


TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT TRAVELLER
DZINĒJS 1.5 BlueHDi 2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi Electric 50kWh Electric 75kWh
Degviela dīzeļdegviela elektrība
Dzinējs, tilpums (cm3) 1499 1997 –
Jauda Zs (kW) 120 (88) 144(106) 144 (106) 177(130) 144 (106) 177(130) 136 (100)
Max griezes moments Nm @ apgr.min. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 260
TRANSMISIJA 6 M/T 6 M/T 8 A/T 8 A/T 6 M/T 8 A/T 8 A/T
Maksimālais ātrums km/h 160 188 185 185 180 185 130
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 
Kombinētajā ciklā* (WLTP) 6.4 6.7 5(NEDC) 5(NEDC) 6.7 7.4

–
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km) (WLTP) 167 175 133(NEDC) 133(NEDC) 175 193
Autonomija (WLTP) km

–
230 330

Vilkmes akumulatora baterija (kWh) 50 75
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1899 / 4959 / 3275 / 1920 1899 / 5309 / 3275 / 1920 1899 / 4959 / 3275 / 1920
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1945 2002 2027 2027 2034 2050 2201 2314
Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm, (kg) 1400 1900 1900 1900 1900 1900 1000 1000
Maksimālā ietilpība,l no 999 līdz 4554 līdz 3000
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs, un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums / garums / riteņu bāze / platums, mm

PEUGEOT TRAVELLER APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Par Peugeot automašīnu pilna aprīkojuma un papildu aprīkojuma iespējām lūgums jautāt mūsu pārdošanas konsultantiem.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Smilšukrāsas Nautile (EUM0) Melns Perla Nera (M09V) Pelēks Artense (F4M0) Pelēks Platinum (VLM0) Brūns Rich Oak (M0G6) Balts Banquise (WPP0) Sarkans Tourmaline (M0V7)

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. 
Lūdzu  interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.
Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām PEUGEOT automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma! Elektromobiļa vilkmes akulumatora garantija ir 8 gadi vai 160 000 km (kas iestājas ātrāk) un 70% no tā uzlādes kapacitātes.

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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DROŠĪBA
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESP), vilces kontrole 
(ASR), Hill Assist palīgsistēma kustības uzsākšanai slīpumā
SAFETY APRĪKOJUMA PAKETE: viedā kruīza kontrole, 
sadursmes brīdinājuma sistēma, automātiskā bremze. 
IETVER: savienotais radio ar 7” skārienekrānu (WL3K)

1613 1008 655

Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā aizmug. sensori – –
Aklās zonas uzraudzības sistēma – – –
Ekrāns acu augstumā (Head Up display) – –
Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni
Sānu drošības spilveni (priekšējie)
Priekšējie sānu drošības aizkari (2. un 3. rindā) 110
Automātisko gaismu un logu tīrītāju funkcija
Netiešā riepu spiediena uzraudzības sistēma
Ksenona priekšējie lukturi + LOOK APRĪKOJUMA PAKETE 705
SERENITY APRĪKOJUMA PAKETE: Brīdin. sist. par izbraukš. 
no joslas, ātruma ierobež. informāc., viedā ātruma palīgsist., 
viedo gaismu priekš. lukturi, vadītāja uzraudzības sistēma

1210 625

KOMFORTS
Aizmug. un priekš. palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā 
sensori + aklās zonas uzraudzības sist. + el. nolok. sānu 
spoguļi + priekšējie miglas lukturi

957 – –

Parkošanās sensori priekšā un aizmug., atpakaļskata 
kamera (iesk. 7” skāriener.), aklās zonas uzraudz. sistēma 
(BSD), el. nolok. un apsildāmi sānu spoguļi.

