PEUGEOT TRAVELLER & e-TRAVELLER
Priser & produktfakta

PEUGEOT TRAVELLER
MAJ 2021
MODELLER
PEUGEOT TRAVELLER DIESEL		

ORD.CA PRIS

LANSERINGSPRIS

484.900 kr

444.900 kr

ORD.CA PRIS

LANSERINGSPRIS

e-TRAVELLER BUSINESS L2 50 kWh

669.900 kr

599.900 kr

e-TRAVELLER BUSINESS L2 75 kWh

754.900 kr

674.900 kr

e-TRAVELLER BUSINESS L3 75 kWh

769.900 kr

689.900 kr

TRAVELLER BUSINESS L3 BlueHDi 180 AUT

NYA PEUGEOT E-TRAVELLER EL		

e-TRAVELLER ALLURE L3 75 kWh

		
889.900 kr

e-TRAVELLER BUSINESS VIP L3 75 kWh

909.900 kr

799.900 kr
809.900 kr

Peugeots elbilar är berättigade till statlig klimatbonus på upp till 70.000 SEK som ej är medräknad i priserna.

TILLVAL
UTRUSTNING

KOD		

BUSINESS

ALLURE

BUSINESS VIP

Active Safety Brake inkl. Head up-display

D403		

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

LI01		

9.900 kr

9.900 kr

9.900 kr

Larm & superlås

AB08		

6.900 kr

6.900 kr

6.900 kr

Parkeringspaket

UB07		

21.900 kr

•

•

Parkeringsradar fram samt dödavinkelvarnare

UB03		

9.500 kr

•

•

Sidokrockgardiner bak (rad 2 & 3)

NF04		

1.900 kr

1.900 kr

1.900 kr

Säkerhetspaket: adaptiv farthållare & autobroms

RG04		

23.900 kr

-

-

ACC, 2-zons klimatanläggning

RE07		

7.900 kr

•

•

Keyless, nyckelfritt lås- och startsystem

YD01		

7.500 kr

•

•

Luftkonditionering för rad 2 & 3

NR02		

16.900 kr

•

•

Panoramaglastak

OK01		

-

•

11.500 kr

3D-navigation, 7” pekskärm & Apple CarPlayTM

WLX7		

9.900 kr

•

•

Peugeot Connect & SOS

YR07		

3.900 kr

•

•

(endast e-Traveller)

Aktiv filhållningsassistent

(parkeringsradar fram, dödavinkelvarnare, backkamera med 180o sikt)

(ej e-Traveller)

• = standard
- = inte tillgängligt
Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Peugeot Sverige/K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser,
skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

KOD		

BUSINESS

ALLURE

BUSINESS VIP

Dubbla motoriserade sidoskjutdörrar

WZ08		

22.900 kr

•

•

Dubbla sidoskjutdörrar

WZ07		

5.900 kr

•

•

Fasta mörktonade sidorutor rad 2 & 3
(90%) och bakruta (75%)

VD18		

2.600 kr

•

•

(endast e-Traveller)

WZ09		

27.900 kr

•

•

Solskyddsgardiner sidorutor bak (rad 2)

UD03		

1.500 kr

•

•

Öppningsbar glaslucka bak eluppvärmd

WO07		

3.900 kr

-

3.900 kr

Avtagbar dragkrok (fabriksmonterad)

AQ05		

11.900 kr

-

-

Fällbart bord

D701		

-

-

29.900 kr

Insynsskydd bagageutrymme

CB09		

1.000 kr

•

1.000 kr

Xenonstrålkastare

LA04		

5.900 kr

•

•

SÄTESKOMBINATIONER & KLÄDSEL

KOD		

BUSINESS

ALLURE

BUSINESS VIP

1 extra säte rad 3

AN17		

-

-

25.900 kr

Läderklädsel (6 säten)

CYFX + AL35		

-

-

•

Läderklädsel (8 säten)

CYFX		

-

•

-

Läderklädsel (9 säten)

46FX		

-

-

-

83FT + WAAF + AN16		

•

-

-

KOD

ALLA

Vit Banquise

WPP0

0kr

Grå Artense

F4M0

6.500 kr

Blå Imperial

4PE0

6.500 kr

Beige Nautile (ej e-Traveller)

EUM0

6.500 kr

Grå Platinum

VLM0

6.500 kr

Svart Perla Nera

9VM0

8.500 kr

Brun Rich Oak

G6M0

8.500 kr

Orange Tourmaline (ej e-Traveller)

V7M0

8.500 kr

FÄLGAR

KOD		

BUSINESS

ALLURE

BUSINESS VIP

16” stålfälg

ZHCI		

•

-

-

17” stålfälg

ZHCJ		

•

-

-

17” Alufälg ”PHOENIX”

ZHCQ		

8.900 kr

•

•

(endast e-Traveller)

(standard e-Traveller)

