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03 Design 

06 Førerplass 

09 Modularitet 

11 Nett-tilkobling og sikkerhet 

13 Grip control® 

14 Motor 

19 Personlig preg

I over 210 år har PEUGEOT overholdt  

en tradisjon som er basert på kvalitet og 

innovasjon. 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, 

nettilkobling - Vi har jobbet med alle detaljer 

for å gi deg en totalt intuitiv kjøreopplevelse. 

Og fordi mennesket står helt sentralt for oss i 

alt vi gjør, ønsker vi også å gi deg friheten til å 

velge det som passer best for deg i din bil.
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EN BIL MED KARAKTER

PEUGEOT e-Traveller er en bil som innbyr til lange kjøreturer og etterlengtede fritidsaktiviteter.  

Bak den moderne og elegante silhuetten skjuler det seg et romslig interiør der alt er designet  

med tanke på trivsel og komfort. PEUGEOT e-Traveller finnes i to forskjellige lengder(1) og med 8(2)  

eller 7(3) plasser, noe som gjør at bilen er enkel i bruk og kan tilpasse seg alle behov.

(1) Avhengig av versjon.

(2) Standardutstyr.

(3) Ekstrautstyr. 

ELEGANT STIL

PEUGEOT e-Traveller har en elegant, men uhøytidelig stil som blir lagt merke til.  

Den vertikale grillen, lyssignaturen med LED(1) og Xenon(1)-lykter som er integrert  

i karosseriet gir PEUGEOT e-Traveller et utseende som oser av kraft og eleganse.  

(1) Standardutstyr.
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HELT KLART ELEKTRISK 

Monogrammet “e-Traveller”  

er plassert bak på bilen.

Ladeluken er plassert på førersiden foran  

for enklest mulig lading.

Peugeot e-Traveller er en bil som er lett å kjøre og enkel å parkere,  

og som kan brukes også i fossilbilfrie soner. Høyden på kun 1,90(1)  

gir tilgang til alle typer parkeringshus.

(1)  ≤ 1,90 m på alle versjoner med standard nyttelast.

1,90 m
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BEHAGELIGE 

KJØREOPPLEVELSER 

Ta plass. PEUGEOT e-Traveller fokuserer på 

kjørekomfort. Stigtrinnet gjør det enkelt å sette 

seg inn i det høye setet, der du har suverent 

overblikk over veien, med samme kjøreposisjon 

som i en SUV. Bilens ergonomiske utstyr, som 

headup-displayet(1) og 7’’-berøringsskjermen(1)  

er lett synlige og innen rekkevidde. 

Midtkonsollen i PEUGEOT e-Traveller rommer: 

• “e-Toggle”-bryteren som gir øyeblikkelig  

   tilgang til betjeningen av den elektriske,  

   automatiske girkassen. Den gir tilgang til  

   funksjonene Park / Reverse / Neutral /  

   Drive og Brake.  

• Velgeren for tre kjøremoduser. 

Bilen er standardutstyrt med en elektrisk, 

automatisk parkeringsbrems som er veldig 

enkel å bruke.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon.
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BERØRINGSSKJERM

På den store berøringsskjermen har du lett oversikt over alt som gjelder  

den elektriske funksjonen og strømflyten, takket være en snarvei(1).  

(1) Kun tilgjengelig med NAC.

SPESIELT INSTRUMENTPANEL

PEUGEOT e-Traveller har et spesielt instrumentpanel med et 3,5’’-matrisedisplay  

som i sanntid viser all informasjon som er viktig for kjøringen, som rekkeviddenivået  

og powermeteren (Charge/Eco/Power(1)).

(1) Charge: Regenerering / delvis lading av batteriet - Eco: Optimalisering av energien - Power: Maks. effekt.
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LETT TILGANG

PEUGEOT e-Traveller er utstyrt med skyvedører 

med håndfri betjening(1), som gjør at du kan 

åpne og lukke dørene når du har hendene fulle, 

ganske enkelt med en fotbevegelse under 

støtfangeren bak. Du trenger bare å ha den 

elektroniske nøkkelen på deg, i lommen eller 

vesken. Når du sitter inne i bilen, åpner du 

ganske enkelt dørene ved hjelp av knappene 

foran og bak. PEUGEOT e-Traveller finnes også 

med nøkkelfri inngang og start (Keyless Go)(1)  

og med bakrute som kan åpnes.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon.
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JO MER MODULERBAR,  
JO BEDRE FLEKSIBILITET

PEUGEOT e-Traveller finnes med 8 eller  

7 plasser, og alle disse konfigurasjonene 

finnes i to lengder (fra 4,90 til 5,30 m),  

noe som gjør at alle behov blir dekket.  

