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03 Design 

06 PEUGEOT i-Cockpit® 

09 Modulerbarhet 

11 Nettforbindelse 

13 Sikkerhet 

15 Motorer 

20 Personlig preg

I over 210 år har PEUGEOT overholdt en 

fabrikasjonstradisjon som er basert på kvalitet 

og oppfinnsomhet. Og i dag, mer enn noensinne, 

bruker PEUGEOT all sin energi på å utvikle 

biler med elegant design som gir en helt unik 

sanseopplevelse, og det langt utover selve 

kjøregleden. Ergonomi, materialer, nettforbindelse 

- Vi har jobbet med alle detaljer for å gi deg en 

totalt intuitiv kjøreopplevelse. Og fordi mennesket 

står helt sentralt for oss, ønsker vi å gi deg friheten 

til å velge det som passer best for deg i din bil.
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KOMPROMISSLØS DESIGN

PEUGEOT e-RIFTER er elegant, robust, smidig og kraftig - og et symbol på «allsidighet».  

Det korte, høye panseret og den høye bakkeklaringen er lånt fra SUV-segmentet.  

Lyktene med kjørelys med LED-signatur(1) og den vertikale grillen understreker  

bilens fint balanserte, kompakte og dynamiske silhuett.

(1) Kjørelys med LED-lyspærer: Kjørelys med lysemitterende dioder -Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

EN STERK PERSONLIGHET

Med sin elegante silhuett og sine smekre linjer er PEUGEOT e-RIFTER  

en bil man legger merke til. Støtfangerforsterkning i aluminium(1), 17-tommers 

aluminiumsfelger med diamantfinish(2), takbøyler, hjulbuelister og sidebeskyttelser 

er elementer som fremhever bilens stil ytterligere.

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 
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HELT KLART EN PEUGEOT 

Med de spesielle baklyktene med «tre klør» inntar PEUGEOT e-RIFTER posisjonen som 

merkets nye 7-seters ikon. Tilhengerfestet, som finnes som ekstrautstyr, gjør det mulig 

å trekke opptil 750 kg, mens skyvedørene på sidene med ekstra bred åpning og ekstra 

fargede vinduer(1) som kan åpnes(2) vitner om et interiør som svarer til alle behov.

(1) I 2. og 3. seterad: Ekstra fargede ruter er tilgjengelige med bakrute som kan åpnes,  

     eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) I 2. seterad: standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

SIKRE KJENNETEGN

Nye PEUGEOT e-RIFTER er lett gjenkjennelig med det nye, spesielle 

monogrammet «e-Rifter» og luken på venstre bakskjerm som skjuler 

ladekontakten.
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NYE FØLELSER 

Sett deg inn bak rattet i din PEUGEOT e-RIFTER, 

og nyt den regulerbare kjøreposisjonen og 

de ergonomiske setene som selv de høyeste 

personer vil sette pris på. I tillegg til dette gjør 

den akustiske komforten kupeen til et sted der 

det ganske enkelt er godt å være.

PEUGEOT i-COCKPIT®  

I FULL e-VOLUTION

Med PEUGEOT i-Cockpit® blir kjøringen 

smidigere og mer instinktiv, takket være  

det kompakte rattet og den store  

8-tommers berøringsskjermen. 

I nye e-RIFTER har PEUGEOT i-Cockpit® 

utviklet seg ytterligere teknologisk, med to nye 

instrumentpanel som gir all den informasjon 

som er nødvendig for kjøring med en 100 % 

elektrisk bil. 
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BERØRINGSDISPLAY

I den 8-tommer store berøringsskjermen finner du en egen  

tast som gir tilgang til «Electric»-menyen: 

• «Strøm» for å se energistrømmen i sanntid.  

• «Statistikk» for å se statistikk over forbruket.  

• «Lading» for å programmere ladetid.

