
2021 januári gyártástól érvényes típuskódok

Felszereltség Változat Motor Akkumulátor Típuskód Ülések száma Listaár Kedvezmény Kedvezményes ár 

L1 Elektromos 100KWh 50 1PK0NMQESFB0A0E0 9 16 390 000 1 802 900 14 587 100

L2 Elektromos 100KWh 75 1PK0NNQEZFB0A0E0 9 19 525 000 2 147 750 17 377 250

L3 Elektromos 100KWh 75 1PK0NPQEZFB0A0E0 9 19 800 000 2 178 000 17 622 000

PEUGEOT e-TRAVELLER BUSINESS 
Előzetes árlista

* Minden 2021.01.01. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot  Traveller személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk 
ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 
100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. Az elektromos Peugeot Traveller járművek meghajtó akkumulátorára vonatkozó szerződéses jótállás 8év/160 000km (amelyik előbb teljesül).

**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban  az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és 
körülmények egyidejűleg teljesülnek.

Érvényes: 2021.01.01-től a következő árlista közléséig.  A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő 
visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, 
beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.
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8ÉV GARANCIA

a nagyfeszültségű akkumulátorra, 
max. 160 000 KM-ig 70% töltőkapacitás erejéig



BUSINESS

BIZTONSÁG
- Vezető- és utasoldali légzsák

- Oldallégzsákok vezető- és utasoldalon

- Keréknyomás ellenőrző

- ESC + dombsegéd

- Defektjavító készlet

- Ködfényszóró

VEZETÉS TÁMOGATÁS
- Hátsó parkolóradar

- Sebesség korlátozó és szabályozó berendezés

MEGJELENÉS
- Színre fújt lökhárítók és oldalvédő elemek

- Karosszéria színű tükörházak és kilincsek

- 16''-os acél keréktárcsák, dísztárcsával

- LED-es nappali menetfény a lökhárítóba építve

- Jobb- és baloldali tolóajtó

- Sötétített hátsó ablakok

- Műanyag padló borítás

KOMFORT
-Manuális légkondícionáló berendezés

- Távirányítós központizár

- Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl

- Elektromosan behajtódó és elektromos állítású, fűthető külső tükrök

- Kilátás csomag: esőérzékelős ablaktörlők, automata fényszórók, elektrokróm belső tükör (L2 
és L3 esetén)

- Első napellenzők világítással, lehajtható kapaszkodók

- Elhúzható üveg a 2. sorban (L1) / fix (L2 & L3)

- 4 irányban állítható kormány

- Felfelé nyíló hátsó ajtó, ablakfűtéssel, ablaktörlővel

ÜLÉSEK & KÁRPIT
- Állítható magasságú vezető ülés kar és deréktámasszal 

- Kétszemélyes üléspad

- 9 személyes konfiguráció (8 üléses verzió: opció)

MULTIMÉDIA & NAVIGÁCIÓ
- Rádió, 8 hangszóró, 1 USB csatlakozó

- 7''-os érintőképernyő

- Bluetooth 

- Mirror Screen ( Android Auto és Apple CarPlayTM kompatibilis )

- DAB funkció

- Ülések 2. sor: 2 személyes összecsukható pad  lehajtható háttámlával + 1 személyes különálló 
összecsukható ülés lehajtható háttámlával 

- Ülések 3. sor: 3 személyes fix üléspad (L1) / 2 személyes összecsukható pad  lehajtható 
háttámlával + 1 személyes különálló összecsukható ülés lehajtható háttámlával  (L2 & L3)



PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS
FELSZERELTSÉG Business
4 tárcsafék S

ABS, elektronikus fékerőelosztó, ESP kipörgésgátló és dombsegéd S

Automatikusan reteszelődő központi zár S

Biztonsági kormányoszlop S

Léptetőkódos indításgátló S

Vezető és utasülés: 3 pontos biztonsági övek pirotechnikai övfeszítővel és överő-határolóval S

2. és 3. sor ülései: 3 pontos biztonsági övek, szélső üléseken överő-határolóval S

Isofix rögzítési pontok a hátsó üléseken (kivéve AN03 opció esetén a 3.sor ülésein) S

Keréknyomás-ellenőrző rendszer S

Távirányítós kulcs S

AB08 Riasztó és szuperretesz 165 000

Alapszintű fáradtság figyelmeztető rendszer (idő számláló alapú) S

Vetített kijelző (Head-up display) -
D403 Biztonsági csomag I.:távolság figyelő és vészfékező rendszer, távolságtartó tempomat

Videó alapú vészfékező rendszer (VAEBS)
Ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)

LI01 Biztonsági csomag II.: AFIL" sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (hang és vizuális jelzés), automata távolsági fényszóró, fáradtság 
figyelő rendszer (kamera alapú) és közúti tábla felismerő rendszer
Sebességhatár kijelzés kiterjesztett táblafelismerő rendszerrel + Intelligens sebességkorlát felismerővel és szabályozóval
Peugeot Connect: SOS rendszer, helymeghatározó asszisztens -

