
PEUGEOT e-RIFTER
Előzetes árlista



Bruttó listaár

Hosszúság Motor Active Pack Allure Allure Pack

L1-5személyes Elektromotor 
136LE (100 kW)

13,980,000 14,525,000 14,930,000

L2-5 személyes Elektromotor 
136LE (100 kW)

- - 15,335,000

Kedvezményes bruttó ár

Hosszúság Motor Active Pack Allure Allure Pack

L1-5személyes Elektromotor 
136LE (100 kW)

12,442,200 12,927,250 13,287,700

L2-5 személyes Elektromotor 
136LE (100 kW)

- - 13,648,150

3, A kormányzati „E-AUTO-2021/ lakossági” kódszámú elektromos autó pályázat útján elérhető állami támogatás mértéke 7- vagy többszemélyes tisztán elektromos gépjárműnél 1
000 000 Ft és 14 000 000 Ft közötti bruttó vételár esetén a vásárlás időpontjában érvényes bruttó vételár maximum 50%-a, de legfeljebb 2 500 000 Ft, míg 14 000 001 Ft és
17 000 000 Ft közötti bruttó vételár esetén annak maximum 11%-a, de legfeljebb 1 500 000 Ft. 17 000 000 Ft feletti bruttó vételár esetén állami támogatás nem vehető
igénybe. A támogatás pályázat útján vehető igénybe és azt az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézménye, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. bírálja el. A
pályázat eredményéért nem vállalunk felelősséget. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért keresse fel a https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/msz2021
weboldalt, illetve keresse a Citroën-márkakereskedéseket.
Jelen ajánlat 2021.06.14.-től visszavonásig, új Peugeot e-Rifter L1 Allure Pack 7 személyes változata esetén gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes.
A modell hatótávolsága WLTP szabvány szerint: 280 km, vegyes fogyasztása: 200Wh/km, vegyes CO2-kibocsátása: 0 g/km. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljeskörű és
nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért
forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez.
**Mivel az elektromos autó támogatás kombinálható egyéb támogatással, így az a a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatással is kombinálható. Utóbbi részleteit a
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III.12.) Korm. rendelet határozza meg. Az igénybevétel feltételeivel kapcsolatos tájékoztatás nem
teljeskörű, a részletes szabályokat a hivatkozott rendelet tartalmazza.

Érvényes: 2021.06.14.-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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* Minden 2021.06.14. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített belsőégésű Peugeot e-Rifter 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 forgalomba helyezésétől számított 2 évig
vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. Az elektromos Peugeot Rifter 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 Szervizfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.
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Különleges ajánlat: 7 személyes1 e-Rifter L1 Allure Pack extra kevezménnyel, Nagycsaládosok autóvásárlási 

állami támogatásával2 és e-autó vásárlási állami támogatással3!

1, A 7 személyes konfiguráció teljesüléséhez az AN01 - 2 db dönthető és kivehető ülés a 3. sorban opció megrendelése kötelező. Az opció megrendelése nélkül az állami
támogatások egyike sem igényelhető.

2,Az állami támogatás igénybevételének módját és feltételeit a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III.12.) Korm. rendelet határozza
meg. Az igénybevétel feltételeivel kapcsolatos tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes szabályokat a hivatkozott rendelet tartalmazza.

PEUGEOT e-RIFTER
Előzetes árlista

5 ÉV*
GARANCIA
max. 100 000 KM-ig

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek teljesülése esetén.**

Allure Pack L1

Bruttó listaár:  14 930 000 Ft

Kedvezményes bruttó ár:     12 839 800 Ft

2 db dönthető és kivehető ülés a 3. sorban opció: 255 000 Ft 
Nagycsaládosok autóvásárlására szóló állami támogatás: 2 500 000 Ft

e-Autó beszerzésére igényelhető
állami támogatás: 2 500 000 Fte-Autó beszerzésére igényelhető 
állami támogatás

Kedvezménnyel csökkentett, állami támogatásokkal kombinált bruttó vételár:

8 060 000 Ft

8ÉV GARANCIA
a nagyfeszültségű akkumulátorra, 

max. 160 000 KM-ig 70% töltőkapacitás erejéig*



Active 
Pack
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S:PR01 S S
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ZV79 - S S

