
PEUGEOT TRAVELLER



POZVÁNKA
na cesty

Objevte nové pojetí cestování 

a prostoru s vozem PEUGEOT 

Traveller.

Elegantní vzhled, jízdní 

vlastnosti hodné renomé 

značky PEUGEOT, motorizace 

BlueHDi Euro 6, prostor 

a komfort na vysoké úrovni…

Nabízíme maximum pro 

cestování v pohodlí a bezpečí. 

Se svou rozmanitou výbavou 

je PEUGEOT Traveller 

ideálním společníkem 

na cestách, je k dispozici 

ve 3 délkách karoserie, jeho 

výška nepřesahuje 1,90 m. 

PEUGEOT Traveller se plně 

přizpůsobí vašim představám 

díky možné koniguraci 

5, 7 nebo 8 míst dostupných 

i pro nejkratší verzi Compact.
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ELEGANCE
na prvním místě

PEUGEOT Traveller vybízí k cestování 

za zábavou i na dlouhé vzdálenosti. 

PEUGEOT Traveller umí zaujmout, 

za moderní a elegantní siluetou se 

skrývá prostorný a luxusní interiér. 

Nové provedení přední masky, světelný 

LED podpis či xenonové světlomety*, 

PEUGEOT Traveller důrazně vyjadřuje 

svůj styl.  

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě 

nebo na přání.
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Pohodlí řidiče hraje u vozu 

PEUGEOT Traveller hlavní 

roli. Ze zvýšené pozice máte 

přehled o okolním provozu 

a praktické stupátko usnadňuje 

nastupování do vozu. 

Pohodlně se usaďte – 

prostor řidiče spojuje moderní 

a jednoduchý design s kvalitními 

materiály. Ergonomicky 

rozmístěná výbava jako 

Head-up barevný průhledový 

displej* či dotykový 7’’* displej 

jsou vždy v dosahu.

Zjednodušte si cestování 

pomocí 3D navigace Peugeot 

Connect Nav* nové generace 

s on-line připojením a hlasovým 

ovládáním. 

Funkce Mirror Screen vám 

umožní bezpečně používat 

aplikace chytrého telefonu 

kompatibilního s Apple 

CarPlay™, MirrorLink™  

nebo Android Auto** přímo na 

dotykovém 7’’ displeji ve voze. 

CESTOVÁNÍ
s jistotou

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání.
**Aplikace MirrorLink™, Carplay™ nebo Android Auto fungují za jízdy i po 
zastavení vozu. Za jízdy je ale přístup k některým aplikacím z bezpečnostních 
důvodů omezen. Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro 
váš chytrý telefon, mohou vyžadovat registraci placené aplikace s certiikátem 
MirrorLink™ nebo Carplay™. Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie 
MirrorLink™ pro kompatibilní telefony s operačními systémy Android, 
BlackBerry a Windows Phone, a technologie Apple CarPlay™ pro telefony se 
systémem iOS. Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora 
s přístupem k internetu. Tato technologie bude postupně zaváděna u nových 
chytrých telefonů. 7
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NASTUPTE
pohodlně a snadno

Boční posuvné dveře vozu PEUGEOT 

Traveller s hands-free ovládáním* vám 

umožní otevřít či zavřít, i když nemáte 

volné ruce. Máte-li u sebe dálkový ovladač, 

odemknete a otevřete boční posuvné dveře 

zasunutím nohy pod okraj zadního nárazníku. 

Stejným pohybem se dveře také zavřou 

a zamknou. Ani ve voze už nemusíte používat 

kliku dveří, stačí zmáčknout tlačítko umístěné 

na palubní desce a dveře se otevřou 

automaticky. Pro maximální komfort řidiče 

nabízí PEUGEOT Traveller také  

hands-free přístup a startování vozu*.

PEUGEOT Traveller je vybaven samostatně 

otevíratelným zadním oknem pro snadnější 

přístup do zavazadlového prostoru 

s praktickým využitím ve stísněných 

podmínkách.