DIGITALT INSTRUMENTPANEL

Nye e-Rifter kan utstyres med et 100 % digitalt instrumentpanel(1). Visning av informasjon kan innstilles 

etter ønske. Instrumentpanelet har flere forskjellige displaymodus, som du finner frem til ved hjelp  

av hendlene ved rattet. Slik kan du innstille din PEUGEOT i-Cockpit® helt «à la carte». Du kan for  

eksempel prioritere visning av navigasjonsfunksjonene, eller forvaltningen av energistrømmene,  

eller kjøreassistanse-funksjonene.... Alt dette kan «skreddersys».

(1) Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.
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INTELLIGENS SOM  

GJØR TING ENKLERE

PEUGEOT e-RIFTER finnes med 5 eller 7 seter,  

og i to lengder (standard og lang), noe som garanterer 

eksemplarisk tilpassing. Passasjersete foran og bak  

2/3-1/3(1) benkesete eller tre individuelle seter(2) med 

«Magic Flat»-system som gjør at de kan foldes ned  

i gulvet, en tredje seterad med to individuelle,  

uttakbare seter...... Du velger selv ønsket konfigurasjon. 

Bagasjerommet er imponerende stort, på mellom 

775 og 3500 liter, og opptil 4000 liter for den lange 

5-setersversjonen. Bakruten som kan åpnes(2),  

den lave lasteterskelen og det flate gulvet(3)  

gjør inn- og utlasting mye enklere.

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(3) Lang gjenstand på 2,70 m i standardversjon, eller 3,05 m i lang versjon.
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ROMSLIGHET  

PÅ SITT BESTE

PEUGEOT e-RIFTER åpner opp for nye 

oppbevaringsmuligheter. Zénith®(1)-taket  

er noe langt mer enn kun et soltak som gir lys  

i kupeen. Systemet er utstyrt med en elektrisk 

betjent solgardin, LED(2)-belysning og en rekke 

forskjellige oppbevaringsløsninger i midten,  

i takboksen og i takhyllen foran. Dørpaneler  

foran og bak, midtkonsoll, fotbrønn(1): Alt dette  

er oppbevaringsmuligheter som gjør at PEUGEOT 

e-RIFTER har et lagringsvolum(3) som er en rekord  

i kategorien. Alle disse løsningene er ergonomiske, 

praktiske og lett tilgjengelige - som skapt for alt  

det du har med deg i hverdagen.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

(2) LED: 100 % lysemitterende diode. 

(3) Opptil 186 liter hvorav 92 liter ved Zénith®-taket.
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KOBLET  

TIL DIN HVERDAG

Med Navigasjonspakken(1) som omfatter 

talebetjening, trafikkvarsler og varsling om 

faresoner i sanntid (fra TomTom Services(2)), 

samt lokalisering av offentlige ladestasjoner  

og deres tilgjengelighet, får du komplett 

oversikt over det du trenger på 

berøringsskjermen. Med MirrorScreen-

funksjonen(3) i PEUGEOT e-RIFTER kan du 

bruke kompatible mobiltelefon-apper direkte 

på bilens berøringsskjerm. Det er ikke lenger 

nødvendig med lader. Induksjonsladingen(4)  

gir din smarttelefon energien den trenger. 

Enkelt og greit. 

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig  

     av versjon - Disse nettbaserte navigasjonstjenestene er  

     tilgjengelige enten med et integrert SIM-kort, eller med kundens  

     smartphone (modem-modus, avhengig av modell/versjon).  

(2) TomTom-tjenestene viser i sanntid all informasjon som er viktig  

     for kjøringen: trafikkforhold, bensinstasjoner, parkeringsplasser,  

     værmelding, lokale søk og faresoner (avhengig av  

     bestemmelsene i hvert land). Abonnementet på disse tjenestene  

     er inkludert for en varighet på tre år. Etter det vil forlengelse eller  

     fornyelse av abonnementet kunne gjøres online (mot betaling). 

