
Veljavnost od 01.06.2022
Proizvodnja: od JULIJ 2022 in dalje, modelno leto 50

V5

Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer : P Automobil Import d.o.o.,
član skupine Emil Frey, Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, www.peugeot.si

PEUGEOT

RIFTER in e-RIFTER

CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN
TEHNIČNE LASTNOSTI



Veljavnost od 01.06.2022 kW / KM Standard Menjalnik ACTIVE PACK ALLURE ALLURE PACK GT

Dolžina L1

MODELI Z ELEKTRIČNIM MOTORJEM

e-RIFTER L1 50 KWh 136  100 / 136 Elektrika Elektromotor 38.530,00 40.710,00 42.230,00 43.210,00

Dolžina L2

MODELI Z ELEKTRIČNIM MOTORJEM

e-RIFTER L2 50 KWh 136  100 / 136 Elektrika Elektromotor 41.260,00 43.440,00 43.330,00 44.310,00

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - samodejni 8 stopenjski menjalnik

ACTIVE PACK:
Varnostni sistemi ESP, ASR, ABS, AFU Prednja maska s črnimi dodatki
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) Notranjost iz tkanine 'Curitiba'
Voznikovo mesto Peugeot i-Cockpit Funkcija Follow me Home na prednjih žarometih
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Obrobe blatnikov iz črne plastike
Čelna in stranska zračna varnostna blazina za voznika in sovoznika 16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom 'RAKIURA'
Varnostne zračne zavese za potnike v 1. in 2. vrsti Komplet za popravilo pnevmatike
Servo volanski obroč nastavljiv po višini in globini Nizka sredinska konzola
Varnostni Paket: Prestavna ročica samodejnega menjalnika e-Toggle
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu Električna parkirna zavora
- Prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)
- Samodejni vklop dnevnih luči Polnililni kabel za polnjenje preko domače vtičnice 8A - 6m
- Active Safety Break s funkcijo prepoznavanja pešca do 60 km/h Elektromotor 100 kW
- Barvni sredinski ekran 3,5'' v instrumentni plošči Baterija 50 kW
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Stropna polica spredaj z odlagalnim prostorom
Stropna držala v 1. in 2. vrsti
Osvetlitev potniškega in prtljažnega prostora ALLURE → (ACTIVE PACK +):
Dvonivojska polica v prtljažnem prostoru (L1) (2 poziciji) Posamični sedeži (3)  v drugi vrsti (varnostno pripetje ISOFIX na vseh 3 sedežih) + 
Rolo pokrov v prtljažnem prostoru (L2) Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Zaprt zgornji predal pred sovoznikom Prednji žarometi z eliptičnim modulom in LED dnevnimi lučmi
Odprt spodnji predal pred sovoznikom Samodejni brisalci MAGIC WASH s senzorjem za dež (PAKET VIDLJIVOST)
Odlagalno mesto za skodelico na levi in desni strani Parkirni senzorji zadaj
Brisalci MAGIC WASH Električni sekvenčni pomik stekel na voznikovih in sovoznikovih vratih
Mesta za pripenjanje tovora v prtljažnem prostoru (4) Multifunkcijski volan iz pene
Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini in naklonu (osnovni) Paket ''Varnost Plus''
Posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu - Samodejni preklop med dolgimi in kratkimi lučmi
Naslona za glavo spredaj nastavljiva po višini - Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
Zložljiva klop in naslon v 2. vrsti v razmerju 2/3 - 1/3 - Putrujenosti voznika
3 x pripetja ISOFIX na vsakem sedišču Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini, naklonu in v ledvenem delu
Zastekljena desna stranska drsna vrata (L1) Naslon za roke za voznika in sovoznika
Analogna instrumentalna plošča Senčnik z ogledalom in osvetlitvijo na voznikovi strani
Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata (L2) Posamičen sovoznikov sedež z možnostjo zložljivega naslona
Stekla na oknu v 2. vrsti z možnjostjo priprtja Prednji meglenki 
Fiksna stekla v 3. vrsti Stranska ogledala v barvi karoserije
Zadnja dvižna vrata z ogrevanim steklom in brisalcem Mizica na zadnji strani voznikovega in sovoznikovega sedeža
Električni pomik prednjih stekel Prednji odbijač in kljuke vrat v barvi karoserije
Ogrevani in električno pomični zunanji stranski vzvratni ogledali Prednji odbijač z zaščito spodaj v sivi barvi
Stranska ogledala v črni barvi umetne mase Prednja maska s kromirano obrobo
Senzor za temperaturo v ogledalih Zadnji odbijač v črni barvi plastike z zaščito spodaj v sivi barvi
Centralno zaklepanje (1 x daljinec s 3 gumbi, 1 x rezervni ključ) Visoka sredinska konzola z zaprtim predalom (brez izpiha klime nazaj)
Radio RD6 DAB+  z 5'' enobarvnim zaslonom (monokromatski) Notranjost iz tkanine 'Caracal'
Digitalni radijski sprejemnik DAB+ 16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom 'TONGARIRO'
Naprava za prostoročo telefoniranje Bluetooth Komplet za popravilo pnevmatike
Priključek USB (1x) Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata
Ročna klimatska naprava Osvetlitev tovornega prostora
Prednji in zadnji odbijač in kljuke vrat v črni barvi plastike

ALLURE PACK → (ALLURE +): GT → (ALLURE PACK +):
Usnjen multifunkcijski volan Multifunkcijski usnjen volanski obroč z monogramom GT
Električni sekvenčni pomik stekel v 2. vrsti na stranskih drsnih vratih Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Elektronska varnostna ključavnica za varnost otrok v 2 vrsti Prostoročni vstop in zagon vozila (2 x daljinec)
Električna zložljiva stranska ogledala 2 odlagalni mesti za skodelico + 12V vtič
Dodatno temnjeno zadnje steklo z možnostjo ločenega odpiranja Visoka sredinska konzola (z izpihom klime nazaj)
Dodatno temnjena stekla v 2. in 3. vrsti Prednja maska s črno obrobo
Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo Oznaka na boku vozila in zadaj GT
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji Vzdolžni strešni nosilci v črni lakirani barvi (samo dolžina L1, dolžina L2 v sivi barvi)
16'' ALU platišča 'TARANAKI' + komplet za popravilo pnevmatik Notranjost GT iz tkanine 'Squared' + tepih
Radio RCCA2 in digitalnim sprejemnikom DAB+ Stranska letev na boku in stranska ogledala v črni briliant barvi
8'' zaslon na dotik + priključek USB (2x) 17'' ALU platišča 'AORAKI' + komplet za popravilo pnevmatik
Funkcija Mirror Screen (Carplay in Android Auto) Peugeot SOS Connect Box