Handsfree motoriserade dubbla sidoskjutdörrar

(ej e-Traveller)

Tygklädsel Curitiba Triton (9 säten)
FÄRGER

(endast e-Traveller)

• = standard
- = inte tillgängligt
Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Peugeot Sverige/K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser,
skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

STANDARDUTRUSTNING I URVAL

BUSINESS

ALLURE (endast el)

BUSINESS VIP (endast el)

12V-uttag, 3st

17” Alufälgar ”PHOENIX”

17” Alufälgar ”PHOENIX”

16” hjulsida (endast el)

ACC, 2-zons klimatanläggning

17” hjulsida

Handsfree motoriserad skjutdörr på höger sida

4 individuella, vändbara fåtoljer i passagerarutrymmet

7” pekskärm
AC Luftkonditionering
Apple CarPlayTM
Baklucka med värme och
torkare

Head Up-display
Hi-Fi-system
Keyless
Luftkonditionering för rad 2 & 3

Digitalradio

Panoramaglastak

Dubbla sidoskjutdörrar
(endast el)

Peugeot Connect & SOS

Elektrisk parkeringsbroms

Sätespaket Premium
(läder, 8 sits)

Eluppvärmda ytterbackspeglar

Xenonstrålkastare

Farthållare och fartbegränsare
Mörktonade sidorutor rad 2 & 3

ACC, 2-zons klimatanläggning
Handsfree motoriserad skjutdörr på höger sida
Head Up-display
Hi-Fi-system
Keyless
Larm & superlås
Luftkonditionering för rad 2 & 3
Peugeot Connect & SOS
Sätespaket Premium
(läder, 6-sits)
Xenonstrålkastare

Parkeringsradar bak
Sidospeglar lackerade i bilens
färg
Siktpaket (regnsensor, elinfällbara sidospeglar, aut. avbländbar backspegel, dimljus)
Fällbart säte i rad 2
Sätespaket Standard (9-sits)
Uppvärmda framstolar

Standard på samtliga modeller: Krockkuddar förare samt passagerare, sidokrockkuddar, gardinkrockkuddar och isofix ytterplatser bak.
Peugeot Sverige/K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och
färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DIESEL
BRÄNSLEFÖRBRUKNING			
				

BlueHDi 180 AUT

WLTP Blandad förbrukning L2 (l/100 km)			

-

WLTP Blandad förbrukning L3 (l/100 km)			

7.1

WLTP CO2 Blandad körning (g/km) L2
WLTP CO2 Blandad körning (g/km) L3
Skattebelopp kr (per år, de tre första åren)			

185
14.651 kr

* = värden och belopp kan variera beroende på bilens utrustningsnivå och tillval

MOTOR (miljöklass 6.3 för dieselmotorerna)		
Cylindervolym (cm3)
Maxeffekt kW (hk DIN)			
Vid varvtal (v/min)			
Max vridmoment			
Vid varvtal (v/min)			
Bränsle			

VÄXELLÅDA			

BlueHDi 180 AUT
1997
132/(180)
4000
400
2000
Diesel/HVO

BlueHDi 180 AUT

6-växlad manuell

-		

8-växlad automat

•

STYRNING			
Variabel servostyrning			
Vändcirkeldiameter

BlueHDi 180 AUT
•
12.4

Ventilerade skivor fram			

•		

Skivor bak			

•

ESP			

•

ABS (låsningsfria bromsar)			

•

DIMENSIONER (mm)			
Längd			

BlueHDi 180 AUT
4956 / 5308		

Bredd			

2204			

Axelavstånd L2/l3			

3275

Spårvidd fram L2/L3			

1627		

Spårvidd bak L2/L3			

1600

Höjd L2/L3			

1890

Markfrigång

VIKTER (kg)			
Tjänstevikt L2/L3			

150

BlueHDi 180 AUT
2000 - 2240

Totalvikt L2			

2800

Totalvikt L3			

2800

Maxlast L2			

600 - 800

Maxlast L3			

600 - 850

Max dragvikt			

PRESTANDA			
Toppfart (km/h)			

2000

BlueHDi 180 AUT
185

Peugeot Sverige/K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och
färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER EL
RÄCKVIDD, FÖRBRUKNING & LADDTIDER		
Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km 			

50 kWh		

75 kWh

230 km		

330 km

Förbrukning, kWh/100 km (blandad körning)		
2
Utsläpp CO (g/km)

21.7		

22.7			

0		

0

Skattebelopp (kr)			

360		

360

50 kWh		

75 kWh

			
MOTOR
& LADDNING
		
Batterityp/kapacitet
Inbyggd laddare (onboard charger)

Lithium-ion/50kWh
11 kW			

Lithium-ion/75kWh		
11 kW

Maxeffekt kW (hk DIN)

100 (136)			

100 (136)

Max vridmoment (Nm)

260			

260

Laddtider:
- vanligt uttag (1.8 kW/10A)
- laddbox (11 kW/32A)
- offentlig laddstation (snabbladdare 100 kW)

>24 h
ca 5 h
ca 30 min

Observera att samtliga laddtider är preliminära och beror på tillgänglig effekt vid laddplatsen och vilken laddkabel som används.