Výška vozu nepřesahující 1,90 m umožňuje 

vjezd bez omezení do veškerých nadzemních 

i podzemních garáží či na městská parkoviště.  

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání.
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VARIABILITA

na míru



PEUGEOT Traveller se plně 

přizpůsobí vašim požadavkům 

díky koniguraci 5, 7 nebo 8 míst 

ve všech 3 délkách. 

Lavice ve druhé a třetí řadě 

je dělená v poměru 2/3 – 1/3, 

přičemž každá z částí je 

vyjímatelná a nezávisle posuvná. 

Volitelným uspořádáním 

sedadel snadno individualizujete 

zadní prostor. Se sklopeným 

opěradlem sedadla spolujezdce 

přepravíte ve voze PEUGEOT 

Traveller předměty až do 

délky 3,5 m. 

 

 V nejkratší verzi Compact, která 

na délku měří pouhých 4,60 m, 

přepravíte v naprostém pohodlí 

až 8 osob. Sklopením sedadel 

třetí řady získáte zavazadlový 

prostor o objemu 1350 l. 

Vyjmutím třetí řady sedadel 

dosáhnete objemu 1978 l nebo 

až 3397 l při vyjmutí také druhé 

řady sedadel. Vrácení sedadel 

do vozu je velmi jednoduché, 

jakmile je položíte na kolejnice, 

sama se zaixují.

PEUGEOT Traveller nabízí 

množství uzavřených či 

otevřených odkládacích 

schránek (až do objemu 49 l).
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ROZHLED
bez omezení
Panoramatické střešní okno půlené 

se samostatnými posuvnými 

protislunečními clonami* prosvětlí 

interiér a umožní výhled na oblohu. 

Multifunkční stropní konzola 

s ambientním LED osvětlením** 

a rozvodem vzduchu umožňuje 

ovládání klimatizace.

Třízónová automatická klimatizace 

s funkcí jemného rozptylu vzduchu 

poskytne spolucestujícím ve vašem 

voze PEUGEOT Traveller ještě více 

pohodlí. Veškerá mobilní zařízení 

můžete jednoduše dobít pomocí 

čtyř 12V zásuvek rozmístěných 

ve vozidle, k dispozici je také zásuvka 

230 V či zásuvka USB. 
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Ať cestujete s rodinou či přáteli, 

v základní výbavě nabízíme vnitřní zpětné 

zrcátko pro sledování zadních sedadel, 

výklopné odkládací stolky pro cestující 

na zadních sedadlech, protisluneční roletky 

ve druhé řadě sedadel a kryt zavazadlového 

prostoru***.

13

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání.

**K dispozici pouze pro verzi Allure.

***Není k dispozici pro verzi Compact.
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POTĚŠENÍ
z jízdy
PEUGEOT Traveller je vybaven 

novou generací protiskluzového 

systému Grip Control®*, který 

přispívá ke zlepšení jízdních 

vlastností. 

Systém Grip Control® nabízí 

5 režimů, které volíte otočným 

ovladačem na středové konzoli: 

standard, sníh, terén, písek či 

ESP Off. Díky tomuto systému 

budete cestovat bezpečněji za 

jakýchkoli podmínek.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání 
nebo nelze objednat. 15



PEUGEOT

PEUGEOT neustále rozšiřuje nabídku vozů s nízkými emisemi – 

více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise 

CO2 nižší než 140 g/km. Těchto výsledků PEUGEOT dosáhl díky 

účinným technologiím, v jejichž zavádění patří mezi průkopníky: 

iltr pevných částic FAP (uveden v roce 2000) dnes najdeme 

u většiny dieselových motorů, celkem bylo s tímto iltrem 

prodáno již 2,1 milionu vozů PEUGEOT.

Motory 

Mezi technologické inovace, kterými je PEUGEOT Traveller 

vybaven, patří i dieselové motory BlueHDi plnící evropskou 

emisní normu Euro6. Technologie BlueHDi představuje jedinečné 

spojení SCR (selektivní katalytické redukce), iltru pevných částic 

FAP s aditivem a dieselových motorů nové generace, díky čemuž 

dokáže zásadně snížit spotřebu paliva, emise oxidů dusíku 

(o více než 90 %) a optimalizovat emise CO2.

