
01.05.2019

НОВИЙ PEUGEOT RIFTER

Прайс-Лист на автомобілі 2019 року

L1 L2 L1 L2

1.6 HDi 92 МКПП ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 495 700 грн. 535 000 грн. --- ---

1.6 HDi 92 МКПП (з виробництва 01.02.2019) ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ --- --- 571 100 грн. 603 100 грн.

1.5 BlueHDi 130 AКПП-8 (з виробництва 01.02.2019) ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ --- --- 665 300 грн. 697 300 грн.

● ● ● ●

UF01 ● ● ● ●

--- --- ---/ ● ---/ ●

ZV77 o o o/ ● o/ ●

FH05 --- --- ● ●

● ● ● ●

NN01 ● ● ● ●

NF11 --- --- ● ●

● ● ● ●

JA11 ● ● ● ●

FX01 ● ● ● ●

Пакет "Підвищена прохідність": Збільшений дорожній просвіт +20мм, захисні молдинги на передні та задні 

колісні арки
GA03 ● ● ● ●

AD01 ● ● ● ●

● ● ● ●

RE01 ● ● --- ---

RE07 --- --- ● ●

● ● ● ●

LE05 --- --- ● ●

RL05 --- --- ● ●

LT02 ● ● ● ●

UB01 o o ● ●

PC17 ● --- --- ---

PC19 o ● --- ---

o o ● ●

PB02 ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● --- ---

IT02 --- --- ● ●

IW02 --- --- ● ●

AL04 ● ● ● ●

JO01 --- ● ● ●

CU26 --- --- ● ●

OAFY ● ● --- ---

OCFY --- --- ● ●

CB08/09 --- --- ● ●

WL2A ● ● --- ---

WLO1 --- --- ● ●

FE10 --- --- ● ●

● ● ● ●

NB04 ● ● ● ●

NB08 --- --- ● ●

PR03 o o ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

LV00 ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● --- ---

--- --- ● ●

● ● --- ---

--- --- ● ●

PQ02 ● ● ● ●

0PP0 ● ● ● ●

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

Електропідсилювач керма

ESС - електронна система стабілізації, ASR - антибуксувальна система, Hill Assist - система допомоги при рушанні на 

підйомі

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна (● для BlueHDi)

КОМФОРТ

Третій задній стоп-сигнал

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Бокові подушки безпеки переднього ряду

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на другому ряді сидінь

Центральний замок  з автоматичним блокуванням дверей під час руху і розблокуванням у випадку удару

Металевий захист двигуна

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості (● для BlueHDi 130)

Електричне стоянкове гальмо

Праві та ліві зсувні бокові двері з фіксованими вікнами

Повнорозмірне запасне колесо

Захисні бокові накладки чорного кольору

Ручки дверей та корпуси зовнішних дзеркал заднього виду - кольору кузова

Передній бампер зі вставкою, верхня частина - кольору кузова. Задній бампер чорного кольору

Концепція організації простору навколо водія Peugeot i-Cockpit® - панель приладів розташований над компактним 

спортивним кермом

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям (стандарт з виробництва 01.02.2019)

Праві та ліві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються

Система автоматичного включення передніх склоочищувачів +управління аудіо на кермі

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Система очищення переднього скла "Magic Wash" - омиваюча рідина подається безпосередньо до форсунок на 

склоочищувачах

Рейлінги

Висока подовженна центральна консоль з простором для зберігання

Денні ходові LED вогні

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Сталеві диски 16", шини 215/65 R16, повнорозмірні ковпаки

Протитуманні фари

Вимкнення головних фар з затримкою (функція "Проведи мене додому")

Система автоматичного включення головних фар

Передній та Задній бампер чорного кольору

Ручки дверей та корпуси зовнішних дзеркал заднього виду - чорного кольору

Мультимедійна система з 8" сенсорним дисплеєм спрямованим до водія, USB-роз'єм, Bluetooth, Mirror Screen (Android 

Auto, Apple Car Play, Mirror Link)

Фарба емаль (БІЛА WPP0, ЧЕРВОНА X9P0)

МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка)

Жорстка полиця в багажному відділенні, зі зміною рівнів положення (--- відсутня при наявності AN01)

ALLURE

Стандартні сидіння водія та переднього пасажира

Оздоблення сидінь тканиною "CARACAL" + вставки на центральній та бокових панелях синього кольору

Полиця над сидінням водія і пасажира для документів

Оздоблення сидінь тканиною "CURITIBA"

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою та висувним 

ящиком для зберігання речей під сидінням.

Сидіння переднього пасажира підвищеного комфорту з відкидною спинкою та підлокітником. Відкидні столики та 

кишені на спинках передніх сидінь. Дві ніші в підлозі другого ряду.

Задній ряд сидінь, спинки якого складаються у співвідношенні 1/3 - 2/3 

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті

Пакет курця ( попільничка + прикурювач)

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом 

Задні датчики паркування

ДВЕРІ

Праві зсувні бокові двері з фіксованими вікнами

Кондиціонер

Електричні склопідйомники передніх дверей

Двозонний клімат - контроль

Задні відкидні засклені двері з обігрівом та склоочисником

Електричні склопідйомники в бокових зсувних дверях

ВЕРСІЯ→

ДОВЖИНА

ACCESS



ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ L1 L2 L1 L2

AL05 --- --- 9820 9820

AN01 40520 --- 24560 ---

AN01 --- 29470 --- 29470

DZSB --- --- 11050 11050

DZSE --- --- 13510 13510

E301 --- --- 3680 3680

HU02 --- --- 4910 4910

LW02 --- --- 4910 4910

NA01 8600 8600 6390 6390

NF15 --- --- 6630 6630

N402 --- --- 34380 34380

OU01 --- --- 31930 ---

PB04 6140 6140 --- ---

PC19 15960 ● --- ---
J5CE (L1)

VG11 (L2)
17190 3680 --- ---

PR03 5650 5650 ● ●

QK02 --- --- 19650 19650

UB01 6140 6140 ● ●

UB03 --- --- 4910 4910

VD10 --- --- 4910 4910

VH04 --- --- 3680 3680

WL2B 8600 8600 ● ●

WL2J --- --- 12280 12280

XN01 --- --- 4910 4910

YD01 --- --- 12280 12280

UF02 --- --- 8600 8600

ZV77 4910 4910 4910 4910

ZV78 --- --- 14740 14740

ZV79 --- --- 22100 22100

XYP0 11050 11050 11050 11050

0MM0 11050 11050 11050 11050

● -  базове обладнання автомобіля
 ---  не підлягає встановленню

o - можливість додаткового встановлення
XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

S&S - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

МКПП - механічна коробка перемикання передач; AКПП - автоматична коробка перемикання передач 

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу
Додаткова інформація на www.peugeot.ua

Три незалежних сидіння другого ряду з можливістю складання будь-якого з трьох сидінь. 

Третій  ряд сидінь: фіксованні 2-а індивідуальних сидіння з можливістю знімання та складанням спинки.

ВЕРСІЯ→

ДОВЖИНА

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості (● для BlueHDi 130)

Пакет "Безпека" : Система попередження про вихід та асистент утримання смуги руху "Active Lane Keeping Assist", 

Система розпізнавання дорожних знаків швидкості, Система попередження про зіткнення та попередження про 

екстрене гальмування у міському циклі руху "Active Safety Brake"

Фарба емаль (ЧОРНА XYP0)

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і 

не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Пакет "Безпека+" : Система "Active Safety Brake", Система розпізнавання дорожних знаків швидкості, Адаптивне 

дальнє світло "High Beam Assist", Система розпізнавання втоми водія

Підігрів передніх сидінь + Сидіння водія підвищеного комфорту (IT02)

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів

Фарба металік  (МІДНИЙ LGM0, ПІСОЧНИЙ EUM0, СИНІЙ JGM0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0, СТАЛЬНИЙ F4M0)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.05.2019 по 31.05.2019 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є рекомендованими і можуть 

відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

Шкіряне оздоблення керма

Радіоприймач, USB-роз'єм, Bluetooth

Обігрів нижньої частини лобового скла

Двопанельний багатофункціональний дах "ZENITH": зсувні панелі, електрична шторка, полиця під дахом, світлодіодна 

підсвітка, додаткова багажна комора на третьому ряду (не сумісно з AN01)

Засклені двостулкові задні двері + вікна, в бокових зсувних дверях, що відкриваються на провітрювання

Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю . 

Передбачає наявність селектора, який дозволяє вибрати режим руху, в залежності від дорожнього покриття (сніг, 

ожеледь, пісок та ін.)+ Hill Assist Descent Control - система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску.

Навігаційна система

Пакет "Child" : сонцезахисна шторка на другому ряді сидінь та додаткове внутрішнє дзеркало заднього огляду

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Додаткове тонування скла бокових і задніх дверей + Скло дверей багажника, що відчиняється 

Протитуманні фари

Третій  ряд сидінь: встановленні на рейках 2-а індивідуальних сидіння які мають поздовжнє регулювання, можливість 

знімання та складанням спинки 

Легкосплавні колісні диски R16

Легкосплавні колісні диски  R17 (не сумісно з UF02)

Бездротова зарядка для мобільних телефонів

Автоскладання зовнішніх дзеркал заднього виду (● при замовленні N402)

Система допомоги при паркування (в т.ч. система визначення вільного місця) + задні, бічні та передні датчики 

паркування  + Камера заднього виду на 180°  + Система контролю "сліпих зон"

Праві та ліві зсувні бокові двері з фіксованими вікнами (● при замовленні AN01)

Праві та ліві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються на провітрювання (не сумісно з PB04)

Задній датчик паркування

Передній та Задній датчики паркування

Камера заднього виду, задні датчики паркування (● при замовленні N402 )

ALLUREACCESS