ZV80 - - 50,000

UF02 75,000 75,000 75,000

S - -

IT02 80,000 S S

S - -

- S S

NA01 - 95,000 95,000

S S S

AL05 - - 95,000

AN01 - - 255,000

S - -

- S S

XN01 - - 35,000

UB01 100,000 S S

UB03 250,000 - -

QK02 - 300,000 S

AO01 - - 195,000

N402 - - 440,000

S S S

- - S

YD01 - 135,000 135,000

LE05 - 105,000 S

VD10 - - S

NB08 165,000 S S

LW02 35,000 35,000 35,000

S S S

OU01 - - 320,000

S S S

RE07 - 105,000 105,000

CU26 - S S

S S S

S S S

GMAZ Digitális műszerfal - 40,000 S

S: NB08 S -

VH04 - 35,000 S

Zenith panoráma tető: többfunkciós panorámatető extra rakodóhelyekkel, elektromos 
árnyékolóval és kiegészítő világítással a második sorban (kizárólag L1 5 személyes 
változathoz rendelhető)

Manuális klímaberendezés 

Kétzónás automata klímaberendezés hátsó klímakivezetéssel 

Közép konzol az első ülések között 

Szervókormány, 4 irányban állítható kormánykerék

Multifunkciós bőrbevonatú kormány

Multifunkciós kormány 

Vezető ülés: hosszirányban állítható, támla dőlés szöge állítható, fejtámla magassága 
állíthatóKomfort vezető ülés: hosszirányban állítható, magasságban állítható, támla dőlés szöge 
állítható, fejtámla magassága állítható, állítható deréktámasz, könyöktámasz (Hosszú, 7 
Utasülés:  támla dőlés szöge állítható, fejtámla magassága állítható

Elektromos ablakemelők elöl és hátul, elektromosan állítható, behajtodó és fűthető 
tükrök, elektromos gyerekzár

Kilátás csomag: automata ablaktörlő és világítás kapcsolás + megjelenés csomag Active 
Pack-nál

Sötétített hátsó oldalüvegek, külön nyitható, sötétített hátsó szélvédő 

Fűthető első szélvédő

Magic Wash ablaktörlők, beépített fúvókával

Első parkolóradar, holttérfigyelő rendszer

Első parkolóradar, holttérfigyelő rendszer, tolatókamera (Visiopark 180) és parkoló 
segéd - Fekete Onyx visszapillantó tükör fényezés

Elektromos ablakemelők elöl, elektromosan állítható és fűthető tükrök, manuális 
gyerekzár

Elektrokróm belső visszapillantó tükör

Kulcs nélküli nyitás és indítás, 2 db távirányítós kulcs

FELSZERELTSÉG

Aktív biztonsági berendezések

Passzív biztonsági berendezések

Vezetéstámogató berendezésekB
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Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer (indirekt típusú)
ESP, kipörgésgátló, , Hill assist rendszer

Blokkolásgátló (ABS), elektronikus fékerő-elosztó (REF), vészfék-rásegítés (AFU)

40-es modellév

Safety Plus csomag: Kibővített táblafelismerő rendszer (közlekedési táblák is), automata 
távolsági fényszóró kapcsolás, kamera alapú éberség figyelő rendszer

Safety csomag: automata vészfékező rendszer, sávtartó asszisztens és táblafelismerő 
rendszer (csak sebességre figyelmeztető táblák)

Alap éberségfigyelő rendszer (vezetési idő alapján)

Tempomat és sebességhatároló

Elektromos kézifék

Ködfényszórók 

Halogén fényszórók, LED-es nappali menetfény

Halogén fényszórók

5 db 3 pontos biztonsági öv (a 2. sor középső ülése nem rendelkezik övfeszítővel)

Vezető, utasoldali és oldallégzsák az első sorban, Függönylégzsákok első és második 
sorban; Isofix rögzítések a 2. üléssorban (3db)

Drive Assist csomag: távolságtartó tempomat (automata váltó esetén STOP funkcióval) 
(kizárólag PureTech 130 EAT8 és BlueHDI 130  motorokhoz rendelhető)
Grip Control intelligens kipörgésgátló, lejtmenet vezérlő 

Érvényes: 2021.06.14.-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.

Ülések, modularitás, rakodóhelyek

Parkolássegítő rendszerek

Nyitás-zárás, kilátás

Dönthető támlájú utasülés: támla dőlés szöge korlátozottan állítható, fejtámla magassága 
állítható, merev háttámla borítás felhajtható asztalkával, könyöktámasz 
Vezető és utasoldali ülésfűtés 

2/3-1/3 arányban dönthető üléspad a 2.sorban

Különálló ülések a 2. sorban

2 db dönthető és kivehető ülés a 3. sorban (kizárólag L1 hosszúsághoz rendelhető)

Nyitott kesztyűtartó alul és zárt felül az utasoldalon ( A felső hűtött, klíma esetén)

Vezetőhely és kormánykerék

Hőkomfort
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Zárt kesztyűtartó alul és felül az utasoldalon ( A felső hűtött, klíma esetén)