Zásluhou optimalizované spotřeby paliva a servisního 

intervalu 40 000 km nebo 2 roky (podle motorizace*) dosahuje 

PEUGEOT Traveller v porovnání s konkurencí velmi příznivých 

provozních nákladů.

Nádrž AdBlue® o objemu 22,4 l vystačí zhruba na 15 000 km, 

v případě nutnosti je možno kapalinu snadno doplnit vedle hrdla 

palivové nádrže.

*Doporučený servisní interval pro motorizaci 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 je 30 000 km.

Nová efektivnějsí podvozková platforma 
Podvozek nového vozu PEUGEOT Traveller vystavěný z modulární 

platformy EMP2* je garantem vysoké míry efektivity, jízdního 

komfortu a kvality. Tato nová platforma nabízí cestujícím 

velkorysý vnitřní prostor a pohodlí.

Nová zadní náprava s příčnými trojúhelníkovými rameny unese 

užitečné zatížení až 1400 kg a vůz je tak schopen převážet až 

8 osob včetně zavazadel. Tlumiče s variabilním odpružením 

v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC) zaručují 

maximální komfort u zatíženého i prázdného vozu.

Pokud jde o bezpečnost, PEUGEOT Traveller získal díky své 

bohaté výbavě, novému podvozku a zesílené karoserii v testech 

Euro NCAP 5 hvězdiček.

*Eficient Modular Platform – platforma nové generace PSA Peugeot Citroën.

a životní prostředí
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ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ 
a bezpečnost

PEUGEOT Traveller je vybavený řadou moderních systémů 

na podporu řízení*, s nimiž se za volantem budete cítit 

mnohem jistěji a bezpečněji.  

Top Rear Vision
Zpětná parkovací kamera se aktivuje automaticky se 

zařazením zpětného chodu. Nabízí pohled na zadní část vozu 

a jeho okolí snímaný shora v úhlu 180°. Na přenášeném 

obrazu jsou vyznačené naváděcí čáry, které se natáčejí spolu 

s volantem. Jakmile systém najde v prostoru překážku, spustí 

se automatický zoom.

Systém rozpoznání dopravního značení
Systém rozpoznání dopravního značení při jízdě průběžně 

monitoruje dopravní značky s rychlostním omezením. 

Zaznamená-li multifunkční kamera, že v daném úseku platí 

rychlostní omezení, informuje vás o něm na přístrojové 

desce. Je-li současně zapnutý tempomat nebo omezovač 

rychlosti, můžete zjištěnou povolenou rychlost zadat jako 

novou referenční hodnotu.
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Active Safety Brake
Active Safety Brake je nová generace automatického nouzového 

brzdění. Systém se aktivuje v okamžiku, kdy kamera a snímač detekují 

riziko bezprostřední srážky s jedoucí nebo stojící překážkou. Pokud 

řidič nereaguje nebo reaguje nedostatečně, systém ho zastoupí 

a začne sám aktivně brzdit. Dokáže automaticky aktivovat brzdění 

na plný výkon a při rychlosti do 30 km/h kolizi zabránit nebo při vyšší 

rychlosti omezit její následky. 

Systém varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu
Systém detekuje neúmyslné přejetí plné nebo přerušované čáry 

bez zapnutého směrového ukazatele. Pokud se tak stane, upozorní 

řidiče zvukovým a světelným signálem. V případě únavy a ztráty 

pozornosti řidiče nebo spolujezdce může tato funkce zabránit vážným 

následkům.

Systém sledování mrtvého úhlu
Systém monitoruje prostor v mrtvém úhlu výhledu pomocí 

4 snímačů umístěných v předním a zadním nárazníku. 

O přítomnosti jiného vozidla v tomto prostoru vás informuje 

rozsvícením oranžové kontrolky v příslušeném vnějším zpětném 

zrcátku nebo na displeji na palubní desce.

Head-up displej
Na výsuvném displeji v zorném poli řidiče se zobrazují všechny 

důležité informace: rychlost jízdy, údaje tempomatu nebo omezovače 

rychlosti… Informace máte neustále na očích a přitom se můžete plně 

věnovat řízení vozu a dopravní situaci. 

Automatické přepínání dálkových světel
Kamera vyhodnocuje podmínky provozu, a pokud je to možné, 

systém přepne automaticky potkávací světla na dálková a naopak.

Funkce je aktivní při jízdě v noci.

Adaptivní tempomat
Systém upraví automaticky rychlost podle vpředu jedoucího vozu,

aby zachoval bezpečný rozestup. Působením na akcelerátor

a s využitím brzdění motorem (nedochází k aktivnímu brzdění) je

systém schopen snížit rychlost až o 20 km/h. Jedná se o funkci,

která je vhodná k použití do středně hustého, ale plynulého provozu,

například na dálnici.

Airbagy  
PEUGEOT Traveller může být vybaven až 6 airbagy. Standardně jsou 

k dispozici čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce. Na přání chrání 

cestující ve druhé a třetí řadě sedadel okenní airbagy.

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání.
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BARVY KAROSERIE

Černá Onyx

Nemetalický lak:

Metalický lak:

Modrá Impérial Bílá Banquise

Šedá Aluminium Šedá Platinium Hnědá Rich Oak

Písková Sable

Oranžová Tourmaline
Metalický a perleťový lak jsou k dispozici za příplatek.
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Okrasný kryt San Francisco 16”

KOLA ČALOUNĚNÍ

Perforované kožené čalounění Claudia černá (úroveň Allure)

Látkové čalounění Cran modrá (úroveň Active)
Okrasný kryt Miami 17”

Hliníkový disk Phoenix 17”
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 – Střešní tyče s boxem
2 – Držák na tablet
3 – Držák na smartphone
4 –     Sada chráničů prahů předních dveří  

s logem Peugeot 
5 – Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí
6 –     Vana do zavazadlového prostoru  

s logem Peugeot

1

64 5
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SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti PEUGEOT prioritou: zázemí 

profesionální sítě, smluvní záruka výrobce 2 roky na díly 

a práci bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka 

na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let pro 

užitkové vozy.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství a doplňků 

PEUGEOT navržená na míru vašemu vozu. Ale také 

drobnosti pro osobní potěšení – vaše nebo vašich 

blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky PEUGEOT na adrese:  

www.peugeot.cz

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 

vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  

24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 

Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 

postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

• navazuje na garanční podmínky poskytované výrobcem 

vozu

• umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb

• zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  

po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 18 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 

vozidlem) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 

až 140 000 ujetých kilometrů s možností změny během 

platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

• optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 

včetně pravidelných servisních operací 

• zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 

elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 

smluvní záruky a všechny servisní operace spojené 

s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 

Automobiles Peugeot

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 12 do 60 měsíců nebo  

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

• jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 

a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 

náklady vašeho vozu, ty plánované i neplánované

• zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 

zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 

elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 

smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 

s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 

Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 

včetně práce

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 12 do 60 měsíců nebo 

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 

a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 

služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, a to 

24 h denně / 7 dní v týdnu: 

• oprava nebo odtah nepojízdného vozidla do 

autorizovaného servisu Peugeot, pokud nelze závadu 

odstranit na místě, 

• zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 

pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

• ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu (až na 

3 noci pro řidiče i spolucestující), 

• návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 

déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  

v případě:

• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů

• natankování špatného paliva či nedostatku paliva

• defektu pneumatiky

Informace a obrazové dokumentace použité v  tomto katalogu vycházejí z  technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v  závislosti na verzi výbavou základní 

nebo na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si PEUGEOT vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, barev a potahů bez předchozího 

upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není smluvním dokumentem. Další 

upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky PEUGEOT. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu společnosti Automobiles 

Peugeot.

S vozem PEUGEOT získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 
vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 
obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 
a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*
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