ZHCM Grip Control intelligens kipörgésgátló - 17"-os acél keréktárcsa esetén* 85 000
ZHDA Grip Control intelligens kipörgésgátló - 17"-os alumínium keréktárcsa esetén* 85 000

Vezető- és utasoldali légzsák S

Első oldallégzsákok S

NF04 Függönylégzsákok a 2. és 3. üléssornál 90 000

Halogén fényszórók S
LA04 Xenon fényszórók 280 000

Ködfényszóró és LED-es nappali menetfény S
Elektromos kézifék S
Alsó motorvédő lemez S

Első üléssor: 

Állítható magasságú vezető ülés kar és deréktámasszal 
(2 tolóajtó esetén nem lesz deréktámasz, mert az ülés  támlája dönthető lesz)

S

WAAO Egyszemélyes utasülés kartámasszal, lehajlható háttámlával 0

WAAF Kétszemélyes üléspad, tárolórekesz az üléspad alatt S

Második üléssor: 

2 személyes összecsukható pad  lehajtható háttámlával + 1 személyes különálló összecsukható ülés lehajtható háttámlával S

Harmadik üléssor: 

AN03 3 személyes fix üléspad (L1 hosszúság esetén) S

AN16 2 személyes összecsukható pad  lehajtható háttámlával + 1 személyes különálló összecsukható ülés lehajtható háttámlával 
(Kizárólag L2 és L3 hosszúság esetén)

S

AN00 Harmadik üléssor törlése 0

Business

A képek illusztrációk!

* széria kerekekkel nem elérhető
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PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS
FELSZERELTSÉG Business
Jobb- és baloldali tolóajtó S

WZ08 Elektromos jobb- és baloldali tolóajtó 485 000

WZ09 Lábmozdulattal nyitható jobb- és baloldali elektromos tolóajtó, kulcs nélküli indítás és nyitás 525 000

Mechanikus gyermekzár S

Elektromos gyerekzár -

Felfelé nyíló hátsó ajtó, ablakfűtéssel, ablaktörlővel S

WO07 Nyitható hátsó szélvédő -

Sötétített, elhúzható üveg a 2. sorban és sötétített üveg a 3. sorban (kizárólag L1 hosszúsághoz) S

Sötétített oldal üvegek (2. és 3. sor) és hátsó ablak (L2 és L3 hosszúsághoz) S

VD18 Extra sötétített oldal üvegek (2. és 3. sor) és sötétített hátsó ablak (L2 és L3 hosszúsághoz) 40 000

Hátsó parkoló radar S

UB03 Első parkoló radar, holttérfigyelő rendszer 160 000
UB07 Visio park: első parkoló radar és tolatókamera - képi megjelenítés az érintőképernyőn-, holttérfigyelő rendszer 260 000

NA01 Fűthető első ülések 90 000

Tempomat és sebességhatároló S

Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl, központizár és elektromos állítású, fűthető külső tükrök S

Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükör S

Kilátás csomag: esőérzékelős ablaktörlők, automata fényszórók, elektrokróm belső tükör S

Első manuális klímaberendezés S

RE07 Első automata klímaberendezés 150 000

NR02 Hátsó klímaegység manuális vezérlő panellel és 6db légbefúvóval (L1 hosszúság esetén nem elérhető) 330 000

OK01 Panoráma üvegtető -

12V-os csatlakozó a műszerfalon, a kesztyűtartóban és az utastér 2. sorában (utastér második sorában csak NR02 esetén) S

230V -os csatlakozó az első utasülés alatt (2. sorból hozzáférhető) -

3,5"-os, színes mátrixkijelző S
"e-Toggle" kapcsoló S
Használati mód választó gomb (Eco, Normal, Power) S

UD03 Napfényrolók a 2. sorban 40 000

Szőnyegkészlet elöl és hátul -

Oldalsó pohártartók a 3. sorban S

CB09 Merev kalaptartó (L2&L3) 40 000

VH04 4 irányban állítható multifunkciós bőrkormány 80 000

Szervókormány S

4 irányban állítható műanyag kormány (WLX7 opció esetén multifunkciós) S

Érintőképernyős rádió Mirror Screen funkcióval (Apple CarPlayTM* és AndroidAutoTM* protokollokkal kompatibilis), Bluetooth 
kihangosító, és USB csatlakozó + DAB (digitális audio tuner)

S

WLX7 Navigáció, érintőképernyős rádió Mirror Screen funkcióval (Apple CarPlayTM* és AndroidAutoTM* protokollokkal kompatibilis), Bluetooth 
kihangosító és USB csatlakozó + DAB (digitális audio tuner)

320 000

8 db hangszóró  ( 4db magassugárzó és 4db középsugárzó) S

"Hifi" csomag: erősítő, mélysugárzó az első utasülés alatt, 9db hangszóró -

Karosszéria színű lökhárítók, oldalsó védő csíkok és külső visszapillantó tükrök
(L3-nál a hátsó lökhárító középső része fényezetlen)