1 411

Elektroniski nolokāmi, apsildāmi sānu spoguļi
Viena pieskāriena elektroniski vadāmi logi (priekšējie)
Apsildāmi priekšējie sēdekļi 352
Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis –
Manuāli vadāms gaisa kondicionētājs – – –
Automātiskais gaisa kondicionētājs 635
Papildu gaisa kondicionētājs aizmugures pasažieriem (nav 
pieejams L1 virsbūves garuma modelim) –

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju – –
Programmējama kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju – –
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4 x 12 V kontaktligzdas, 220 V kontaktligzda (tikai kopā ar 
1+1 priekšējiem sēdekļiem, 180hp BlueHDI dzinējiem) –

8 skaļruņi – –
RCC A2: DAB Radio ar 7” krāsu skārienekr., Apple CarPlay, 
Android Auto, radio vadības slēdžiem uz stūres, Bluetooth, 
USB, audio jack

– –

NAC: DAB, 3D navigācijas sist. (balss vadība), Apple 
CarPlay, Android Auto, 7” krāsu skārienekrāns, Bluetooth. – –

Hi-Fi telpiskās skaņas aprīkojuma PAKETE (10 skaļruņi) – –
ĀRPUSE
Bīdāmās durvis labajā pusē – – –
Labās puses + kreisās puses bīdāmās durvis – – –
Labās puses + kreisās puses bīdāmās durvis, brīvroku 
piekļuves sistēma + bezatslēgas atvēršanas un 
iedarbināšanas sistēma (Keyless Open&Go) (YD01)

– –

Aizmug. apakš. vāks ar apsildāmu logu + aizmug. tīrītājs
Aizmugures durvis veramas uz augšu ar atsevišķi atveramu 
logu, tīrītāju un apsildi – – –

Vējstikls ar siltumizolāciju –
LOOK APRĪKOJUMA PAKETE L1 un L2 virsbūvei: LED 
dienasgaitas gaismas (FE10), miglas lukt., sānu aizsargi 
virsbūves krāsā, priekš. un aizmug. buferis un ārējie spog..
LOOK APRĪKOJUMA PAKETE L3 virsbūvei: LED dienas 
gaitas gaismas (FE10), miglas lukt., virsb. krāsā - sānu 
aizsargi, priekš. un aizmug. buferis un ārējie spoguļi
Panorāmas tipa stikla jumts “Cielo” (nav pieejams L1 virsb.) – – 907
SALONS
Tumši tonēti aizmugures stikli – –
Tonēti aizmug. logi (aptumšoti) (nav pieejams L1 virsb.) – –
1+1 el. reg. priekšējie sēdekļi, priekšējo sēdekļu apsilde, 
vadītāja un pasažiera sēdekļi ar masāžas funkciju – –

1+1 priekšējie sēdekļi, vadītāja sēdekļa augstuma un vad. 
sēdekļa jostasv. atbalsta reg. iespēja, vad. sēd. elkoņbalsts, 
salok. pasaž. sēdekļa atzveltne (tikai kopā ar 43FT)

– – –
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1+2 priekš. sēdekļi, vadītāja sēd. augstuma un vadītāja 
sēdekļa jostasv. atbalsta reg. iesp., vadītāja sēdekļa 
elkoņbalsts, mantu glab. nod. zem pasažieru sēdekļa

– – –

1+2- vietīgi sēd. otrajā sēdekļu rindā, 1+2- vietīgi sēdekļi 
trešajā sēdekļu rindā (nav pieejams L1 virsb.) – – –

1+2-vietīgi, bīdāmi pa sliedēm, sēdekļi 2 sēdekļu rindā, 
atgāžamas un nolok. atzv. 1+2-vietīgi, bīdāmi pa sliedēm, 
sēdekļi 3 sēdekļu rindā, atgāžamas un nolok. atzveltnes

– –

1+1-vietīgi, bīdāmi pa sliedēm, apgriež. sēd. 2 sēdekļu 
rindā, atgāž. un nolok. atzveltnes, elkoņbalsti abiem sēd. 
1+2-vietīgi, bīdāmi pa sliedēm, sēdekļi trešajā sēdekļu 
rindā, atgāž. un nolokāmas atzveltnes

– – – 524

1+1-vietīgi, bīd. pa sliedēm, apgriež. sēdekļi otrajā sēdekļu 
rindā, atgāž. un nolok. atzveltnes, elkoņbalsti abiem sēd. 
1+1-vietīgi, bīdāmi pa sliedēm, sēdekļi 3 sēdekļu rindā, 
atgāž. un nolok. atzveltnes, elkoņbalsti abiem sēdekļiem

