


TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT RIFTER
DZINĒJS 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.5 Blue HDi 1.5 Blue HDi 1.5 Blue HDi
Degviela benzīns dīzeļdegviela
Dzinējs, tilpums (cm3) 1119 1499
Jauda Zs (kW) 110 (81) 131 (96) 102(75) 131 (96)
Max griezes moments Nm 205 230 254 300
TRANSMISIJA 6 M/T 8 A/T 5 M/T 6 M/T 8 A/T
Maksimālais ātrums km/h 174 200 170 184 183
Paātrinājums 0-100 km/h sek. 11.7 n.i. 12.5 10.4 10.8
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 
Kombinētajā ciklā* (WLTP) 7 7.1 5.5 5.5 5.7
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km) (WLTP) 158 159 144 145 150
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1880 / 4403 / 2785 / 1848
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1576 1610 1618 1616 1642
Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm, (kg) 1150 1200 1500 1500 1000
Maksimālā ietilpība, (m3) 3 1.355
Degvielas tvertnes tilpums, (l) 61 50
*) 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 RIFTER APRĪKOJUMA LĪMEŅI

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

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Smilškrāsa Nautile (EUM0) Melns Onyx (XYP0) Pelēks Artense (F4M0) Pelēks Platinum (VLM0) 

Balts Banquise (WPP0) Zils Deep (JGM0) Brūns Cuprite (LGM0)

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!

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), avārijas 
bremzēšanas palīdzības sistēma (EBA), elektroniskā 
bremzēšanas spēka kontrole (EBD), vilces kontrole 
(ASR); ESP stabilitātes kontrole
Safety pack: Active Safety Brake, joslas saglabāšanas 
palīgsistēma LKA, ātruma ierobežojuma informācija, 
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Safety Plus pack: aprīk. pakete: tālo gaismu palīgsist. 
(HBA), 3. līmeņa brīdin. sist. par vadītāja uzmanību 
(DAA3), Active Safety Brake, joslas saglabāšanas 
palīgsist. (LKA), ātruma ierobež. informācija

– –

Drive assist pack: Aktīva kruīza kontrole + ACC Stop 
tikai ar A/T, ACC 30 ar manuālo pārnesumkārbu. Aprīk. 
pakete: tālo gaismu palīgsistēma HBA, 3. līmeņa 
brīdin. sist. par vadītāja uzmanību DAA3, Active Safety 
Brake, joslas saglab. palīgsist. LKA, ātruma ierobež. 
informācija. Nav pieejami ar BlueHDi 100

– – – 337

Palīgsist. autom. novietoš. stāvvietā aizmug. sensori 216 – –
Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā sensori 
priekšā un aizmugurē, Priekšējie miglas lukturi 675 – – 166

Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā atpakaļgaitā 
+ Visiopark 1 aizmug. 180° atpakaļskata kamera, 
ietver radio RCC A2

– – 252 –

Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā priekš. un 
aizmug. sensori + Visiopark 1 atpakaļskata kamera ar 
180° skatu, aklās zonas uzraudzības sistēma

– – – 675

Park Assist, Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā 
priekš. un aizmug. sensori + Visiopark 1 atpakaļskata 
kamera ar 180° skatu, aklās zonas uzraudz. sistēma

– – – 927

Elektroniskā bērnu drošības slēdzene – –
6 drošības spilveni: priekšējie drošības spilveni 
vadītājam un pasažierim, priekšējie sānu drošības 
spilveni, drošības aizkari vadītājam un pasažierim, 
atslēdzams priekšējā pasažiera drošības spilvens
Visibility pack: Autom. gaismas un lietus sensors, 
vadības slēdži uz stūres. priekšējie miglas lukturi – 473

Netiešā riepu spiediena uzraudzības sistēma
Augsts preču tīkls (nav pieejams ar Rifter N1). – – – – 136
Papildu aizmug. elektrohromatiskais atpakaļskata spog. – – – 85
Elektroniskā stāvbremze – –
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Bezatslēgas atvērš. un iedarbin. sist. (Keyless Open&Go) – – 332
El. reg. aizmug. logu pacēlāji, fiksēti logi 3. rindā – – –
El. reg. un apsildāmi sānu spoguļi, ar vienu 
pieskārienu elektroniski regulējami priekšējie logi – –

Ar vienu pieskārienu el. reg. priekš. un aizmug. logu 
pacēlāji + Elektriski nolok., apsildāmi sānu spoguļi – – –

Priekšējais vējstikls ar apsildi (priekšējā vējstikla 
apakšējā daļa un vadītāja puse) 85

Apsildāmi priekšējie sēdekļi – – 322
Vadītāja sēdekļa atzveltnes jostas vietas daļas 
regulēšana, priekšējais elkoņatbalsts 201

Pasažieru sēdeklis nav regulējams – – –
3-vietīgs sēd. otrajā sēdekļu rindā, nolok. atzveltne 
1/3 - 2/3, ISOFIX stiprin. uz aizmug. sēdekļiem (3 gab.) –

Vadītāja sēd. augstuma reg. + mantu nod. zem sēdekļa – – –
Augsta viduskonsole ar mantu nod. + El. stāvbremze – – –
Gaisa ventilācija otrajā sēdekļu rindā (aizmug. pasaž.). 
Augsta centrālā konsole ar uzglabāšanas nodalījumu – – – –