PEUGEOT RIFTER
Osebno vozilo

Maloprodajna cena z DDV (€)



Veljavnost od 01.06.2022 kW / KM Standard Menjalnik ACTIVE PACK ALLURE ALLURE PACK GT

Dolžina L1

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

RIFTER L1 1.2 PureTech 110 STT* 81 / 110 €6.3 Ročni 6 stopenjski 22.130,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER L1 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 23.470,00 25.650,00 27.170,00 27.950,00

RIFTER L1 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 27.200,00 28.720,00 29.500,00

RIFTER L1 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 29.150,00 30.670,00 31.450,00

Dolžina L2

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 1.2 PureTech 110 STT* 81 / 110 €6.3 Ročni 6 stopenjski 23.280,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 24.620,00 26.500,00

RIFTER L2 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 28.050,00 29.570,00 30.130,00

RIFTER L2 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 30.000,00 31.520,00 32.080,00

Dolžina L2 - serijsko 7 sedežev

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 7S 1.2 PureTech 110 STT* 81 / 110 €6.3 Ročni 6 stopenjski 24.180,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 7S 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 25.520,00 27.400,00

RIFTER L2 7S 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 28.950,00 30.470,00 31.030,00

RIFTER L2 7S 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 30.900,00 32.420,00 32.980,00

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - samodejni 8 stopenjski menjalnik

* Samo za vozila na zalogi. Vozilo Rifter s termičnim motorjem ni na voljo za naročanje v proizvodnjo.

ACTIVE PACK:
Varnostni sistemi ESP, ASR, ABS, AFU Prednja maska s črnimi dodatki
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) Notranjost iz tkanine 'Curitiba'
Voznikovo mesto Peugeot i-Cockpit Funkcija Follow me Home na prednjih žarometih
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Obrobe blatnikov iz črne plastike
Čelna in stranska zračna varnostna blazina za voznika in sovoznika 16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom 'RAKIURA'
Varnostne zračne zavese za potnike v 1. in 2. vrsti Komplet za popravilo pnevmatike
Servo volanski obroč nastavljiv po višini in globini Nizka sredinska konzola
Varnostni Paket: Prestavna ročica samodejnega menjalnika e-Toggle
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu Električna parkirna zavora
- Prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)
- Samodejni vklop dnevnih luči Polnililni kabel za polnjenje preko domače vtičnice 8A - 6m
- Active Safety Break s funkcijo prepoznavanja pešca do 60 km/h Elektromotor 100 kW
- Barvni sredinski ekran 3,5'' v instrumentni plošči Baterija 50 kW
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Stropna polica spredaj z odlagalnim prostorom
Stropna držala v 1. in 2. vrsti
Osvetlitev potniškega in prtljažnega prostora ALLURE → (ACTIVE PACK +):
Dvonivojska polica v prtljažnem prostoru (L1) (2 poziciji) Posamični sedeži (3)  v drugi vrsti (varnostno pripetje ISOFIX na vseh 3 sedežih) + 
Rolo pokrov v prtljažnem prostoru (L2) Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Zaprt zgornji predal pred sovoznikom Prednji žarometi z eliptičnim modulom in LED dnevnimi lučmi
Odprt spodnji predal pred sovoznikom Samodejni brisalci MAGIC WASH s senzorjem za dež (PAKET VIDLJIVOST)
Odlagalno mesto za skodelico na levi in desni strani Parkirni senzorji zadaj
Brisalci MAGIC WASH Električni sekvenčni pomik stekel na voznikovih in sovoznikovih vratih
Mesta za pripenjanje tovora v prtljažnem prostoru (4) Multifunkcijski volan iz pene
Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini in naklonu (osnovni) Paket ''Varnost Plus''
Posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu - Samodejni preklop med dolgimi in kratkimi lučmi
Naslona za glavo spredaj nastavljiva po višini - Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
Zložljiva klop in naslon v 2. vrsti v razmerju 2/3 - 1/3 - Putrujenosti voznika
3 x pripetja ISOFIX na vsakem sedišču Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini, naklonu in v ledvenem delu
Zastekljena desna stranska drsna vrata (L1) Naslon za roke za voznika in sovoznika
Analogna instrumentalna plošča Senčnik z ogledalom in osvetlitvijo na voznikovi strani
Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata (L2) Posamičen sovoznikov sedež z možnostjo zložljivega naslona
Stekla na oknu v 2. vrsti z možnjostjo priprtja Prednji meglenki 
Fiksna stekla v 3. vrsti Stranska ogledala v barvi karoserije
Zadnja dvižna vrata z ogrevanim steklom in brisalcem Mizica na zadnji strani voznikovega in sovoznikovega sedeža
Električni pomik prednjih stekel Prednji odbijač in kljuke vrat v barvi karoserije
Ogrevani in električno pomični zunanji stranski vzvratni ogledali Prednji odbijač z zaščito spodaj v sivi barvi
Stranska ogledala v črni barvi umetne mase Prednja maska s kromirano obrobo
Senzor za temperaturo v ogledalih Zadnji odbijač v črni barvi plastike z zaščito spodaj v sivi barvi
Centralno zaklepanje (1 x daljinec s 3 gumbi, 1 x rezervni ključ) Visoka sredinska konzola z zaprtim predalom (brez izpiha klime nazaj)
Radio RD6 DAB+  z 5'' enobarvnim zaslonom (monokromatski) Notranjost iz tkanine 'Caracal'
Digitalni radijski sprejemnik DAB+ 16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom 'TONGARIRO'
Naprava za prostoročo telefoniranje Bluetooth Komplet za popravilo pnevmatike
Priključek USB (1x) Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata
Ročna klimatska naprava Osvetlitev tovornega prostora
Prednji in zadnji odbijač in kljuke vrat v črni barvi plastike