Andre og tredje seterad består av et  

benkesete som kan deles opp 2/3 - 1/3,  

med to separate deler som kan skyves  

frem og tilbake for modulering av plassen.  

Setene kan også tas ut, noe som åpner  

for alle modulasjoner og passer til alle  

situasjoner. Ved å folde ned seteryggen  

på passasjersetet foran kan man også  

transportere gjenstander i lengder på  

opptil 3,50 m(1). I 5-seterskonfigurasjonen 

disponerer du over et romslig bagasjeromsvolum 

på 2 m3(1). PEUGEOT e-Traveller er utstyrt med 

en rekke oppbevaringsmuligheter med eller 

uten lokk (opptil 49 liter) rundt omkring i 

kupeen.

(1) Setene i tredje seterad kan foldes sammen: 

Bagasjeromsvolum på 1 500 liter (1384 dm3 VDA).  

Volumet kan komme opp i 3 600 liter (3 397 dm3 VDA)  

når setene i andre og tredje rad tas ut.
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SE HELE BILDET

PEUGEOT e-Traveller har to soltak med separate solskjermer(1), noe som  

gir rikelig med lys i kupeen. Multifunksjonstaket inneholder LED-belysning  

og individuelle leselamper. I tillegg til dette har e-Traveller individuelle luftdyser  

og mild klimaanleggsfunksjon for bakseteplassene. Det er hele fire 12V-uttak  

i kupeen, samt et 220V-uttak og et USB-uttak for lading av mobile apparater.  

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

KOMFORT UNDER REISEN

Reiser du sammen med familie eller venner, vil du sette pris på at speilet  

for overvåking av barn, de nedfellbare bordene på baksiden av forsetene,  

solskjermene på vinduene i andre seterad(1) og bagasjeskjuleren 

er standardutstyr i bilen. 

(1) Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. 
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NETTILKOBLING  

FOR TOPP SIKKERHET

Gjør reisene enda enklere med det nettilkoblede 

navigasjonssystemet(1) med talebetjening. 

Systemet har TomTom Services(2) som gir 

trafikkinfo i sanntid og en del nettilkoblede 

tjenester. Den 7-tommers store berøringsskjermen 

rommer også Mirror Screen(3) som gjør det mulig 

for deg å bruke de appene du har i din smarttelefon 

dersom denne er Apple CarPlayTM eller Android 

Auto. For at kjøringen skal være så komfortabel 

og sikker som mulig er PEUGEOT e-Traveller 

utstyrt med flere kjøreassistansesystemer som 

Visiopark1(4), utvidet gjenkjennelse av fartsskilt 

og anbefaling av hastighet(5), automatisk veksling 

mellom nærlys og fjernlys(5), Active Safety Brake(6), 

cruisekontroll(5), varsel ved ufrivillig krysning av 

veiens markeringslinjer(5), dødvinkelovervåking(5), 

headup-display(6) og seks kollisjonsputer(7). 

(1) Avhengig av land. 

(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). 3-års abonnement er inkludert, og dette kan deretter  

      forlenges eller fornyes mot betaling. 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 en smarttelefon,  

      kan kreve betalingsabonnement på en tilsvarende sertifisert Android  

      Auto eller Apple CarPlayTM-app. Mirror Screen-funksjonen fungerer  

      enten via Android Auto (for Android-telefon) eller via Apple CarPlayTM  

      (for iOS-telefon). Betingelsen er at man har et abonnement for telefon  

      og internett. For ytterligere informasjon, gå inn på https://www.peugeot. 

      no/service-tilbehor/online/mirror-screen/ 

(4) Standardutstyr eller ekstrautstyr med 7-tommers berøringsskjerm,  

      avhengig av versjon. 

(5) Ekstrautstyr, avhengig av versjon. 