S

Krómozott hűtőrács keret S

0MM0 Metálfényezés 180 000

ZHCI 16"-os acél keréktrácsák, dísztárcsával S

ZHCJ 17"-os acél keréktárcsák, dísztárcsával 110 000

ZHCQ 17"-os Phoenix lakkozott alumínium keréktárcsa 220 000

"Lion dichroique" kéttónusú márkajelzés S

Pótkerék S

Szürke alumínium műszerfal díszítés S

Több tónusú szürke szövetkárpit S

LZ02 4 kWh fedélzeti töltő, egyfázisú S

LZ04 11kW fedélzeti töltő, háromfázisú 105 000

NG39 8A töltőcsatlakozó S

NG40 Green'Up 8/14A töltőcsatlakozó 60 000

Elvi SMART 3 fázisú, 22kWh fali töltőberendezés 363 000

3x32A, 22kWh töltőkábel Type-2 csatlakozóval 109 000

A tartozékok elérhetőségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön Márkakereskedő partnereinknél.

Érvényes: 2021.01.01-től a következő árlista közléséig.  A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés 
költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást 
tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - 
előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.
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*KIZÁRÓLAG az Apple CarPlayTM, illetve az Android Auto TM  által hitelesített alkalmazások működnek majd a jármű leállított állapotában és menet közben, esettől függően. Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az 
Ön okostelefonján elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni az Apple CarPlayTM  vagy az Android Auto TM  által hitelesített, azonos alkalmazást . A Mirror Screen funkció eszközökkel, vagy az Apple CarPlayTM-mel (iOS-es telefonok) illetve az Android 
Auto-val (androidos telefonok) működik, amennyiben ön rendelkezik a szolgáltatóhoz való internethozzáférést is tartalmazó telefonelőfizetéssel. Az Apple CarPlay TM az Apple Inc. védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve.  Az 
Android Auto a Google Inc. védjegye.
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e-TRAVELLER BUSINESS

SZÍNEK és KÁRPITOK

Beltér

Dekoráció
Többtónusú szürke szövetkárpit Szürke alumínium műszerfal díszítés

Széria Fényezés
Fehér BANQUISE 

Feláras Metálfényezések

Az itt megjelenített képek illusztrációk.

Szürke ARTENSE Szürke PLATINUM

Barna RICH OAK Fekete PERLA NERA

Kárpitozás

16''-os dísztárcsa (Business)



KÜLSŐ MÉRETEK L1 L2 L3

Külső hosszúság (mm) 4 606 4 956 5 308

Szélesség külső visszapillantó tükrökkel: kihajtott - behajtott (mm)

Magasság antenna nélkül (mm) 1 905

Tengelytávolság (mm) 2 925

Túlnyúlás elöl - hátul (mm) 881-1153

Nyomtáv elöl - hátul (mm)

Hasmagasság (mm)

Fordulókör járdaszegélyek között (m) 11,3

BELSŐ MÉRETEK
Szállítható személyek száma

Könyökszélesség elöl - 2. sor - 3. sor (mm)

Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a 
modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.
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12,4

5-9

1 515 - 1 586 - 1570

1627 - 1600

MÉRETEK

2204 - 2010

1 890

3 275

881 - 803



MŰSZAKI ADATOK

Motor
Adminisztratív teljesítmény (CV)

Teljesítmény (kW/LE/ fordulattartomány (fordulat/perc))

Max. nyomaték (Nm / fordulat/perc)

Váltó
Típus

Súlyok és terhelhetőség
Önsúly (kg) L1/L2/L3

Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) L1/L2/L3

Fékezett pótkocsi legnagyobb megengedett súlya (kg) 

Legnagyobb megengedett össz. Gördülőtömeg (kg) L1/L2/L3

Teljesítmény
Maximális sebesség (km/h)

0-100 km/h (mp)

1 000 m départ arrêté (mp)

80-120 km/h

Fogyasztás
Hatótávolság (WLTP)

Akkumulátor-kapacitás

Fékek és felfüggesztés
Gumiabroncsok

Fékek elöl-hátul

Felfüggesztés elöl

Felfüggesztés hátul

Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil 
Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a 
modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű 
megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

230km / 330km

50 kW / 75 kW

215/65 R16 v. 225/55 R17

Tárcsafék (első tengelyen hűtött)

Pseudo MacPherson

Teljesen független, ferde háromszög-lengőkaros

9,7 (Drive módban)

4

100/136 / 3673-10000

260 / 300 - 3673

Automata

1854 / 1894 / 1914

2855 / 2950 / 2965

1 000

3855 / 3950 / 3965

130

11

34



www.peugeot.hu

A táblázatokban szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import 
Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  
felszereltségek, technikai adatok, és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb 

tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeotmárkakereskedői hálózattal.