(3) Kun sertifiserte Android Auto og Apple CarPlay™-apper vil kunne  

     fungere. Dette skjer når bilen er stoppet eller når den kjører,  

     avhengig av det enkelte tilfelle. Når bilen kjører, vil enkelte  

     funksjoner i appene bli nøytraliserte. Visse typer innhold,  

     som kan være gratis i bruk på din smartphone, kan kreve  

     betalingsabonnement på en tilsvarende sertifisert Android Auto  

     eller Apple CarPlay™-app. Mirror Screen-funksjonen fungerer  

     enten via Android Auto (for Android-telefoner) eller via Apple  

     CarPlay™ (for iOS-telefoner). Betingelsen er at man har et  

     abonnement for telefon og internett.  

(4) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon - Lading  

      med induksjon for apparater som er kompatible med Qi-normen.
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SIKKERHET OM BORD

Med PEUGEOTs kjøreassistansesystemer gir e-RIFTER deg bedre ro og sikkerhet, og 

kjøringen blir betraktelig enklere. Gjenkjennelse og analyse av fartsskilt(1), varsling ved 

ufrivillig krysning av veiens markeringslinjer(1), Keyless Go(1), elektrisk parkeringsbrems,  

osv. Alt dette gjør kjøringen så mye lettere!   

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

FULL OVERSIKT

Med sine forskjellige parkeringsassistanssystemer gir PEUGEOT e-RIFTER  

deg enda bedre følelse av frihet og glede. Visiopark 1-ryggekamera(1),  

Park Assist(2) av siste generasjon og overvåking av dødvinkler(3):  

Bilen har alt det du trenger til å hjelpe deg under alle omstendigheter.   

(1) Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

(2) Aktiv parkeringsassistanse som ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

(3) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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KLAR FOR NYE EVENTYR

Forbedret trekkraft for å kunne utforske enda mer. Med Advanced Grip Control(1)  

og optimalisert antispinn vil PEUGEOT e-RIFTER tilpasse seg alle dine behov under 

kjøring. Du har valget mellom fem modus (standard, snø, allterreng, sand, ESP OFF) 

ganske enkelt ved å betjene justeringshjulet på midtkonsollen. 

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

FULL KONTROLL OVERALT

Hold kontrollen, selv i ekstreme situasjoner. Med HADC-funksjonen(1)  

i Advanced Grip Control(2) vil PEUGEOT e-RIFTER holde lav hastighet  

i bratte bakker. Du kan konsentrere deg om styringen, og kan  

nyte garantert sikkerhet, komfort og kontroll.  

(1) Hill Assist Descent Control.

(2) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 
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100 % ELEKTRISK MOTOR

Nye PEUGEOT e-Rifter er utstyrt med en 

elektrisk motor på 100 kW (136 hk), og den er like 

lettstyrt i bytrafikken som den er robust og trygg 

på veien. Motoren gir øyeblikkelig akselerering 

takket være det umiddelbare dreiemomentet  

på 260 Nm. Kjøringen med nye PEUGEOT 

e-Rifter er smidig, dynamisk og stillegående(1). 

Batteriet i PEUGEOT e-Rifter gir bilen en 

rekkevidde på opptil 280 km, i henhold til 

måleprotokollen WLTP(2). Batteriet er garantert 

8 år eller i 160 000 km, for 70 % av dets 

ladekapasitet.

(1) Du må til enhver tid holde kontroll over bilen,  

     og vær spesielt oppmerksom på omgivelsene  

     som ikke alltid er vant til stillegående biler. 

(2) Verdiene for rekkevidde og strømforbruk er definert i forhold    

      til testprosedyren WLTP som har vært gjeldende for nye biler  

      siden 1. september 2018. Verdiene kan variere i forhold til  

      reelle bruksforhold og forskjellige faktorer som hastighet,  

      varme i bilen, kjørestil og utvendig temperatur. Ladetiden  

      er først og fremst avhengig av laderen i bilen, ladekabelen,  

      samt typen ladestasjon og dens effekt. Kontakt din  

      forhandler dersom du ønsker ytterligere informasjon.
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lettstyrt i bytrafikken som den er robust og trygg 

på veien. Motoren gir øyeblikkelig akselerering 

takket være det umiddelbare dreiemomentet  

på 260 Nm. Kjøringen med nye PEUGEOT 

e-Rifter er smidig, dynamisk og stillegående(1). 