PEUGEOT RIFTER

Maloprodajna cena z DDV (€)

Osebno vozilo - VOZILA IZ ZALOGE



Veljavnost od 01.06.2022 kW / KM Standard Menjalnik ACTIVE PACK ALLURE ALLURE PACK GT

Dolžina L1

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

RIFTER L1 1.2 PureTech 110 STT* 81 / 110 €6.3 Ročni 6 stopenjski 22.130,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER L1 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 23.470,00 25.650,00 27.170,00 27.950,00

RIFTER L1 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 27.200,00 28.720,00 29.500,00

RIFTER L1 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 29.150,00 30.670,00 31.450,00

Dolžina L2

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 1.2 PureTech 110 STT* 81 / 110 €6.3 Ročni 6 stopenjski 23.280,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 24.620,00 26.500,00

RIFTER L2 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 28.050,00 29.570,00 30.130,00

RIFTER L2 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 30.000,00 31.520,00 32.080,00

Dolžina L2 - serijsko 7 sedežev

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 7S 1.2 PureTech 110 STT* 81 / 110 €6.3 Ročni 6 stopenjski 24.180,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER L2 7S 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 25.520,00 27.400,00

RIFTER L2 7S 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 28.950,00 30.470,00 31.030,00

RIFTER L2 7S 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 30.900,00 32.420,00 32.980,00

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - samodejni 8 stopenjski menjalnik

* Samo za vozila na zalogi. Vozilo Rifter s termičnim motorjem ni na voljo za naročanje v proizvodnjo.

PEUGEOT RIFTER

Maloprodajna cena z DDV (€)

Osebno vozilo - VOZILA IZ ZALOGE

ALLURE PACK → (ALLURE +): GT → (ALLURE PACK +):
Usnjen multifunkcijski volan Multifunkcijski usnjen volanski obroč z monogramom GT
Električni sekvenčni pomik stekel v 2. vrsti na stranskih drsnih vratih Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Elektronska varnostna ključavnica za varnost otrok v 2 vrsti Prostoročni vstop in zagon vozila (2 x daljinec)
Električna zložljiva stranska ogledala 2 odlagalni mesti za skodelico + 12V vtič
Dodatno temnjeno zadnje steklo z možnostjo ločenega odpiranja Visoka sredinska konzola (z izpihom klime nazaj)
Dodatno temnjena stekla v 2. in 3. vrsti Prednja maska s črno obrobo
Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo Oznaka na boku vozila in zadaj GT
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji Vzdolžni strešni nosilci v črni lakirani barvi (samo dolžina L1, dolžina L2 v sivi barvi)
16'' ALU platišča 'TARANAKI' + komplet za popravilo pnevmatik Notranjost GT iz tkanine 'Squared' + tepih
Radio RCCA2 in digitalnim sprejemnikom DAB+ Stranska letev na boku in stranska ogledala v črni briliant barvi
8'' zaslon na dotik + priključek USB (2x) 17'' ALU platišča 'AORAKI' + komplet za popravilo pnevmatik
Funkcija Mirror Screen (Carplay in Android Auto) Peugeot SOS Connect Box



Veljavnost od 01.06.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)
Peugeot RIFTER ACTIVE PACK
Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00    
Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    

Zaščita podvozja pod motorjem
serijsko z UF02, 
možno samo na 

Rifter N1
FX01 122,95 150,00    

Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Paket vidljivost: samodejni brisalci s senzorjem za dež, volanski obroč z gumbi za upravljanje na 
volanu, prednje meglenke (vključuje PR01)

serijsko z WL2K NB08 327,87 400,00    

Asimetrična krilna zadnja vrata 1/3 desno - 2/3 levo s 1800 odpiranjem; ogrevano steklo z brisalcem 
le na levem steklu (leva vrata)

PB04 163,93 200,00    

Leva stranska drsna vrata samo na L1 PC19 327,87 400,00    

Prednji meglenki
serijsko z NB08 

ali UB03
PR01 122,95 150,00    

Parkirni senzorji zadaj UB01 229,51 280,00    
Parkirni senzorji spredaj in zadaj vključuje PR01 UB03 491,80 600,00    
Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

vključuje FX01 UF02 327,87 400,00    

Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

vključuje NB08 WL2K 942,62 1.150,00    

Avtoradio RCCA2 z 8'' ekranom na dotik + Bluetooth (1 mikrofon) + antena 200 mm + povezava 
Mirror Screen + digitalni sprejemnik DAB

WLO2 491,80 600,00    

Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Peugeot RIFTER ALLURE
Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00    
Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    

Zaščita podvozja pod motorjem
serijsko z UF02, 
možno samo na 

Rifter N1
FX01 122,95 150,00    

Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Kamera za vzvratno vožnjo VisioPark 1800 vključuje WL02 QK02 696,72 850,00    
Avtomatska dvopodročna klimatska naprava (izpih nazaj) + 2 x USB priključek zadaj RE07 245,90 300,00    
Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

vključuje FX01 UF02 327,87 400,00    

Multifunkcijski usnjen volanski obroč VH04 81,97 100,00    
Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 942,62 1.150,00    

Avtoradio RCCA2 z 8'' ekranom na dotik + Bluetooth (1 mikrofon) + antena 200 mm + povezava 
Mirror Screen + digitalni sprejemnik DAB

serijsko z QK02 WLO2 491,80 600,00    

Prostoročni vstop in zagon vozila YD01 303,28 370,00    
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

PEUGEOT RIFTER in e-RIFTER
OPCIJSKA OPREMA

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim 
prodajalcem vozil.



