze online configurator op www.peugeot.nl.



Overzicht van de uitrustingsniveaus

De Peugeot Rifter is er in drie uitrustingsniveaus: Active, Allure en GT-Line. 

PEUGEOT RIFTER ACTIVE

INTERIEUR: EXTERIEUR:

Zijschuifdeur links en rechts met uitklapbare ramen Verhoogd chassis

Vaste ramen op derde zitrij 16" stalen velgen met wieldoppen 'Rakiura'

Achterklep met verwarmbare ruit en ruitenwisser      - 215/65 R16 Michelin Primacy 3 banden - UBRR NL/98H

Elektrisch bedienbare ramen vóór Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Binnenspiegel Dagrijverlichting

Zonneklep bestuurders- en passagierszijde Dakrails in kleur Gris Aluminium

In lengte verstelbare bestuurdersstoel Voor- en achterbumper uitgevoerd in zwart kunststof
Verstelbare passagiersstoel Deurgrepen, buitenspiegelkappen en stootlijsten uitgevoerd in zwart kunststof

In hoogte verstelbare hoofdsteun op voorstoelen Aero spoiler  (Lichaamskleur op Active pack, Allure, en Noir Onyx op GT).

2/3 - 1/3 bank op tweede zitrij

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel VEILIGHEID:

Boordcomputer Bandenreparatiekit

12V aansluiting op dashboard Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening

Stof Curitiba grijs/zwart Airbag bestuurders- en passagiersstoel

Hoedenplank Zij-airbags op eerste zitrij

Gekoeld en gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde Gordijnairbags vanaf eerste zitrij tot en met tweede zitrij

12V aansluiting en twee bekerhouders op tweede zitrij (alleen i.c.m. Long) Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) incl.:

DAB+      - Antispinregeling (ASR)

     - Antiblokkeersysteem (ABS)

COMFORT EN TELEMATICA:      - Elektronische remkrachtverdeling (ERV) met Hill Start Assist

Handmatige airconditioning      - Noodremassistentie

FM-Radio met Bluetooth, USB en AUX aansluiting Bandenspanningscontrolesysteem indirect

4 luidsprekers en 2 tweeters Connect Box met SOS Assistance*

Ruitenwissers met Magic Wash Premium-systeem Lane Departure Warning System

Automatische verlichting Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem

Follow Me Home-verlichting Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem)

Cruise control met snelheidsbegrenzer

Audiobediening op stuurwiel (indien i.c.m. EAT8 versies)

Pack Visibilité incl. automatische ruitenwissers (indien i.c.m. EAT8 versies)

Regen- en lichtsensor (indien i.c.m. EAT8 versies)

* Connect Box omvat een uitgebreid pakket aan online diensten, waaronder: Pechhulp met voertuiglokalisering, Peugeot Assistance (dit is gratis 

gedurende 3 jaar na aankoop van de auto), Automatische noodoproep met voertuiglokalisering (na lang indrukken van de SOS-knop of na activatie van 

een pyrotechnisch element als gevolg van een ongeluk).  Tot slot kan met de Connect Box (in samenwerking met Free2Move) gebruik gemaakt worden van

Connect Fleet voor uitgebreide online fleet management functionaliteiten.



Overzicht van de uitrustingsniveaus

PEUGEOT RIFTER ALLURE (extra t.o.v. ACTIVE)

INTERIEUR: VEILIGHEID:

Elektrische bedienbare ramen op tweede zitrij Elektrisch bedienbare handrem

Stof bekleding 'Caracal' grijs Parkeersensoren achter

Zonneklep bestuurderszijde incl. spiegel en verlichting Pack Safety Plus incl:


Opbergcompartiment onder tweede zitrij - Grootlichtassistent


Middenconsole met opbergplank - Uitgebreide verkeersbordherkenning

In hoogte verstelbare besstuurderstoel, manuele lendesteun, en armsteun - Vermoeidheidsherkenning

COMFORT EN TELEMATICA:

EXTERIEUR: Pack Visibilité incl. automatische ruitenwissers

16" wieldoppen 'Tongariro' Regen- en lichtsensor

Mistlampen vóór Lederen stuurwiel

LED dagrijverlichting Audiobediening op stuurwiel

Middenste voorbumper in carrosseriekleur gespoten USB aansluiting op tweede zitrij

Deurgrepen, buitenspiegelkappen en stootlijsten in carrosseriekleur gespoten Connect Radio incl.:

'Skidplates' vóór en achter uitgevoerd in grijs kunststof      - 8" touchscreen

     - Radio met Bluetooth, AUX en 2 USB aansluitingen

     - Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)

PEUGEOT RIFTER GT (extra t.o.v. ALLURE)      - WifiOnBoard-systeem

INTERIEUR:

Separaat te openen raam in achterklep

Getinte ramen vanaf tweede zitrij tot en met achterruit

Stof bekleding 'Squared' grijs EXTERIEUR:

Drie individuele stoelen op tweede zitrij 17" lichtmetalen velgen 'Aoraki'

12V aansluiting en twee bekerhouders op tweede zitrij      - 215/60 R17 Goodyear Efficient Grip Performance banden - TBRR NL/96H

GT-Line interieurambiance Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Dakrails in kleur Noir Perla Nera

COMFORT EN TELEMATICA: Dakrails in kleur Gris Aluminium op Long

Keyless Entry & Start Buitenspiegelkappen in kleur Noir Onyx

Climate Control (automatische airconditioning)

Airconditioning op tweede zitrij VEILIGHEID:

Automatisch dimmende binnenspiegel

Pack Urban:

- Parkeersensoren vóór

- Achteruitrijcamera met Top Rear Vision-systeem

- FlankGuard-systeem

- SAM dodehoekdetectie



pakketten

incl. BTW

excl. BTW

Active Pack Allure GT

Pack Urban Plus N402 250,-

- CityPark-systeem 207,-

Pack Drive Assist ZV80 300,-

248,-

Pack Winter J2C7 450,- 450,-

- Verwarmbare voorruitrand

- Verwarmbare voorstoelen
372,- 372,-

Pack Tech J5KN 550,-

- Keyless Entry & Start

- Draadloze telefoonlader
455,-

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-emissie van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het BPM-bedrag van de door u 

samengestelde auto verwijzen we u naar onze online configurator op www.peugeot.nl.

- Adaptieve Cruise Control



opties

incl. BTW

excl. BTW

Active Pack Allure GT

Parkeersensoren achter UB01 350,-

289,-

Parkeersensoren vóór en achter UB03

Zonnescherm op tweede zitrij en additionele binnenspiegel XN01 200,- 200,-

165,- 165,-

Separaat te openen achterruit VD10
- Getinte ramen vanaf tweede zitrij tot en met achterruit

- OneTouch elektrisch bedienbare ramen op tweede zitrij

Connect radio met DAB+ WLO2 520,-

430,-

Connect Nav (1) met DAB+ WL2K 670,- 670,-
- Navigatiesysteem in 3D kleur 554,- 554,-

Draadloze telefoonlader E301 150,- 150,-

124,- 124,-

(1) De Connect Nav opties zijn inclusief:

- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Peugeot dealer.

- 36 maanden Peugeot Connect Nav Services:

     • Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic

     • Adres, prijsinformatie, en direct navigeren naar tankstations

     • Adres en direct navigeren naar parkeergarages met Realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen

     • Weergave weerbericht op de ingestelde route

     • POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI

     • Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio

- 8" touchscreen

- Tweede USB aansluiting

- Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)

- WiFiOnBoard-systeem

Let op: Connect Radio is standaard op Allure en GT-Line. Op deze versies wordt middels deze optie DAB+ toegevoegd
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Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-emissie van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het BPM-bedrag van de door u 

samengestelde auto verwijzen we u naar onze online configurator op www.peugeot.nl.
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opties

incl. BTW

excl. BTW

Active Pack Allure GT

Drie individuele verstelbare stoelen op tweede zitrij AL05
- 12V aansluiting en twee bekerhouders op tweede zitrij

Let op: vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbaarheid

'Zénith' panoramadak met opbergvak boven de tweede zitrij OU01 1.200,-
- Opbergcompartiment boven derde zitrij

- Automatisch dimmende binnenspiegel

Let op: niet leverbaar op Long 

992,-

Verwarmbare voorruitrand LW02 200,- 200,-

165,- 165,-

Verwarmbare voorstoelen NA01 350,- 350,-

289,- 289,-

Automatische airconditioning RE07 350,-

289,-

Standaard lak 0,- 0,- 0,-
- Blanc Banquise en Rouge Ardent 0,- 0,- 0,-

Standaard lak tegen meerprijs 450,- 450,- 450,-
- Noir Onyx 372,- 372,- 372,-

Metallic en speciale lakken 650,- 650,- 650,-
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

Let op: de speciale lakken i.c.m. separaat te openen achterklep en/of achteruitrijcamera 

zijn niet mogelijk

537,- 537,- 537,-

Advanced Grip Control met Hill Descent Assist Control UF02 708,-
- Aanpasbaar ESP afhankelijk van de ondergrond (5 standen)

- Mud & Snow banden

- Reservewiel

- Carterpanbescherming

585,-

Trekhaak met Trailor Sway Control-systeem AQ06 500,- 500,- 500,-

413,- 413,- 413,-

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-emissie van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het 

BPM-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze online configurator op www.peugeot.nl.
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LIJNTEKENING

(1) Standaard

(2) Long



Specificatie inbegrepen kosten

btw prijs excl

Adviestarief kosten rijklaar 127,84 608,76

Leges: btw prijs excl

Inschrijving in het kentekenregister n.v.t 42,65

Tenaamstelling 0,75 10,00

btw prijs excl

Recyclingsbijdrage 5,21 24,79

De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN).

Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren

voor hergebruik van het materiaal. De verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een

schoner milieu.

Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot

autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten

die door Automobiles Peugeot worden verkocht.

btw prijs excl

Totaal additionele kosten 133,80 686,20

Optioneel

btw prijs excl

Waxoyl behandeling 52,29 249,00

prijs incl. btw

prijs incl. btw

prijs incl. btw

prijs incl. btw

42,65

10,75

736,60

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek, veiligheidsvesten) en rijklaar 
maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.

prijs incl. btw

30,00

820,00

301,29



Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten. Raadpleeg dus vóór                                                                                                                         

aanschaf altijd een daartoe bevoegd lid van Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Deze specificatiebladen zijn een aanvulling op c.q. vervanging                                                                                                                     

van informatie in productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan de datering van dit document.                                                                                                                                           

Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.                                                                                                                         

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele                                                                                                                             

onjuistheden van welke aard dan ook.                                                                                                                                                                                                                          

Peugeot Nederland N.V., Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam. Voor informatie: www.peugeot.nl of bel 0800-PEUGEOT (7384368).                                                                                                                                         