Batteriet i PEUGEOT e-Rifter gir bilen en 

rekkevidde på opptil 280 km, i henhold til 

måleprotokollen WLTP(2). Batteriet er garantert 

8 år eller i 160 000 km, for 70 % av dets 

ladekapasitet.

(1) Du må til enhver tid holde kontroll over bilen,  

     og vær spesielt oppmerksom på omgivelsene  

     som ikke alltid er vant til stillegående biler. 

(2) Verdiene for rekkevidde og strømforbruk er definert i forhold    

      til testprosedyren WLTP som har vært gjeldende for nye biler  

      siden 1. september 2018. Verdiene kan variere i forhold til  

      reelle bruksforhold og forskjellige faktorer som hastighet,  

      varme i bilen, kjørestil og utvendig temperatur. Ladetiden  

      er først og fremst avhengig av laderen i bilen, ladekabelen,  

      samt typen ladestasjon og dens effekt. Kontakt din  

      forhandler dersom du ønsker ytterligere informasjon.
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3 KJØREMODUS 

Nye e-Rifter finnes med tre kjøremodus:  

• Eco (60 kW, 180 Nm): hovedvekt på bilens  

   rekkevidde og kjørekomfort. 

• Normal (80 kW, 210 Nm): optimal for kjøring  

   i hverdagen. 

• Power (100 kW, 260 Nm): optimaliserer  

   ytelsene ved transport av tung last.

BREMSEMODUS

Med den regenererende bremsefunksjonen finnes  

det to motorbremsnivåer(1) slik at batteriet kan lades 

under faser med fartsreduksjon. 

• Moderat (standardmodus) for en følelse som  

   ligger tett på det man er vant til i biler med  

   forbrenningsmotor. 

• Økt (aktiveres ved å trykke på knappen “B” (Brake)  

   på betjeningen. Dette gir kraftigere nedbremsing  

   når gasspedalen slippes, noe som prioriterer  

   bilens rekkevidde.

(1) Moderat eller økt regenerering av batteriets lading.
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LADING PÅ OFFENTLIGE 

LADESTASJONER 

Det finnes et utbredt nettverk med over  

220 000 offentlige ladestasjoner(1) rundt 

omkring i Europa.

(1) Ladetiden kan variere etter ladestasjonens type og effekt,  

     den utvendige temperaturen og batteriets temperatur.

0

LADING PÅ PRIVATE 

LADESTASJONER

For at du skal kunne ha full nytte av bilens 

280 km rekkevidde (WLTP) finnes det flere 

ladeløsninger:  

• Lading med et standard uttak (8A):  

   Komplett lading på 31 timer. 

• Lading med et forsterket uttak (16A):  

   Komplett lading på 15 timer. 

• Lading med en veggboks (Wall Box) 7,4 kW:  

   Komplett lading på 7,30 timer med den  

   enfasede laderen (7,4 kW) som er  

   standardustyr. 

• Lading med en veggboks (Wall Box) 11 kW:  

   Komplett lading på 5 timer med den trefasede  

   laderen (11 kW) som er ekstrautstyr.
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MYPEUGEOT®-APPEN

Med den gratis appen MyPeugeot®(1) får du synkroniserte og personlig tilpassede tjenester i sanntid: 

• Følg med på bilens status (informasjon om kjøring, lokalisering). 

• Få rask og enkel tilgang til assistanse. 

• Styr vedlikehold og arbeid på bilen. 

• Styr enkelt batteriets lading og temperaturen om bord. 

• Kontroll og planlegg best ladetid (avhengig av prisperiode), på smarttelefonen. 