– – –

Nolokāms un pārvietojams galds pasažieriem aizmugurē – – – 655
ISOFIX stiprin. aizmug. sēd. (tikai kopā ar 1+2 un 1+1 
aizmug. sēdekļiem, nav pieejams ar 3-vietīgu sēdekli)
Plastmasas grīdas apdare – – –
Grīdas paklājs pasažieru nodalījumā
Bagāžas pārsegs (cietais). Nav pieejams ar L1 virsb., tikai 
ar AN17 – –

Stūres ādas apdare 201
APDARE
Auduma sēdekļi CURITIBA – – –
CRAN BLEU tekstils – – –
TEP mākslīgā āda CLAUDIA – –
CITS APRĪKOJUMS
1 tālvadības atslēga (ar 3 pogām) un 1 vienkārša atslēga – –
Riepu remonta komplekts (nav pieejams: rezerves ritenis)
Noņemams lodveida šarnīrs 776
RIEPAS, DISKI
17” tērauda diski, 225/55 R17 + Disku dek. uzlikas MIAMI – – –
17” PHOENIX lietie diski (divu toņu), riepas 225/55 R17 –

DANGEL 4X4
DANGEL 4X4 aprīk. Expert/Traveller. Tikai ar Traveller 
150hp M6 BlueHDI dzin., Expert 3.2t BlueHDi 120hp/ 
BlueHDi 150. Ietver izv. iesp. CZ02

8354

DANGEL 4X4 sist. garantija: 2 gadi (tikai kopā ar 
DANGEL 4x4 sist.)
DANGEL 4X4 sist. pag.  garantija: 3 gadi vai 100 000 km 378
DANGEL 4X4 sist. pag.  garantija: 4 gadi vai 120 000 km 796
DANGEL 4X4 sist. pag. garantija: 5 gadi vai 120 000 km 1078
Piekabes āķis DANGEL 4x4 sistēma tikai kopā ar: 
palielināts klīrenss (+ 40 mm) 645

Palielināts klīrenss (+ 40 mm)* 998
Diferenciāļa bloķ. (aizmug.) DANGEL 4X4 aprīk.* 962

Aizsardzības paku (stāvbremzes kabeļa, aizmugurējā 
tilta un AdBlue bākas aizsargs)* 191

PAPILDU GARANTIJA
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 100 000 km 102
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 150 000 km 471
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 200 000 km 822
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
KOMFORTS
Vēja aizsargi priekšējo durvju logiem 39
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Sakabes āķis 272
Stacionārs piekabes āķis Traveller 269
Jumta bagāžnieks L2 virsbūvei 1005
Jumta bagāžnieks L1 virsbūvei 929

Jumta bagāžnieks L3 virsbūvei 1083
Sakabes āķis (Brink) 267
Sakabes āķis “Koneskoauto” 214
13-7 pāreja 20
Noņemams piekabes āķis 417
Sakabes vadu komplekts 13 kontaktu 264
AIZSARDZĪBA
Velūra vienlaidu paklājiņš 2 sēdekļu rindā 55
Termiski formēts salona paklājiņš L2 un L3 60
Velūra pakļājini L1 52
Velūra pakļājini L2 bagāžas nodalījumam 52
Velūra pakļājini 3 rindai L3 55
Velūra pakļājini L3 bagāžas nodalījumam 48
Kartera aizsardzība “Koneskoauto” 164
Salona paklājiņi 1 rinda 82
Salona paklājiņi 2 rinda 61

Aizmugurējie dubļu sargi 50
Priekšējie dubļu sargi 50
Tekstila salona paklājiņš vienā gabalā Traveller 82
MULTIMEDIJI
9” video komplekts ar monitoru 425
KRĀSA
Balts Banquise
Pelēks Artense 504
Pelēks Platinum 504
Smilšukrāsa Nautile 504
Melns Perla Nera 504
Sarkans Tourmaline 504
Brūns Rich Oak 504
*) Tikai kopā ar DANGEL 4x4 aprīkojumu

PAPILDUS APRĪKOJUMS VISĀM KOMPLEKTĀCIJĀM:


