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PEUGEOT jest zawsze wierny francuskiej tradycji tworzenia prze-

myślanych produktów najwyższej jakości. Marka nigdy wcześniej 

nie proponowała klientom samochodów o tak rasowym designie, 

zapewniających tak niezwykłe doznania zmysłowe i wrażenia 

z jazdy. Ergonomia, materiały wykończeniowe, nowoczesne usługi 

zapewniające łączność ze światem zewnętrznym… Dopracowany 

został każdy najdrobniejszy szczegół, aby korzystanie z samochodu 

było maksymalnie intuicyjne.
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* W wersji Standard (4,95 m) i Long (5,30 m) z wykończeniem Business VIP, a także w wersji Compact (4,60 m) z wykończeniem Business. 

Wysokość ograniczona do 1,90 m umożliwia wjazd na zadaszone parkingi w centrach miast, centrach handlowych czy lotniskach.

PODRÓŻ W KLAS IE  BUS INESS

Zaprojektowany jako przestrzeń komfortu kierowcy i pasażerów, PEUGEOT Traveller Business jest zaproszeniem  

do podróży. Przewieziesz nim swoich klientów wygodnie i bezpiecznie. Dostępny jest w trzech wersjach długości*  

i dwóch wersjach wykończenia. PEUGEOT Traveller Business przewiezie od 5 do 9 osób, a PEUGEOT Traveller    

Business VIP 6 lub 7 osób. 

5

ELEGANCJA  I  NOWOCZESNOŚĆ

Wybierając PEUGEOT Travellera Business VIP, wybierasz podróż w pierwszej klasie. Wysoko 

umieszczona, pionowa osłona chłodnicy oraz identyfikacja świetlna ze światłami dziennymi LED 

 i reflektorami ksenonowymi tworzą elegancki design samochodu. Aluminiowe felgi 17” i tylne 

przyciemniane szyby dodatkowo podkreślają jego szykowność.
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*Dostępne w opcji.

KOMFORT PASAŻERÓW
Zajęcie miejsca w PEUGEOT Travellerze Business VIP nie wymaga wysiłku dzięki drzwiom 

bocznym przesuwnym sterowanym elektrycznie. W środku na pasażerów czeka salon VIP, 

przestronny i luksusowo wykończony. Składany stolik* na prowadnicach 

zachęca do wspólnego spędzania podróży. 

 

PEUGEOT Traveller Business VIP ma też starannie dopracowane oświetlenie. 

Dach szklany* z niezależnymi roletami doświetla kabinę i zapewnia 

widok na niebo. Zaciemnienie szyb pozwala pasażerom zachować intymność 

z możliwością oglądania mijanego krajobrazu. Dyskretne oświetlenie kabiny 

uzupełnione jest przez indywidualne lampki do czytania.  

 

Dla pełnego komfortu, PEUGEOT Traveller Business VIP ma niezależną klimatyzację 

z tyłu, z indywidualnymi wywietrznikami i łagodnym nawiewem.  

 

Wreszcie, w kabinie rozmieszczono cztery gniazdka 12 V oraz po jednym 

gniazdku 220 V i USB do ładowania urządzeń przenośnych.
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PODRÓŻ E W KOM FOR C IE  . . .

We wnętrzu PEUGEOT Travellera VIP postawiono na komfort prowadzenia. Dostęp do wyżej umieszczonego, górującego nad drogą fotela kierowcy 

ułatwia stopień. Stanowisko kierowcy, utrzymane w nowoczesnej stylistyce, wykończono szlachetnymi materiałami. Ergonomiczne  

elementy – wyświetlacz Head-Up Display i multimedialny ekran dotykowy 7”* – znajdują się w zasięgu ręki i wzroku.

*Dostępne w standardzie lub w opcji, w zależności od wersji. 
(1) Może wymagać dokupienia dodatkowego abonamentu.

. . .  I  W ŁĄCZNOŚCI  ZE  ŚWIATEM

Dużym ułatwieniem jest nawigacja 3D nowej generacji, obsługiwana za pomocą poleceń głosowych. Udostępnia ona informacje o ruchu drogowym 

w czasie rzeczywistym (TomTom Traffic), lokalizacji stacji paliw i cenach paliwa, o lokalnej prognozie pogody i strefach ryzyka (1).  



T EC HNOLOGIA  I  BEZP IECZEŃSTWO

Aby prowadzenie było spokojniejsze i bardziej komfortowe, PEUGEOT Travellera Business 

wyposażono w systemy wspomagania kierowania najnowszej generacji, takie jak Visiopark1*, 

system monitorowania ograniczeń prędkości*, automatyczne przełączanie świateł*,  

Active Safety Brake*, aktywny tempomat*, alarm niezamierzonego przekroczenia linii*,  

monitor martwego pola*, wyświetlacz Head-up Display** i 6 poduszek powietrznych***.

10
* Dostępne w opcji. 
**Dostępne w standardzie lub w opcji, w zależności od wersji. 
*** 2 poduszki czołowe, 2 poduszki boczne i 2 poduszki kurtynowe* w 2. lub 3. rzędzie.
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PRZEWÓZ OSÓB

PEUGEOT Traveller    Business dostosowuje się do potrzeb, dzięki czemu może 

realizować wiele różnych zadań: dowozić pasażerów na lotnisko, jeździć jako taksówka 

czy ski-bus, przewozić osoby na dalsze odległości wraz z dużą ilością bagaży...  

 

Konstrukcja kabiny umożliwia stworzenie kilku konfiguracji od 5 do 9 miejsc. 

Wyjmowane fotele sprawiają, że jest to przestrzeń, którą łatwo modyfikować. 

 

Dostęp do trzeciego rzędu siedzeń jest niezwykle łatwy. Jednym przyciskiem  

składa się oparcie i robi przejście do tylnej kanapy.

Pojemność bagażnika*: 
Compact:1633 litrów do dachu za drugim rzędem. 
Standard: 507 litrów do wysokości oparć za trzecim rzędem, 2228 litrów do dachu za drugim rzędem. 
Long: 912 litrów do wysokości oparć za trzecim rzędem, 2787 litrów do dachu za drugim rzędem. 
 
*Pomiar według normy VDA, równoległoboki 200 x 100 x 50 mm.
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S ILN IK I  B lueH D i

PEUGEOT Traveller Business wyposażony jest w silniki BlueHDi, w tym 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8*, który inauguruje nowy, bardziej kompaktowy  

system oczyszczania spalin. Zanieczyszczenia likwidowane są u źródeł ich powstania. Silniki BlueHDi zapewniają niższe zużycie paliwa.

MOD U ŁOWA  PL ATFORMA

Bazą dla konstrukcji PEUGEOT Travellera Business jest modułowa platforma EMP2**, która zapewnia rekordowo niskie zużycie paliwa,  

przyjemność prowadzenia i optymalny komfort. Amortyzatory o zmiennej charakterystyce tłumienia w zależności od obciążenia,  

zapewniają komfort nawet      przy 8 osobach w kabinie i bagażach.

** Efficient Modular Platform: platforma nowej generacji PSA Peugeot Citroën.14
* EAT8: automatyczna 8-przełożeniowa skrzynia biegów (Efficient Automatic Transmission 8 Speed).

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO   2  
Pomiary zgodne z procedurą WLTP(1) : Dane w trakcie homologacji. 
(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną 
procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną 
(NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. 
Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy również od warunków 
użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne 
w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.peugeot.pl/swiat-
marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html. 
Wartości NEDC(2): Zużycie paliwa 4,8 do 5,8 w cyklu mieszanym, od 4,6 do 5,4 w cyklu pozamiejskim i od 5,2 do 6,6 w cyklu miejskim NEDC (l/100 km) – Emisja CO2 (w cyklu mieszanym) NEDC: od 126 do 154 (g/km) 
                   (2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP (Rozporządzenie UE 2017/948), a otrzymane wartości zostały przeliczone na NEDC, aby umożliwić porównanie z innymi samochodami. Aby uzyskać więcej informacji, należy 

skontaktować się z punktem sprzedaży. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. 



PRZYJAZNE WNĘTRZE
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Poznaj ofertę eleganckich tapicerek z tkaniny lub skóry wysokiej 

jakości proponowanych do PEUGEOT Travellera Business.