Veljavnost od 01.06.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)

PEUGEOT RIFTER in e-RIFTER
OPCIJSKA OPREMA

Peugeot RIFTER ALLURE PACK

Dodatna dva (2) odstranljiva sedeža s poklopnim naslonom v 3. vrsti (na dolžini L2 sta vzdolžno 
pomična cca 15 cm)

ni možno na 
Rifter N1 in 
dolžini L2

AN01 737,70 900,00    

Sistem za nadzor mrtvega kota + parkirni senzorji spredaj serijsko z N402 AO01 532,79 650,00    
Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00    
Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    
Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Parkirni senzorji SPREDAJ + BOČNO + sistem za nadzor mrtvega kota + sistem za pomoč pri 
vzvratnem in bočnem parkiranju CITY PARK

vključuje AO01 N402 836,07 1.020,00    

Ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) NA01 204,92 250,00    
Varnostna mreža med potniškim in tovornim prostorom za prevoz visokega tovora (možnost 
postavitve za prvo ali drugo vrsto sedežev)

ni možno na 
Rifter N1

NM01 122,95 150,00    

Panoramsko strešno okno in multifunkcijski strop z odlagalnimi predali zadaj
samo dolžina L1, 
ni možno z AN01

OU01 778,69 950,00    

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava (izpih nazaj) + 2 x USB priključekzadaj RE07 245,90 300,00    
Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

vključuje FX01 UF02 327,87 400,00    

Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 450,82 550,00    

Otroški paket: Vzvratno ogledalo za lažji nadzor otrok + senčniki v drugi vrsti XN01 81,97 100,00    
Prostoročni vstop in zagon vozila YD01 303,28 370,00    

Peugeot SOS Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote)
opcija samo na e-

Rifter
YR07 303,28 370,00    

Paket ''Pomoč vozniku''
- aktivni tempomat s funkcijo 30 km/h (ročni menjalnik) ali funkcijo STOP (samodejni menjalnik)

ZV80 114,75 140,00    

Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Peugeot RIFTER GT

Dodatna dva (2) odstranljiva sedeža s poklopnim naslonom v 3. vrsti (na dolžini L2 sta vzdolžno 
pomična cca 15 cm)

ni možno na 
Rifter N1 in 
dolžini L2

AN01 737,70 900,00    

Sistem za nadzor mrtvega kota + parkirni senzorji spredaj serijsko z N402 AO01 532,79 650,00    
Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00    

Dodatno ogrevanje Webasto - možnost programiranja na radiju in aktivacijo ON/OFF na daljavo
ni možno z 
bencinskim 
motorjem

DK13 860,66 1.050,00    

Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    
Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Parkirni senzorji SPREDAJ + BOČNO + sistem za nadzor mrtvega kota + sistem za pomoč pri 
vzvratnem in bočnem parkiranju CITY PARK

vključuje AO01 N402 836,07 1.020,00    

Ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) NA01 204,92 250,00    
Varnostna mreža med potniškim in tovornim prostorom za prevoz visokega tovora (možnost 
postavitve za prvo ali drugo vrsto sedežev)

ni možno na 
Rifter N1

NM01 122,95 150,00    

Panoramsko strešno okno in multifunkcijski strop z odlagalnimi predali zadaj
samo dolžina L1, 
ni možno z AN01

OU01 778,69 950,00    

Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

vključuje FX01 UF02 327,87 400,00    

Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

vključuje FX01 UF02 327,87 400,00    

Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 450,82 550,00    

Otroški paket: Vzvratno ogledalo za lažji nadzor otrok + senčniki v drugi vrsti XN01 81,97 100,00    

Peugeot SOS Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote)
opcija samo na e-

Rifter
YR07 303,28 370,00    

Paket ''Pomoč vozniku''
- aktivni tempomat s funkcijo 30 km/h (ročni menjalnik) ali funkcijo STOP (samodejni menjalnik)

ZV80 114,75 140,00    

Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim 
prodajalcem vozil.



Veljavnost od 01.06.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)

PEUGEOT RIFTER in e-RIFTER
OPCIJSKA OPREMA

Peugeot e-RIFTER ACTIVE PACK
Dodatna dva (2) odstranljiva sedeža s poklopnim naslonom v 3. vrsti (na dolžini L2 sta vzdolžno 
pomična cca 15 cm)

samo na L2 AN01 737,70 900,00    

Predpriprava za vlečno kljuko ni možno z AN01 AQ11 303,28 370,00    

Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    

Voznikov sedež "Confort" - mehanska nastavitev v ledvenem delu in naslon za roko ni možno z AN01 IT02 163,93 200,00    

Rezervno kolo manjših dimenzij ni možno z AN01 LV00 163,93 200,00    

Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Paket vidljivost: samodejni brisalci s senzorjem za dež, volanski obroč z gumbi za upravljanje na 
volanu, prednje meglenke (vključuje PR01)

serijsko z WL2K NB08 327,87 400,00    

Asimetrična krilna zadnja vrata 1/3 desno - 2/3 levo s 1800 odpiranjem; ogrevano steklo z brisalcem 
le na levem steklu (leva vrata)

PB04 163,93 200,00    

Leva stranska drsna vrata samo na L1 PC19 327,87 400,00    

Prednji meglenki (vključuje kljuke vrat in stranska ogledala v barvi karoserije)
serijsko z NB08 

ali UB03
PR01 122,95 150,00    

Parkirni senzorji zadaj UB01 229,51 280,00    
Parkirni senzorji spredaj in zadaj vključuje PR01 UB03 491,80 600,00    
Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

UF02 327,87 400,00    

Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 942,62 1.150,00    

Avtoradio RCCA2 z 8'' ekranom na dotik + Bluetooth (1 mikrofon) + antena 200 mm + povezava 
Mirror Screen + digitalni sprejemnik DAB

WLO2 491,80 600,00    

Peugeot SOS Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote)
opcija samo na e-

Rifter
YR07 303,28 370,00    

Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Peugeot e-RIFTER ALLURE
Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00    
Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    
Rezervno kolo manjših dimenzij LV00 163,93 200,00    
Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) NA01 204,92 250,00    
Kamera za vzvratno vožnjo VisioPark 1800 vključuje WL02 QK02 696,72 850,00    
Avtomatska dvopodročna klimatska naprava (izpih nazaj) + 2 x USB priključekzadaj RE07 245,90 300,00    
Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

UF02 327,87 400,00    

Multifunkcijski usnjen volanski obroč VH04 81,97 100,00    
Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 942,62 1.150,00    

Avtoradio RCCA2 z 8'' ekranom na dotik + Bluetooth (1 mikrofon) + antena 200 mm + povezava 
Mirror Screen + digitalni sprejemnik DAB

serijsko z QK02 WLO2 491,80 600,00    

Prostoročni vstop in zagon vozila YD01 303,28 370,00    
Peugeot SOS Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) YR07 303,28 370,00    
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim 
prodajalcem vozil.



