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Peugeot heeft de Franse traditie van kwalitatief hoogstaande en 

inventieve productie altijd hoog in het vaandel gedragen. Vandaag

meer dan ooit concentreert Peugeot zich volledig op het ontwerpen

van voertuigen met een uitgesproken design die alle zintuigen 

prikkelen en daardoor louter rijplezier overstijgen. Ergonomie, 

materialen, connectiviteit... Elk detail werd herwerkt om u een nog

intuïtievere rijervaring te verzekeren.
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MAXIMAAL CHARISMA .
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* Led-dagrijlichten: dagverlichting met lichtdioden  
Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie * Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

EEN COMPROMISLOOS DES IGN . EEN UITGESPROKEN PERSOONLIJKHEID.

De elegante, robuuste, wendbare en krachtige nieuwe PEUGEOT RIFTER is een toonbeeld van veelzijdigheid.

Met zijn korte en hoge motorkap en zijn verhoogde bodemvrijheid sluit hij naadloos aan bij de stijlkenmerken

van SUV's. Zijn lichtblokken met geïntegreerde led-dagrijlichten* en zijn verticale radiatorrooster zetten zijn

evenwichtige, compacte en dynamische silhouet nog extra kracht bij.

Met zijn gespierde silhouet en verzorgde lijnenspel rijdt de PEUGEOT RIFTER nergens 

onopgemerkt voorbij. Cross-bumpers, gediamanteerde 17” aluvelgen*, dakstangen, 

vleugelverbreders en zwarte zijdelingse beschermlijsten versterken de al opmerkelijke 

stijl van de nieuwe RIFTER.



PRONK MET  HET  LEEUWENLO G O.

Veel meer dan een gewoon logo. Met zijn achterlichten getooid met de lichtsignatuur

met drie klauwen werpt de nieuwe PEUGEOT RIFTER zich op als een nieuwe

merkicoon. Zijn optionele trekhaak biedt nog meer vrijheid terwijl de twee zijdelingse

schuifdeuren* met extra brede opening en opengaande** donker getinte*** ruiten u

toegang bieden tot een interieur dat echt niets te verbergen heeft.
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* Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie
** Op de tweede zetelrij standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
*** Op de tweede en derde zetelrij zijn de donker getinte ruiten naargelang de versie beschikbaar in combinatie met de optie
afzonderlijk te openen kofferklepruit of niet verkrijgbaar.



DE ONTDEKKINGSTOCHT BEGINT HIER .



1 2 13* Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie

IN  HET  HART  VAN DE  MODERNITE IT. OP WEG NAAR NIEUWE SENSATIES.

Met de PEUGEOT i-Cockpit® ontdekt u een wendbaarder en instinctiever rijgedrag dankzij het compacte stuurwiel

met geïntegreerde bedieningselementen en spraakbediening, het head-up display en het 8” grote capacitieve

aanraakscherm*. De nieuwe PEUGEOT RIFTER nodigt u uit om een unieke ervaring te beleven. 

Een onvergelijkbaar comfort. Neem plaats aan het stuur van de nieuwe PEUGEOT RIFTER

en geniet van een rijhouding op maat en ergonomische kwaliteitszetels die zelfs de grootste

personen als gegoten zitten. Voeg daar nog een ongelofelijk geluidscomfort aan toe en 

het interieur wordt al gauw een toonbeeld van rust.



V ER HOOG HET  VOLUME
OP  ELK  MOMENT.

Een auto die zich aanpast aan al uw behoeften. Met keuze tussen vijf of zeven

zitplaatsen en twee lengtes (Standard en Long) getuigt de nieuwe PEUGEOT RIFTER

van een voorbeeldige flexibiliteit. Een neerklapbare passagierszetel vooraan*,

een 2/3-1/3 neerklapbare achterbank* of drie afzonderlijke achterzetels** met

‘Magic Flat’-systeem*** die in de vloer verdwijnen, een derde zetelrij met twee

afzonderlijk verwijderbare zetels****... U kiest zelf de configuratie die bij u past.

Zijn koffer pakt uit met een imposant volume van 775 tot 3.500 liter en tot

4.000 liter voor de lange versie met vijf plaatsen. En dan hebben we het nog niet

over de afzonderlijk te openen kofferklepruit**, de lage kofferdrempel en de vlakke

laadvloer***** die het in- en uitladen vergemakkelijken.
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* Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
*** Beschikbaar vanaf het eerste semester van 2019
****Als optie verkrijgbaar naargelang de versie
***** Lange voorwerpen tot 2,70 op Standard en tot 3,05 meter op Long



TREK  DE  WIJDE
WERELD IN .

Open een waaier aan opbergmogelijkheden. Het Zénith®-dak* is veel meer

dan een extra bron van licht. Met zijn elektrische zonnescherm en zijn

sfeerverlichting met leds** biedt het erg nuttige, bijkomende opbergruimte

in de centrale boog in de dakkoffer en in het dakcompartiment vooraan. 

De deurpanelen voor- en achteraan, de middenconsole, de ruimte onder de voeten...

De nieuwe PEUGEOT RIFTER schuift een recordvolume*** aan opbergruimte in zijn

klasse naar voren. De vakken werden talrijker, ruimer en toegankelijker en hun ergo-

nomie is uitgedacht om plaats te bieden aan dagelijkse voorwerpen.

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Led: verlichting die voor 100% uit licht uitstralende dioden bestaat

*** Tot 186 liter, waarvan 92 liter in het Zénith®-dak 1 7



V ERHOOG DE ERVA RI NG .
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EEN WERELD  B INNEN H ANDBER E IK .

Innovatie als centrale pijler voor het interieur. Met het geconnecteerde 3D-navigatiesysteem* 

met spraakbediening en PEUGEOT Connect Nav-diensten** krijgt u toegang tot een brede waaier 

aan diensten om uw ritten te vereenvoudigen. Realtime verkeersinformatie***, beschikbaarheid 

van brandstofprijzen, weer, enz. U hebt steeds een compleet beeld op uw aanraakscherm.

GE CON N E CTE E RD  ME T  U W DAGE L IJKSE  LEVEN .

Geef uw smartphone een voorkeurplaats. Dankzij de Mirror Screen-functie*

van de nieuwe PEUGEOT RIFTER kunt de compatibele apps van uw smartphone weergeven op het aanraakscherm* van de auto.

U hebt geen kabel nodig, de inductielader** levert in alle eenvoud energie aan uw smartphone. 

* Enkel de door Android Auto, Apple CarPlay™ of MirrorLink® gecertificeerde apps werken, en dat naargelang het geval bij stilstand of al rijdend. Tijdens het rijden werken bepaalde 
functies van de apps niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Android Auto, Apple CarPlay™ 

of MirrorLink® gecertificeerde equivalente app. De functie Mirror Screen werkt naargelang het geval via Android Auto (voor Android-smartphones), via Apple CarPlay™ 
(voor iOS-smartphones) of via de MirrorLink®-technologie (voor MirrorLink®-compatibele Android-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en data-abonnement vereist. 

Meer informatie op http://www.peugeot.be/nl/merk-en-technologie.html 
** Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie - Opladen via inductie voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.   ** Deze geconnecteerde navigatiediensten zijn toegankelijk via een geïntegreerde simkaart (indien de optionele Peugeot
Connect Box aanwezig is) of via de smartphone van de klant (modemmodus, naargelang het model/de versie). Het abonnement op al deze diensten is inbegrepen gedurende

drie jaar vanaf de aankoop van de wagen en kan vervolgens uitgebreid of vernieuwd worden (betalend). Als aanvulling op het geconnecteerde 3D-navigatiesysteem informeert
de optie Speedcam (gevarenzones) u over vaste en mobiele snelheidscontroles, trajectcontroles en roodlichtcamera’s, alsook over gevarenzones (beschikbaar naargelang 

de lokale wetgeving).   *** TomTom Trafic is actief in meer dan veertig Europese landen. De beschikbaarheid van deze diensten verschilt van land tot land



22 23* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Actieve parkeerhulp als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** De stopfunctie van de adaptieve snelheidsregelaar is enkel beschikbaar in combinatie met de automatische EAT8-versnellingsbak
*** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

ALLES  OP  Z I JN  PLAATS . VE IL IGHE ID  AAN BOORD.

Parkeren wordt kinderspel. Met de diverse parkeerhulpsystemen van de nieuwe PEUGEOT

RIFTER geniet u meer vrijheid en plezier. Achteruitrijcamera Visiopark 1*, Park Assist** van de

jongste generatie en dodehoekbewaking**: u bent goed voorbereid op alle omstandigheden. 

Met de rijhulpsystemen van PEUGEOT maakt de nieuwe RIFTER het rijden heel wat eenvoudiger en biedt hij

meer sereniteit en veiligheid aan boord. Uitgebreide herkenning van verkeersborden en snelheidsbeperkingen*,

adaptieve snelheidsregelaar* met stopfunctie**, actieve rijstrookassistent, handenvrije toegang en starten***,

elektrische hulprem***... Ga op weg met een zeldzaam gemak. 



EEN TOONBEELD VAN WENDBAARHEID.



26 27* Berijdbare wegen

OPMERKEL IJKE  WENDBAARHEID.OVERAL  INDRUK MAKEN .

Dankzij het allernieuwste EMP2-platform biedt de nieuwe PEUGEOT RIFTER een voorbeeldige

wendbaarheid en wegligging. Zijn kort vooroverhang, zijn bijzonder doordachte onderstel, zijn

elektrische stuurbekrachtiging en zijn geoptimaliseerde draaicirkel garanderen een hoog niveau

van comfort, kwaliteit en efficiëntie.

Domineer de weg, van de zachtste tot de scherpste bocht. De nieuwe PEUGEOT RIFTER

verzekert het opmerkelijke rijgedrag van PEUGEOT, een aangepast onderstel, een aangenaam stuur en een verhoogde bodemvrijheid die

hem de kwaliteiten van een auto voor alle wegen* geven. Tot slot heeft de bestuurder dankzij de hoge rijhouding een uitstekend uitzicht

over de weg.



28 29* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
* HADC: Hill Assist & Descent Control
** Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

KLAAR VOOR HET  AVONTUUR . VE RKE N  A L L E  TE RRE IN E N .

Een betere grip om de platgetreden paden te verlaten. Met Advanced Grip Control* en de geoptimaliseerde

antislipregeling past het rijgedrag van de nieuwe PEUGEOT RIFTER zich aan al uw behoeften aan.

Maak uw keuze uit de vijf gripmodi (Standaard, Sneeuw, Alle wegen, Zand, ESP OFF) dankzij de

draaiknop op de middenconsole, om beter vooruit te komen op onverharde wegen. 

Behoud de controle zelfs in extreme omstandigheden. Met de HADC*-functie

van Advanced Grip Control** houdt de nieuwe PEUGEOT RIFTER een lage

snelheid aan op steile hellingen. Zo kunt u zich concentreren op de stuurinrichting

en geniet u meer veiligheid, comfort en beheersing.



VRIJE  SENSATIES .
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MOTOREN VAN DE  N IEUWSTE  G ENER AT IE .

De innovatieve motoren van de nieuwe PEUGEOT RIFTER verenigen sterke prestaties met een redelijk verbruik. 

De BlueHDi-diesels en PureTech-benzinemotoren van de nieuwste generatie verhogen 

uw rijplezier voor een ongeëvenaarde ervaring.

PE RFORMA N T IN  E L KE  VE RSN E L L IN G .

Een eenvoudige draaiknop voor een soepeler rijgedrag. De nieuwe EAT8-achttrapsautomaat* rijgt de verhoudingen 

in alle zachtheid en volautomatisch aan elkaar zodat u steeds in de juiste versnelling rijdt. Bovendien kunt u dankzij 

de schakelpaddles aan het stuurwiel manueel schakelen zonder de automatische overgangen te verliezen.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission met acht verhoudingen - Nieuwe achttrapsautomaat enkel beschikbaar met de BlueHDi 130 S&S EAT8. 
Gemengd verbruik (l/100 km): 4,3 – CO2-uitstoot (g/km): 114 (op Standard)

De opgegeven verbruiks- en CO2-waarden voldoen aan de NEDC-
homologatie (gecorreleerde waarden) (R (EC) Nr. 715/2007 en R (EC)
Nr. 692/2008 in hun respectievelijke geldende versies), waardoor 
ze perfect vergelijkbaar zijn met die van andere voertuigen.