VÄXELLÅDA			
Automatisk steglös

STYRNING			
Variabel servostyrning			
Vändcirkeldiameter L2/L3 (m)			

50 kWh		

75 kWh			

•			

•

50 kWh		

75 kWh			

•			

•

12			

12

ESP			

•			

•			

ABS (låsningsfria bromsar)			

•			

•

DIMENSIONER (mm)			

50 kWh		

75 kWh		

Längd L2/L3			

4959 / 5308		

4956 / 5308			

Bredd L2/L3			

2204		

2204			

Axelavstånd L2/L3			

3275		

3275		

Spårvidd fram L2/L3			

1627		

1627			

Spårvidd bak L2/L3			

1600		

1600		

Höjd L2/L3			

1890		

1890		

150

150

50 kWh		

75 kWh		

Markfrigång

VIKTER (kg)			
Tjänstevikt L2/L3			
Totalvikt L2/L3			

1969		
3015 / 3030		

3100 / 3100			

Maxlast L2/L3			

981		

976

Max dragvikt			

1000		

1000

50 kWh		

75 kWh

130		

130

PRESTANDA			
Toppfart (km/h)			

Peugeot Sverige/K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och
färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen
och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa. När du anförtror dig och din bil
till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är
utbildade specialister som tar hand om din bil.

FÖR DIN TRYGGHET

BRA ATT VETA

TILLVERKARENS GARANTIER

PEUGEOT FINANS

På Peugeots personbilar lämnar vi 3 års nybilsgaranti eller 100 000 km – det

Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete mellan Peugeots bilå-

som först inträffar. Dessutom lämnar vi 12 års genomrostningsgaranti och 3

terförsäljare, Peugeot Sverige och DnB Finans, ett av Nordens ledande

års lackgaranti. Batteriet i våra plug-in hybrider och elbilar har 8 års garanti

finansbolag. Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta komfort utan

eller 160 000 km, det som först inträffar.

ett helt koncept där en bra finansiering inklusive tillläggstjänster, såsom

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige och i övriga
Europa får du hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt 365 dagar om året.
Peugeot Assistance når du på telefonnummer 020-89 89 73 inom Sverige
och +46 771 106 605 i övriga Europa.
PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för auktoriserad service med
löptid från 36 månader och valfritt antal km upp till 205 000 km. Genom
Peugeot Serviceavtal försäkrar du dig om att din Peugeot alltid är i driftsoch säkerhetsmässigt toppskick. Givetvis ingår fri hyrbil vid alla dina
servicetillfällen.
PEUGEOT FÖRSÄKRING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som kör Peugeot. Du är
garanterad reservdelar ur Peugeots Originaldelssortiment och auktoriserade
verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet och ett högt andrahandsvärde
även efter en skada. När du nytecknar Peugeot Försäkring via någon av

låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och serviceavtal, är en självklarhet.
Genom Peugeot Finans får du möjlighet att finansiera den Peugeot som
passar just dina önskemål och behov. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom bilfinansiering och erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta din närmaste Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.
PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader med vårt betal/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat till VISA och gäller på miljontals
inköpsställen och du betalar ingen årsavgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt och bekvämt sätt att betala med och
dessutom får du bonus på alla dina inköp. Du kan även välja att dela upp
dina betalningar. Hämta ansökan hos din närmaste Peugeothandlare eller
ansök direkt på peugeotkort.se.
ÅTERVINNING
För mer information om återvinning och övrig information om Peugeot
välkomnar vi till besök på peugeot.se

Peugeots auktoriserade återförsäljare, ingår självriskreducering på vagnska-

PEUGEOT.SE

degarantin med 3 000 kr. Det innebär att din självrisk reduceras på alla

Via peugeot.se kan du enkelt bygga din Peugeot och beställa den online.

skador som är ersättningsbara via din vagnskadegaranti. Dessutom ingår
bland annat ett hyrbilstillägg om du råkar ut för en ersättningsbar skada på
din bil. Vill du veta mer, ring 077–11 11 680.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med godkända originaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot precis som du vill ha den. Till din hjälp
har du Peugeots kunniga servicepersonal. För din egen del bör du bara
använda reservdelar ur Peugeots Originaldelssortiment. Endast då kan du
vara säker på att delarna är korrekt utprovade och att kvaliteten motsvarar
de krav du har rätt att ställa. Alla våra originaldelar har testats och kontrollerats noggrant för din säkerhet. Det är en garanti för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på delar och arbete.

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00, telefax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se, hemsida: peugeot.se
Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval,
beroende på version. Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som helst ändra
tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet.
Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande information,
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