Veljavnost od 01.06.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)

PEUGEOT RIFTER in e-RIFTER
OPCIJSKA OPREMA

Peugeot e-RIFTER ALLURE PACK
Dodatna dva (2) odstranljiva sedeža s poklopnim naslonom v 3. vrsti (na dolžini L2 sta vzdolžno 
pomična cca 15 cm)

AN01 737,70 900,00    

Sistem za nadzor mrtvega kota + parkirni senzorji spredaj serijsko z N402 AO01 532,79 650,00    

Predpriprava za vlečno kljuko ni možno z AN01 AQ11 303,28 370,00    

Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    

Rezervno kolo manjših dimenzij ni možno z AN01 LV00 163,93 200,00    

Ogrevano prednje vetrobransko steklo LW02 81,97 100,00    
Parkirni senzorji SPREDAJ + BOČNO + sistem za nadzor mrtvega kota + sistem za pomoč pri 
vzvratnem in bočnem parkiranju CITY PARK

vključuje AO01 N402 836,07 1.020,00    

Ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) NA01 204,92 250,00    
Varnostna mreža med potniškim in tovornim prostorom za prevoz visokega tovora (možnost 
postavitve za prvo ali drugo vrsto sedežev)

NM01 122,95 150,00    

Panoramsko strešno okno in multifunkcijski strop z odlagalnimi predali zadaj
samo dolžina L1, 
ni možno z AN01

OU01 778,69 950,00    

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava (izpih nazaj) + 2 x USB priključekzadaj RE07 245,90 300,00    
Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

UF02 327,87 400,00    

Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 450,82 550,00    

Otroški paket: Vzvratno ogledalo za lažji nadzor otrok + senčniki v drugi vrsti XN01 81,97 100,00    
Prostoročni vstop in zagon vozila YD01 303,28 370,00    
Peugeot SOS Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) YR07 303,28 370,00    
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Peugeot e-RIFTER GT
Dodatna dva (2) odstranljiva sedeža s poklopnim naslonom v 3. vrsti (na dolžini L2 sta vzdolžno 
pomična cca 15 cm)

AN01 737,70 900,00    

Predpriprava za vlečno kljuko ni možno z AN01 AQ11 303,28 370,00    

Priključek 230 V ES11 81,97 100,00    

Rezervno kolo manjših dimenzij ni možno z AN01 LV00 163,93 200,00    

Ogrevano prednje vetrobransko steklo serijsko z DK13 LW02 81,97 100,00    
Parkirni senzorji SPREDAJ + BOČNO + sistem za nadzor mrtvega kota + sistem za pomoč pri 
vzvratnem in bočnem parkiranju CITY PARK

N402 836,07 1.020,00    

Ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) NA01 204,92 250,00    
Varnostna mreža med potniškim in tovornim prostorom za prevoz visokega tovora (možnost 
postavitve za prvo ali drugo vrsto sedežev)

NM01 122,95 150,00    

Panoramsko strešno okno in multifunkcijski strop z odlagalnimi predali zadaj ni možno z AN01 OU01 778,69 950,00    

Sistem GRIP CONTROL s funkcijo za spust po strmini HILL DESCENT CONTROL (5 načinov 
oprijema)

UF02 327,87 400,00    

Navigacijska naprava 3D (Tom Tom) na 8'' ekranu na dotik + Bluetooth (2 mikrofona) + Mirror 
Screen + antena 200 mm + digitalni sprejemnik DAB

WL2K 450,82 550,00    

Otroški paket: Vzvratno ogledalo za lažji nadzor otrok + senčniki v drugi vrsti XN01 81,97 100,00    
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00    
Navadna barva Bela ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

POMEMBNO e-vozila: za delovanje funkcije e-remote je potrebno na vozilo naročiti opcijo YR07 - Peugeot Connect Box.

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim 
prodajalcem vozil.



Veljavnost od 01.06.2022 kW / KM Standard Menjalnik ACTIVE PACK N1 ALLURE N1 ALLURE PACK N1 GT N1

Dolžina L1

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

RIFTER N1 L1 1.5 BlueHDi 100 STT* 75 / 102 €6.3* Ročni 6 stopenjski 26.070,00 27.990,00 29.510,00 30.390,00

RIFTER N1 L1 1.5 BlueHDi 130 STT* 96 / 130 €6.3* Ročni 6 stopenjski 29.640,00 31.160,00 32.040,00

RIFTER N1 L1 1.5 BlueHDi 130 EAT8* 96 / 130 €6.3* Samodejni 8 stopenjski EAT8 31.590,00 33.110,00 33.990,00

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - samodejni 8 stopenjski menjalnik

* Vozilo ima iz tovarne homologacijo za tovorno vozilo tipa N1. Zaradi 5 sedežev in samega izgleda vozila, vozilo spada v tarifo za osebna vozila za obračun davka DMV - tarifa 8703.

ACTIVE PACK N1:
ALU polnila v barvi vozila v 3. vrsti Kljuke vrat v črni barvi plastike
Pregradna mreža med potniškim in tovornim prostorom Mehanska parkirna zavora
Varnostni sistemi ESP, ASR, ABS, AFU 16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom 'RAKIURA'
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) Komplet za popravilo pnevmatike
Voznikovo mesto Peugeot i-Cockpit
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelna in stranska zračna varnostna blazina za voznika in sovoznika ALLURE N1 → (ACTIVE PACK N1 +):
Varnostne zračne zavese za potnike v 1. in 2. vrsti Posamični sedeži (3)  v drugi vrsti (varnostno pripetje ISOFIX na vseh 3 sedežih) + 
Servo valanski obroč nastavljiv po višini in globini Vzdolžni strešni nosilci včrni barvi
Volanski obroč iz pene Prednji žarometi z eliptičnim modulom in LED dnevnimi lučmi
Varnostni Paket: Samodejni brisalci MAGIC WASH s senzorjem za dež (PAKET VIDLJIVOST)
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu Parkirni senzorji zadaj
- Prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti Električni sekvenčni pomik stekel na voznikovih in sovoznikovih vratih
- Samodejni vklop dnevnih luči Električna parkirna zavora
- Active Safety Break s funkcijo prepoznavanja pešca (kamera) Paket ''Varnost Plus''
- Barvni sredinski ekran 3,5'' v instrumentni plošči - Samodejni preklop med dolgimi in kratkimi lučmi
Tempomat in omejevalnik hitrosti - Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
Stropna polica spredaj z odlagalnim prostorom - Prepoznavanje utrujenosti voznika
Stropna držala v 1. in 2. vrsti Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini, naklonu in v ledvenem delu
Osvetlitev potniškega in prtljažnega prostora Naslon za roke za voznika in sovoznika
Polica v prtljažnem prostoru (L1) (2 poziciji) Senčnik z ogledalom in osvetlitvijo na voznikovi strani
Rolo v prtljažnem prostoru (L2) Posamičen sovoznikov sedež z možnostjo zložljivega naslona
Zaprt zgornji predal pred sovoznikom Prednji meglenki 
Odprt spodnji predal pred sovoznikom Stranska ogledala v barvi karoserije
Odlagalno mesto za skodelico na levi in desni strani Mizica na zadnji strani voznikovega in sovoznikovega sedeža
Brisalci MAGIC WASH Prednji odbijač in kljuke vrat v barvi karoserije
Mesta za pripenjanje tovora v prtljažnem prostoru (6) Prednji odbijač z zaščito spodaj v sivi barvi
Posamičen voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini in naklonu Prednja maska s kromirano obrobo
Posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu Zadnji odbijač v črni barvi plastike z zaščito spodaj v sivi barvi
Naslona za glavo spredaj nastavljiva po višini Visoka sredinska konzola z zaprtim predalom (brez izpiha klime nazaj)
Zložljiva klop in naslon v 2. vrsti v razmerju 2/3 - 1/3 Notranjost iz tkanine 'Caracal'
Pripetja ISOFIX na vsakem sedišču 16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom 'TONGARIRO'
Zastekljena desna stranska drsna vrata (L1) Komplet za popravilo pnevmatike
Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata (L2) Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata
Stekla na oknu v 2. vrsti z možnjostjo priprtja Osvetlitev tovornega prostora
Zadnja dvižna vrata z ogrevanim steklom in brisalcem
Električni pomik prednjih stekel
Ogrevani in električno pomični zunanji stranski vzvratni ogledali ALLURE PACK N1 → (ALLURE N1 +):
Stranska ogledala v črni barvi umetne mase Usnjen multifunkcijski volan
Senzor za temperaturo v ogledalih Električni sekvenčni pomik stekel v 2. vrsti na stranskih drsnih vratih
Centralno zaklepanje (1 x daljinec s 3 gumbi, 1 x rezervni ključ) Elektronska varnostna ključavnica za varnost otrok v 2 vrsti
Radio RD6 z monokromatskim zaslonom in 2 zvočnikoma Električna zložljiva stranska ogledala
Naprava za prostoročo telefoniranje Bluetooth Dodatno temnjeno zadnje steklo z možnostjo ločenega odpiranja
Digitalni DAB+ radio Dodatno temnjena stekla v 2. in 3. vrsti
Priključek USB (1x) Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo
Ročna klimatska naprava Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prednji in zadnji odbijač in kljuke vrat v črni barvi plastike 16'' ALU platišča 'TARANAKI' + komplet za popravilo pnevmatik
Prednja maska s črnimi dodatki Radio RCCA2 in digitalnim sprejemnikom DAB+
Notranjost iz tkanine 'Curitiba' 8'' zaslon na dotik + priključek USB (2x)
Funkcija Follow me Home na prednjih žarometih Funkcija Mirror Screen (Carplay in Android Auto)
Obrobe blatnikov iz črne plastike - izgled SUV
Analogna instrumentna plošča

GT N1 → (ALLURE PACK N1 +):
Multifunkcijski usnjen volanski obroč z monogramom GT
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Prostoročni vstop in zagon vozila (2 x daljinec)
2 odlagalni mesti za skodelico + 12V vtič
Visoka sredinska konzola (z izpihom klime nazaj)
Prednja maska s črno obrobo
Oznaka na boku vozila in zadaj GT
Vzdolžni strešni nosilci v črni lakirani barvi (samo dolžina L1)
Notranjost GT iz tkanine 'Squared' + tepih
Stranska letev na boku in stranska ogledala v črni briliant barvi
17'' ALU platišča 'AORAKI' + komplet za popravilo pnevmatik

PEUGEOT RIFTER N1

Maloprodajna cena z DDV (€)

Homologacija za tovorno vozilo - N1*



Navadna 
barva

NIVO 
OPREMLJENOSTI

NOTRANJOST KODA PRP0 9VM0 JGM0 LGM0 EUM0 F4M0 VLM0

ACTIVE PACK / e-ACTIVE PACK Tkanina ''Curitiba'' 0AFY • o o o o o o

ALLURE / e-ALLURE Tkanina ''Caracal'' 0CFY • o o o o o o

ALLURE PACK / e-ALLURE PACK Tkanina ''Caracal'' 0CFY • o o o o o o

GT / e-GT Tkanina ''Squared'' 0DFY • o o o o o o

 • = Serijska notranjostr o = Opcijska notranjost

PEUGEOT RIFTER
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Metalna barva

PRP0 - BELA ICY

9VM0 - ČRNA PERLA NERA
JGM0 - MODRA DEEP

EUM0 - SIVA SILKY

VLM0 - SIVA PLATINUM F4M0 - SIVA ARTENSE

0DFY - Tkanina ''Squared''

0CFY - Tkanina ''Caracal''

0AFY - Tkanina ''Curitiba''



8DFR – opcijsko na Allure – svetlo usnje

1UFX– opcijsko na Allure – TEP / Alkantara

PEUGEOT RIFTER
SERIJSKA PLATIŠČA

16'' OKRASNI POKROVI 
RAKIURA ''siva Eclat''

16'' ALU TARANAKI platišče 
''siva Eclat''

16'' OKRASNI POKROVI
TONGARIRO ''siva Anthra''

17'' ALU platišče AORAKI 
diamond  ''siva Storm''

ACTIVE PACK ALLURE
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8DFR – opcijsko na Allure – svetlo usnje

1UFX– opcijsko na Allure – TEP / Alkantara

PEUGEOT RIFTER
SEDEŽI - DOLŽINE

5 SEDEŽEV 7 SEDEŽEV
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BlueHDi 100 BVM5

EURO 6.3

1499

75 * 84.8

75 kW pri 3500 vrt/min

250 Nm pri 1750 vrt/min

1618 - 1692

517 - 588

2135 - 2280

750 - 1350 - 1500

0,975

4,9 - 5,8

129 - 154

NAJVEČJA HITROST 172 / 3450

1660

18,6

34,4

12,5

5,0

6,8

10,9

14,9

PEUGEOT RIFTER - STANDARDNA IZVEDENKA L1
TEHNIČNI PODATKI - dizelski motorji

BlueHDi 130 BVM6

Prostornina (cm3) 1499

SPLOŠNO

Emisijski standard EURO 6.3

Vrtina (mm) x gib (mm)

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 300 Nm pri 1750 vrt/min

75 * 84.8

Največja moč (kW) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 96 kW pri 3750 vrt/min

1616 - 1692

Nosilnost (kg) 514 - 588MASE

Masa praznega vozila brez opcijske opreme (kg) in z voznikom

Skupna dovoljena masa vozila (kg)

PORABA GORIVA in 
EMISIJE PO CIKLU 

WLTP*

2130 - 2280

Masa prikolice 750 - 1350 - 1500

Kombinirana vožnja - emisije CO2 (g/km) 129 - 154

Kombinirana poraba (l/100 km) 4,9 - 5,8

Količnik površine upora (SCx) 0,975

v zadnji prestavi (km/h) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 187 / 3550

ZMOGLJIVOSTI

Testna masa (kg) 1667

0 do 1000 m (s) 32,3

60 do 90 km/h v 4. prest. (s) 5,1

4,1

80 do 120 km/h v zadnji prestavi (s)

0 do 100 km/h 10,4

0 do 400 m (s) 17,5

12,7

80 do 120 km/h v predzadnji prestavi (s) 9,8

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila 
Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši 
globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso 
opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko 
pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so 
za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

30 do 60 km/h v 3. prest. (s)



1604 - 1650 1656 - 1695

480 -580 (711 - N1 homologacija) 454 - 586 (663 - N1 homologacija)

3290 3230 - 3300

750 - 975 - 1050 - 1200 750 - 965 - 950 - 1150

PORABA GORIVA in 
EMISIJE PO CIKLU WLTP*

273 - 282 268 - 276

NAJVEČJA HITROST 130

11,2

8,980 do 120 km/h (s)

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure 
WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do bolj natančnih 
podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se 
lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko 
predpisani tudi drugi standardi.

0 do 100 km/h

Hitrost (km/h)

ZMOGLJIVOSTI

215/65 R16
215/60 R17

Skupna dovoljena masa vozila (kg)

STANDARDNA IZVEDENKA (L2)

MASE

Najnižja masa praznega vozila brez opcijske opreme (kg) in brez voznika

Nosilnost (kg)

Masa prikolice

Autonomija MIN - MAX (km)

PEUGEOT e-RIFTER
TEHNIČNI PODATKI - električni motor

SPLOŠNO

Tehnologija električnega motorja

Največja moč v kW (ali KM) / št. vrtljajev motorja (vrt/min) 

Največji navor (Nm) / št. vrtljajev motorja (vrt/min) 

100 (136) / 3.673 do 10.000

Menjalnik

260 / 300 pri 3.674

Pnevmatike

Z reduktorjem z eno samo prestavo

ELEKTRIČNI

Sinhroni s stalnim magnetom 

IZVEDENKE STANDARDNA IZVEDENKA (L1)



PEUGEOT RIFTER
DIMENZIJE



PEUGEOT RIFTER
VOLUMEN PRTLJAŽNIKA



PEUGEOT e-RIFTER



Prestavna ročica samodejnega menjalnika: e- Toggle

PEUGEOT e-RIFTER



OPTIWAY JAMSTVO*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

75 € 125 € 170 €
115 € 185 € 260 €
180 € 290 € 385 €
260 € 420 € 550 €
360 € 570 € 770 €
490 € 770 € 990 €
650 € 1.000 € 1.270 €
830 € 1.270 € 1.600 €

1.050 € 1.570 € 1.990 €
1.270 € 1.910 € 2.400 €

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

677 € 990 € 1.213 €
900 € 1.185 € 1.331 €

1.090 € 1.336 € 1.527 €
1.303 € 1.527 € 1.761 €
1.845 € 2.058 € 2.175 €
2.170 € 2.298 € 2.477 €
2.645 € 2.729 € 2.896 €
3.260 € 3.344 € 3.545 €
3.735 € 3.786 € 3.976 €

OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

822 € 1.225 € 1.487 €
1.169 € 1.543 € 1.705 €
1.510 € 1.845 € 2.091 €
1.862 € 2.170 € 2.499 €
2.706 € 3.008 € 3.176 €
3.299 € 3.512 € 3.802 €
4.071 € 4.244 € 4.540 €
5.021 € 5.211 € 5.569 €
5.910 € 6.106 € 6.503 €

OPTIWAY JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance.

www.peugeot.si Velja od: 1.1.2021
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OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS poleg jamstva vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in redne vzdrževalne servise in zamenjavo 
obrabnih delov. 