Augšējais plaukts – –
Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis – – – –
Manuāli vadāms gaisa kondicionētājs –
Papildu apsildes ierīce, vadība ar tālvadības pulti 
(pieejams tikai dīzeļdzinējiem) – – – 1 179

Automātiskais gaisa kondicionētājs. Automātiskās 
gaismas un lietus sensors, priekšējie miglas lukturi. – – 746

AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
220 V strāvas kontaktligzda – – 100
RD6: Radio + DAB, MP3, Bluetooth, USB, m/b ekrāns – – –
RCC A2: DAB, Radio ar 8” krāsainu skārienekr., Apple 
CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth brīvroku sist. 625

NAC B2: Satelīta navigācijas sist., DAB, ar 8” krāsainu 
skārienekrāns, Apple CarPlay, Android Auto, USB, 
Bluetooth brīvroku sist.

1129 625

Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma – – 121
ĀRPUSE
Aizmug. apakš. vāks ar apsild. logu + aizmug. tīrītājs – –
Aizmug. apakš. vāks ar apsild. logu (atvēršana) + 
aizmugures tīrītājs, Tonēti sānu stikli – – –

Labajā pusē bīdāmas durvis bez atverama loga, logs 
kreisajā pusē bez bīdāmajām durvīm – – – –
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Bīdāmas sānu durvis abās pusēs ar logu, logi 3. 
sēdekļu rindai –

LED dienas gaismas – –
Asimetriskas veramās aizmug. durvis ar logiem (nav 
pieejams N1 L2 virsbūves garuma modelim) 171 – – –

Priekšējie miglas lukturi – 287
Vieglmetāla jumta sliedes – – –
Spīdīgi melni jumta reliņi (Pieejams kopā tikai ar L1 
virsbūves garuma modelim). Vieglmet. jumta sliedes 
L2 virsbūves garuma modelim

– – – –

“Zenith” jumts ar stikla paneļiem + nodalījums 
konsolē (nav pieejams L2 virsbūves garuma modelim, 
nav pieejams ar AN01,J5LR)

– – – 978

SALONS
Starpsiena ar režģi (nav pieejams ar Rifter M1) –
3 atsevišķas sēdvietas 2.rindā (nolokāmas atzveltnes), 
ISOFIX stiprinājumi uz aizmugures sēdekļiem (3 gab.) – – – 332

Vienvietīgs pasažieru sēdeklis, saliekams, roku balsts – –
Griestu plaukts kabīnē virs vējstikla – – – –
Bagāžas pārsegs –
Stūres ādas apdare + Visibility pack: Autom. gaismas un 
lietus sens., vad. slēdži uz stūres. Priekš. miglas lukturi – – 85

APDARE
Tumša tekstila salona apdare Enigmatic – – –
Tumša tekstila salona apdare Puma – – –
Tumša tekstila salona apdare Casual – – – –
CITS APRĪKOJUMS
1 tālvad. atslēga (ar 3 pogām) un 1 vienkārša atslēga
Riepas remonta kompl. (nav pieejams: rez. ritenis)
Āķis ar fiksētu savienojumu 594
Aizsargs zem dzinēja nod. (tikai dīzeļdzinējiem) 121
RIEPAS, DISKI
16” tērauda diski ar dekorat. uzlik. RAKIURA, 215/65 R16 – – –
16” tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām 
TONGARIRO, 215/65 R16 – – – –

16” lietie diski TARANAKI, 215/65 R16 – – – –
17” vieglmetāla diski AORAKI, 215/60 R17 – – – –
AR RIEPU DISKIEM SAISTĪTĀS PAPILDUS IESPĒJAS
“GRIP CONTROL bezceļa braukšanas režīmi”, Hill 
Assist Descent Control (HADC) – 524

PAPILDUS APRĪKOJUMS VISĀM KOMPLEKTĀCIJĀM:
PAPILDU GARANTIJA
Garantija 5 gadi neierobežots nobraukums
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
KOMFORTS
Priekšējo durvju atstarotāji 44
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Fiksēts sakabes āķis L1 OE 186
Noņemams sakabes āķis L2 OE 301
Noņemams sakabes āķis L1 OE 306

Jumta bagāžas stieņu komplekts automašīnām bez 
jumta reliņiem 195

Jumta bag. stieņu kompl. autom. ar jumta reliņiem 185
Papildu jumta bag. stienis autom. bez jumta reliņiem 97
Fleksibls bagāžas nod. ieliktnis Rifter (L1 5 sēdv.) 42
13 kontaktu sakabes savienojums 155
Sakabes āķis “Koneskoauto” L1 214
13-7 pāreja 20
AIZSARDZĪBA
3D paklājiņi Rifter 57

Velūra paklājiņi Rifter 32
Gumijas paklājiņi Rifter 61
Aizmugurējo dubļu atloku komplekts 42
AdBlue aizsardzību “Koneskoauto” 160
Priekšas un aizmugures paklājiņi pēc formas 64
Auduma paklājiņi priekšā un aizmugurē 38
Kartera aizsardzība “Koneskoauto” 157
MULTIMEDIJI
9” video komplekts ar monitoru 425

KRĀSA
Balts Banquise
Pelēks Artense 423
Pelēks Platinum 423
Smilškrāsa Nautile 423
Melns Onyx 191
Zils Deep 423
Brūns Cuprite 423