Gyermek csomag: napfény rolók a 2. sorban, tárolók a 2. üléssor padlójában, gyermek 
felügyelő tükör

Hátsó parkolóradar

Első- és hátsó parkolóradar és megjelenés csomag 

Első parkolóradar + Tolatókamera (Visiopark 180) 

Peugeot i-Cockpit vezetőhely: magasra helyezett nagyméretű műszeregység, kisméretű 
kormánykerék és Allure és Allure Pack felszereltségek esetén  8" központi érintőképernyő



40-es modellév
Active 
Pack

Allure
Allure 
Pack

WLIM S S -

WLO2 260,000 260,000 S

WL2K - 200,000 200,000

E301 - 55,000 55,000

ES11 - 35,000 35,000

S - -

- S -

DZSB - - S

S S S

S S -

OAFY S - -

OCFY - S S

S S S

S S S

CB09 - - S

CB08 S S S

S S S

PB04 70,000 - -

- S S

S - -

130,000 S -

- 95,000 S

S S S

S - -

- S S

PR01 120,000 - -

P0WP S S S

0MM0 160,000 160,000 160,000

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

AQ11 130,000 130,000 130,000

LZ02 S S S

LZ04 210,000 210,000 210,000

NG39 S S S

NG40 70,000 70,000 70,000

Szürke Artense fényezés (M0F4)

Jobboldali tolóajtó fix ablakkal + fix ablak  a bal oldalon
Szürke, hosszanti tetősínek (CL hosszúság esetén fényes fekete színű)

Részben fényezett első lökhárító, fényezett ajtó kilincsek és visszapillantó tükrök és 
krómozott hűtőrács keret és szürke alsó lökhárító díszbetét

Fényezetlen lökhárítók, ajtó kilincsek és visszapillantó tükrök, tolóajtó sín borítás 
nélkül

Fekete műanyag kerékjárati ívek és oldalvédő elemek

Jobb és baloldali tolóajtó elektromos ablakokkal

Jobb és baloldali tolóajtó billenthető ablakokkal

Egyszárnyú, felfelé nyíló hátsó ajtó, fűtött ablaküveggel és ablaktörlővel

Két szárnyú, üvegezett hátsó ajtó fűtött ablaküveggel és baloldali ablaktörlővel 

Rádió Bluetooth kihangosítóval és USB csatlakozóval + DAB**

Szürke Silky fényezés (M0EU)

Metál fényezés

Fehér Banquise alapfényezés

Megjelenés csomag: ködfényszórók, színrefújt  tükörházak, tolóajtó sín borítás és 
kilincsek, alumínium színű díszcsík a ködfényszórók felett, szürke hűtőrácskeret

16"-os (215/65 R16) acél keréktárcsák RAKIURA dísztárcsával (világos szürke színű)

Kihúzható kalaptartó L2-es hosszúsághoz

Merev  kalaptartó L1-es hosszúsághoz

Napellenzők (Allure és Allure Pack felszereltségeknél megvilágított tükörrel a vezető 
oldalon)

Felső rakodópolc a műszerfal felett

Sötét Puma szövetkárpit, kék műszerfal boritás és króm hatású belső kilincsek elöl

Sötét Curitiba szövetkárpit, fekete műszerfal boritás és belső kilincsek (Active Pack 
esetén króm hatású belső kilincsek elöl)

Analóg műszeregység, 3,5"-os színes mátrix kijelzővel (Allure Pack esetén króm 
díszítéssel)

FELSZERELTSÉG

Belső stílus

Külső stílus

S = széria
o = opció

*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.

Érvényes: 2021.06.14.-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.

8"-os érintőképernyő, rádió, Mirror Screen funkció (Apple CarPlayTM* és Android AutoTM* 
protokolokkal kompatibilis), Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó + DAB**

3D Navigáció, 8"-os érintőképernyő, rádió, Mirror Screen funkció (Apple CarPlayTM* és 
Android AutoTM* protokolokkal kompatibilis), Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó + 
DAB**

Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzol aljánál (Qi szabvány szerint)
- átmenetileg nem elérhető

220 V-os csatlakozó

Defektjavító készlet

16"-os (215/65 R16) TARANAKI alumínium keréktárcsák Antracit szürke színben

16"-os (215/65 R16) acél keréktárcsák TONGARIRO dísztárcsával (sötét szürke színű)

Green'Up 8/14A töltőcsatlakozó

8A töltőcsatlakozó

11kW fedélzeti töltő, háromfázisú

Vonóhorog-előkészítés

Fekete Perla Nera fényezés (M09V)

Szürke Platínium fényezés (M0VL)

Réz Cuprite fényezés (M0LG)

Mélykék fényezés (M0JG)

7 kWh fedélzeti töltő, egyfázisú
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