BlueHDi 75 BVM5 (op Standard)

Gemengd verbruik (L/100 km) 4,1

CO2-uitstoot (g/km) 109

BlueHDi 100 S&S BVM5 (op Standard)

Gemengd verbruik (L/100 km)                             4,1

CO2-uitstoot (g/km)                                                  108

BlueHDi 130 S&S MAN6 (op Standard)

Gemengd verbruik (L/100 km)                              4,3

CO2-uitstoot (g/km)                                                  114

PureTech 110 S&S MAN6 (op Standard)

Gemengd verbruik (L/100 km)                             5,5

CO2-uitstoot (g/km)                                                     126



ALLURE GT  L IN E



KIES  HET  ALLERBESTE  VOOR
U W R IFTER .

Sport, avontuur of het gezin...

Welke behoeften u ook hebt, de nieuwe PEUGEOT RIFTER past zich aan

uw levensstijl aan dankzij een brede waaier aan accessoires en uitrusting. 

1. Parkeerhulp voor- en achteraan 
+ inbraakalarm op originele afstandsbediening
2. Armsteun op voorzetel
3. Dwarse dakstangen op overlangse rails
4. Lange dakkoffer (420 liter)
5. Set matten
6. Harde kofferbak
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E EN  HOOG DETAILN IVEAU.

38

Ontdek uw nieuwe PEUGEOT RIFTER met onze selectie hoogwaardige

binnenbekledingen voor een sober en elegant interieur.

1. stof ‘ENIGMATIC’
2. stof ‘CARACAL’ 
3. stof ‘SQUARED’

1 2 3
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UW ST IJL ,
UW KLEUREN . . .

Maak uw keuze uit een gamma van acht tinten,

de enige nog opmerkelijker dan de andere.

… TOT  IN  DE  KLE INSTE  DETAILS

Geef uw nieuwe PEUGEOT RIFTER

een schitterende look. Ontdek de vier

velgen* en wieldoppen van 15 tot 17 duim. 

16” wieldop
‘RAKIURA’

16” wieldop
‘TONGARIRO’

16" lichtmetalen velg
‘TARANAKI’

17" gediamanteerde lichtmetalen velg
‘AORAKI’

Banquise wit Artense grijs

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Platinum grijs Onyx Zwart

Ardent Rood

* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
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Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk
van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professio-
neel verder helpen, uitrustingen en diensten van topkwa-
liteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST(1)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor PEUGEOT een dagelijkse drijfveer:
voordelen binnen het Peugeotdealernetwerk, contrac-
tuele waarborg van 2 jaar zonder kilometerbeperking,
waarborg van 3 jaar op de koetswerklak en 12 jaar
tegen doorroesten van binnenuit(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT stelt alles in het werk om uw mobiliteit te
garanderen bij autopech. U wordt ter plaatse geholpen of
versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-hersteller,
7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie en in
veertien andere landen en gebieden! 
Uw PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden
opdat u toch de weg op zou kunnen.
PEUGEOT Assistance(1) waakt 24 uur per dag 7 dagen per
week: + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke formules op
maat om onbekommerd te kunnen rijden. Van wegbijs-
tand tot herstelling van een defect, vervanging van
slijtage- onderdelen of onderhoudsbeurten... : u kiest
zelf het niveau van tussenkomst voor uw wagen en blijft
altijd genieten van de PEUGEOT-kwaliteitsgarantie en
van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten aan
zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het Peugeot-net:
- Bescherming van het voertuig: 3 jaar waardegarantie,
geldig in geval van totaal verlies of diefstal.
- Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen
voertuig.
- 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij
het 1ste schadegeval.
- Bescherming van de bestuurder.
- De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click
dat uw premie verhoogt.
- Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp automa-
tisch inbegrepen bij een ongeval, poging tot diefstal,
diefstal of brand + dankzij uw omnium, vervangwagen
(maximaal 3 maanden).
- Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
- Een volledige service waarbij onderhoud, financiering
en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.
Met PEUGEOT Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet
van het hele PEUGEOT-net én geniet u van alle voordelen
van een gevestigde verzekeringsmaatschappij. 
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96390 (enkel in
België) te bellen voor een offerte op maat.