Mer informasjon finner du på: http://www.peugeot.no/merke-teknologi/teknologi/remote-controls.html  

(1) Betingelse er tilgang til mobilnettverket. 

e-FJERNBETJENINGER

Kontroll og planlegg alt, på smarttelefonen.  

Du kan til og med styre temperaturen om bord i kupeen.  

Mer informasjon finner du på: https://services-store.peugeot.no/

store/-e-fjernkontroll-0
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DETALJER AV KVALITET

Bli kjent med vårt nye utvalg av interiør  

av topp kvalitet. Et elegant og stilfullt interiør  

i din PEUGEOT e-RIFTER.

1. CURITIBA-stoff 

2. CARACAL-stoff 

3. SQUARED-stoff
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15-tommers 

MILFORD-hjulkapsel

16-tommers 

RAKIURA-hjulkapsel

16-tommers 

TONGARIRO-hjulkapsel

16-tommers 

TARANAKI-aluminiumsfelg 

17-tommers 

AORAKI-aluminiumsfelg med diamantfi nish

Hvit Banquise Grå Artense Grå Platinium Sort Onyx

Silke Grå Blå Nuit Cuprite kobber 

DIN STIL, 
DINE FARGER...

Du kan velge mellom syv fl otte farger.

… NED TIL 
DEN MINSTE DETALJ

Gi din PEUGEOT e-RIFTER et personlig preg. 

Du kan velge mellom fem forskjellige felger(1)

eller hjulkapsler(1), fra 15- til 17-tommer.  

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, 

    avhengig av versjon.
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VELG DET ALLER  

BESTE FOR DIN e-RIFTER

For å drive sport, for å reise ut på eventyr,  

for familie og venner… Uansett hvilke behov du 

måtte ha, vil nye PEUGEOT e-RIFTER tilpasse seg 

din livsstil med et stort utvalg av tilbehør og utstyr.

1. Solgardin 

2. Tverrgående takbøyler på langsgående bøyler 

3. Skiholder på tak  

4. Mattesett 

5. Bagasjeromsmatte 

6. Armlene på forsete

5 6

1

3

2

4
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FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI

Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som monteres i din 
bil. Det settes store krav til valg av materialer, det foretas grundig 
forbehandling (galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for 
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er satt i 
høysetet i alle ledd hos Peugeot. Garantien på din bil dekker både 
deler og arbeid inntil 5 år eller 100.000 kilometer, det som oppnås 
først. Garanti mot gjennomrustning inntil 12 år på personbil og 8 år 
på varebil fra første registreringsdato. Garanti på fremdrifsbatterier 
(gjelder elbiler og plug-in hybrid) er inntil 8 år eller 160.000 kilometer, 
det som oppnås først.

PEUGEOT ASSISTANSE

Peugeot Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistanse står til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager i 
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe gratis på grønt 
nummer 800 30022 og hjelp kommer i løpet av kort tid. Peugeot 
Assistanse vil også sette deg i direkte kontakt med din forhandler 
om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER

Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd av sammensatt 
mekanikk. Dersom en av disse delene går i stykker, og skiftes 
ut med en uoriginal del, risikerer man å endre bilens ytelser og 
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet og kontrollert 
for å garantere bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine 
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen din, kan du være 
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp den tryggheten. 

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør, skreddersydd til den 
enkelte bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen AS sitt 
sentrallager på Berger. Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre maksimal hurtighet 
i leveringen dersom uhellet er ute. Beredskap 24 timer i 
døgnet og “over natten leveringer” av deler fra Frankrike* er 
med på å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig. 
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE

MER ENN 10 000 SALGS- OG

SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere, og siste 
generasjon av testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt forberedt 
for å yte den beste service for deg og din bil. 70 forhandlere og 
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i hele Europa står klare 
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge 

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak 
for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere 
motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige utslipp. Vi 
skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området. 
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne 
brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi 
henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE
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Idé og realisering:  

Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 Frankrike

Automobiles Peugeot,

552144 R.C.S. Nanterre – Digital utgave – Januar 2022.
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