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS poleg jamstva vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in redne vzdrževalne servise.

Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene že vključujejo 22% 
DDV. Cene in opisi so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in opisov brez predhodne najave. Podrobnejše 
informacije o STORITVI OPTIWAY so na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot.
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PEUGEOT RIFTER
CENIK STORITEV OPTIWAY
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FLEXCARE JAMSTVO*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

90 € 110 € 130 €
120 € 160 € 220 €
160 € 240 € 330 €
250 € 350 € 450 €
330 € 460 € 590 €
420 € 600 € 770 €
530 € 790 € 990 €
680 € 990 € 1.210 €
850 € 1.200 € 1.500 €

1.000 € 1.450 € 1.800 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

540 € 788 € 919 €
638 € 840 € 998 €
810 € 1.050 € 1.200 €
960 € 1.181 € 1.388 €

1.275 € 1.493 € 1.575 €
1.500 € 1.650 € 1.763 €
1.785 € 1.913 € 2.025 €
2.198 € 2.310 € 2.438 €
2.475 € 2.550 € 2.700 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

720 € 1.050 € 1.225 €
850 € 1.120 € 1.330 €

1.080 € 1.400 € 1.600 €
1.280 € 1.575 € 1.850 €
1.700 € 1.990 € 2.100 €
2.000 € 2.200 € 2.350 €
2.380 € 2.550 € 2.700 €
2.930 € 3.080 € 3.250 €
3.300 € 3.400 € 3.600 €

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

777 € 1.100 € 1.440 €
950 € 1.330 € 1.650 €

1.250 € 1.550 € 1.950 €
1.500 € 1.950 € 2.300 €
2.030 € 2.400 € 2.780 €
2.420 € 2.700 € 3.150 €
2.950 € 3.255 € 3.630 €
3.650 € 3.900 € 4.320 €
4.150 € 4.450 € 4.800 €

www.peugeot.si Velja od: 01. 01. 2020

Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih, že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene že vključujejo 22% DDV. 
Cene in opisi so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in opisov brez predhodne najave. Podrobnejše informacije 
o STORITVI FLEXCARE so na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot.

180.000
200.000

FLEXCARE JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in asistenco ob izpraznitvi pogonske baterije.

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA vključuje redne vzdrževalne servise ter še asistenco in certifikat za pogonsko baterijo.

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM poleg FLEXCARE JAMSTVA vključuje še FLEXCARE OSNOVI SERVIS BREZ JAMSTVA.

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS poleg FLEXCARE OSNOVNEGA SERVISA vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov. 
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PEUGEOT e-RIFTER
CENIK STORITEV FLEXCARE
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ZA VAŠO BREZSKRBNOST

 

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o 
cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih 
podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

MREŽA IN STORITVE
Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, 
zmogljivost opreme in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo.  Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka  za 
vozila Peugeot ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno 
sodelovanje?

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5.  leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja s Peugeot 
financiranjem.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
prispevajo k poslabšanju  kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete 
v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2  zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.peugeot.si.

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila, 
prodanega v Sloveniji, ki se 
pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od 
naslednjih  držav: Švice, 
Bolgarije, Romunije, 
Makedonije, Monaka, 
Norveške, San Marina, 
Gibraltarja, Islandije, Izraela, 
Azorskih otokov, Madeire, 
Andore, Liechtensteina in 
Turčije, bodo uporabniki  
poleg storitev vleke in 
popravila, omenjenih  v 
garancijski pogodbi, lahko 
koristili tudi dodatno storitev 
prevoza in/ali prenočišča, 
pod pogojem, da pokličejo 
na brezplačno telefonsko  
številko PEUGEOT  
ASSISTANCE 080-1-307 (na 
območju Slovenije) ali, če se 
nahajajo v tujini, na številko 
+386-1-2004-260, vsak dan, 
24 ur na dan.

PEUGEOT STORITVE 
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in 
razširjeni servis so paketi 
prilagojeni posameznim 
uporabnikom, ki jim 
omogočajo brezskrbno 
vožnjo. V odvisnsoti od 
vrste pogodbe obsega od 
pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave  
obrabnih delov do 
vzdrževanja. Sami izberete 
le obseg posegov na vašem 
vozilu in vedno pridobite 
Peugeotovo garancijo 
kakovosti. Pred vami se 
odpre svobodni prostor brez 
omejitev.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi 
stanje duha: prednosti v mreži 
njegovih prodajalcev in 
serviserjev, splošna
pogodbena dvoletna 
garancija, 2-letna garancija na 
barvo in 12-letna garancija 
proti prerjavenju karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne 
strani na internetu, vtipkajte 
naslov: 
http://www.peugeot.si
Mednarodna spletna stran je 
dostopna tudi neposredno: 
http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne 
opreme in originalne opreme 
Peugeot , ki je zasnovana  posebej 
za vaše vozilo. Oglejte si tudi 
katalog, v katerem so 
predstavljeni Peugeotovi izdelki in 
dodatna oprema z znakom 
Peugeot in jih izberite zase…ali za 
darilo. Izbor originalnih  
nadomestnih delov Peugeot . 
Kakovost , varnost in zanesljivost 
je zajamčena, saj je zaradi vaše 
varnosti vsak originalni peugeotov  
nadomestni del testiran in strogo 
preverjen. Nadomestni deli in 
delo, ki je bilo opravljeno  v 
servisni mreži Peugeot, imajo 
enoletno jamstvo.