(6) Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. 

(7) 2 kollisjonsputer foran, 2 sidekollisjonsputer og 2 sidekollisjonsputer  

      i tak som ekstrautstyr i andre og tredje seterad.
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EN FØLELSE AV FRIHET

PEUGEOT e-Traveller er utstyrt med Grip Control®(1) som bedrer bilens trekkraft takket  

være antispinnsystemet. Uansett hva slags terreng du kjører på, vil du ved hjelp  

av justeringsbryteren på dashbordet, kunne tilpasse bilens fremkommelighet  

og oppnå optimale egenskaper: Snø, Off-Road, Sand, ESP Standard eller Off.   

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

PEUGEOT e-Traveller 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-Traveller er smidig, 

dynamisk og stillegående(1).

(1) Du må til enhver tid holde kontroll over bilen, og vær spesielt oppmerksom på omgivelsene som ikke alltid er vant til stillegående biler.

BATTERIETS KAPASITET

PEUGEOT e-Traveller har et batteri med en kapasitet på 75 kWh som gir en rekkevidde  

på opptil 330 km WLTP(1). Batteriet er smart plassert for å bevare bilens nyttevolum  

og romsligheten i kupeen.  

(1) 75 kWh-batteri: Finnes i versjonene Standard og Lang. 

Verdiene for rekkevidde og strømforbruk er definert i forhold til testprosedyren WLTP som har vært i bruk 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.  

For ytterligere informasjon, gå inn på https://www.peugeot.no/merke-teknologi/hybrid-og-elbiler/elektrisk-teknologi.html
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3 KJØREMODUS

PEUGEOT e-Traveller har tre kjøremoduser: 

• Eco: optimalisering av rekkevidden  

   ved regulering av visse parametere. 

• Normal: optimal for kjøring i hverdagen. 

• Power: Optimalisering av ytelsene ved transport  

   av mange personer og mye bagasje.

ØK REKKEVIDDEN  

UNDER BREMSING

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 forbrenningsmotorer. 

• Forsterket (Brake-modus), for en fartsreduksjon  

   som kontrolleres av gasspedalen.

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

For at du skal kunne ha full nytte av bilens 330 km rekkevidde (WLTP)  

finnes det flere ladeløsninger: 

• Med et standard-uttak (8A), for en komplett lading på 47 timer (75 kWh-batteri). 

• Med et forsterket uttak (16A), for en komplett lading på 15 timer (50 kWh-batteri)  

   eller på 23 timer (75 kWh-batteri). 

• Med en veggboks (Wall Box) på 11 kW: komplett lading på 5 timer (50 kWh-batteri)  

   eller på 7,30 timer (75kWh-batteri) med integrert trefaselader (11 kW).

OFFENTLIG LADING

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.
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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: https://peugeot.no/service-tilbehor/online/mypeugeot/ 

(1) Betingelse er tilgang til mobilnettverket. 

e-FJERNBETJENINGER

Kontroll og planlegg alt, på smarttelefonen.  

Du kan starte klimatisering av kupeen fra MyPeugeot-appen.  

Mer informasjon: https://services-store.peugeot.no/.
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INNBYDENDE INTERIØR

Inntrekk i perforert Claudia-skinn / ikke  

perforert sort skinn med ekstrasøm  

i Beige Impala.
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17” Phoenix-felg med diamantfi nish(1)

Hvit Banquise(1) Brun Rick Oak(2) Sort Perla Nera(1)

Grå Artense(2) Grå Platinium(2)

FREM MED FARGENE

Du kan velge mellom hele

seks karosserifarger.

 (1) Standard lakk.

(2) Metallic lakk.

THE FINAL TOUCH

(1) Standardutstyr.
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REISE MED STIL

Med PEUGEOT e-Traveller kan  

du la din stil komme til uttrykk.  

Velg tilbehør og utstyr som passer perfekt  

til din stil og din PEUGEOT e-Traveller.

1. Lastestativ 

2. Smarttelefon-holder 

3. Bagasjeromsmatte 

4. Beskyttelsesfolie for bakfanger 

5. Dørterskler med Peugeot-logo 

6. Tilhengerfeste med kule som kan demonteres uten verktøy 

7. Nettbrett-holder

5 6

7

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
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