PEU GEOT-NET  
&  D IENSTEN .

PEUGEOT STRETCHING(4)

Wenst u vaker van auto te veranderen? Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid om
uw nieuwe PEUGEOT aan te schaffen. Na storting van een
voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse aflos-
singen, kunt u aan het einde van het contract beslissen om
uw PEUGEOT te houden door de laatste aflossing te be-
talen ofwel een nieuwe Peugeot kopen met overname van
uw oude wagen (gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Klassieke financieringen met of zonder voorschot,
gevarieerde formules om u zo vrij als een vogel te
voelen. De betaling gebeurt via maandelijkse afbetalin-
gen gespreid over maximaal 72 maanden (volgens wet-
telijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
PEUGEOT heeft een uitgebreid assortiment accessoires,
volledig afgestemd op uw PEUGEOT. Meer informatie
hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek alles over PEUGEOT op www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
Heeft u een vraag over uw PEUGEOT die u niet kunt stellen
aan uw PEUGEOT Garage dan kunt u contact opnemen
met het PEUGEOT Contact Center via +32 (0)78 15 16 15
tijdens werkdagen van 08.30 - 17.00 uur of schriftelijk via: 
http://peugeot-be-nl.custhelp.com/app/ask 

(1)  Vraag aan uw PEUGEOT-verkooppunt de relevante contractuele
documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten,
waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) Het product PEUGEOT Verzekering is een verzekering die de dek-
kingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium, omnium
24+, mini-omnium, mini-omnium 24+), Bescherming Bestuurder, Ju-
ridische Bescherming en Hulpverlening bundelt. Het product werd
ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en
is aan het Belgisch recht onderworpen. Een verzekeringscontract
wordt voor één jaar afgesloten en kan stilzwijgend worden verlengd.
Het product PEUGEOT Verzekering wordt uitsluitend in België aange-
boden.
Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit verzeke-
ringsproduct vóór u een contract afsluit. In de toelichting bij de talloze
aangeboden dekkingen worden ook de eventuele beperkingen en uits-
luitingen vermeld. U kan het document gratis inkijken op de website
www.peugeot.be.
Bij eventuele klachten kan u de dienst Customer Protection (Troonplein
1 in 1000 Brussel) bereiken via customer.protection@axa.be. Bent u
het niet eens met de aangereikte oplossing, dan kan u zich richten tot
de Ombudsman Verzekeringen, De Meeüssquare 35 in 1000 Brussel
(www.ombudsman.as).
PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van ver-
zekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-
07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België)
• Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPP Brussel
PSA Finance Belux nv • avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Braine-
l’Alleud • Nr. KBO 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32
(0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com  Inschrijvingsnummer
FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB,
treedt op als verbonden verzekeringsagent van A.Belgium nv. Door de
FSMA erkende PEUGEOT verkooppunten treden op als onderagenten
van PSA Finance Belux nv. Niet door de FSMA erkende PEUGEOT ver-
kooppunten treden op als aanbrengers van klanten.
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een
gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België.
(4) PEUGEOT Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met mi-
nimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). PEU-
GEOT Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling. Kredietvoorstellen
gedaan door PSA Finance Belux n.v. (lener), avenue de Finlande 4-8 te
1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN:
BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB, psafinance@psa-
finance.com, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn ge-
baseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op het
moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de versiezijn
de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aangezien
PEUGEOT ernaar streeft om zijn producten constant te verbeteren,
kan PEUGEOT op elk ogenblik de technische specificaties, de uitrus-
ting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige drukprocédés
(reproductietechnieken) laten niet toe om de kleuren en glans na-
tuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een document
met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw PEUGEOT-verkooppunt.
De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toela-
ting van Automobiles PEUGEOT gereproduceerd worden..