1. Tapicerka materiałowa Curitiba Meltem* 
2. Tapicerka ekoskóra Carla czarna* 
3. Tapicerka skórzana Claudia*

 
*W standardzie lub opcji, w zależności od wersji. 
Skóra i inne materiały: szczegółowa charakterystyka techniczna dostępna  
jest w punktach sprzedaży lub na stronie internetowej peugeot.pl

1 2 3
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C IESZ  S IĘ  KOLOREM

Wybierz jeden z siedmiu, efektownych kolorów.

ELEGANCKI  AKCENT

Wyposaż PEUGEOT Travellera  Business w kołpaki lub felgi 

16” i    17”, które nadadzą mu jeszcze elegantszego wyglądu.

Kołpak Miami 17”*Kołpak San Francisco 16”* Felga Phoenix 17”  
(nie diamentowana)*

Felga diamentowana  Phoenix 17”*

Biały Banquise

Beżowy Silky Grey* Pomarańczowy Tourmaline*Brązowy Rick Oak*

Czarny Perla Nera Szary Artense*

Szary Platinium*

* W standardzie, w opcji lub niedostępne, w zależności od wersji.

 
* Metalizowany.



AKCESORIA
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1. Wykładzina bagażnika 
2. Wieszak na zagłówek 
3. Wspornik na smartfon 
4. Wspornik na tablet

4

2

3

1
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SIEĆ SERWISOWA I USŁUGI 
Wy bie ra jąc PEUGEOT zy sku jesz do stęp do roz bu do wa -
nej sie ci ser wi so wej. Od po wied nie wa run ki przy ję cia,  
pe łen pro fe sjo na lizm, za awan so wa ne wy po sa że nie 
tech nicz ne i ja kość ob słu gi… Wszyst ko ma je den cel, 
któ rym jest sa tys fak cja klien ta na naj wyż szym po zio -
mie. Masz cał ko wi tą pew ność, że zwra casz się do spe -
cja li sty któ ry Cię wy słu cha, zro zu mie Two je ocze ki wa nia 
i sku tecz nie na nie od po wie. PEUGEOT to za ufa na mar -
ka, któ ra sta wia na bu do wa nie dłu go ter mi no wych re la-
cji z klien ta mi. 
 
GWARANCJA UMOWNA 
Gwa ran cja PEUGEOT to przede wszyst kim wi zja spo ko -
ju i do bre go sa mo po czu cia. Twój no wy sa mo chód jest 
ob ję ty gwa ran cją na czę ści (po za prze glą da mi i zu ży -
ciem), któ ra w okre sie 2 lat za bez pie cza przed wa da mi 
fa brycz ny mi, bez li mi tu ki lo me trów. Nad wo zie jest ob -
ję te 12-let nią gwa ran cją an ty per fo ra cyj ną i 3-let nią 
gwa ran cją na po wło kę la kier ni czą.(1) 
 
UMOWY SERWISOWE 
Umo wy ser wi so we PEUGEOT od po wia da ją na Two je 
po trze by i są do sto so wa ne do spo so bu, w ja ki ko rzy -
stasz z sa mo cho du. Dzię ki nim mo żesz za cho wać pe łen 
spo kój. As si stan ce, na pra wa w przy pad ku uster ki, wy -
mia na zu ży tych czę ści pod czas prze glą du – to Ty wybie -
rasz za kres usług, któ ry naj bar dziej Ci od po wia da. 
Ko rzy staj z nie skrę po wa nej wol no ści.(1)  
 
UBEZPIECZENIA 
Ubez pie cze nia ofe ro wa ne przez PEUGEOT uzu peł nia ją 
ga mę kom plek so wych usług ofe ro wa nych przez sieć 
Mar ki. Pro po nu je my za war cie umo wy, któ ra za bez pie -
cza przed ry zy kiem i za pew nia peł ną ochro nę. Wy bie -
ra jąc ubez pie cze nia z na szej ofer ty masz pew ność,  
że wszyst kie na pra wy bę dą re ali zo wa ne w Two im  
ser wi sie PEUGEOT lub w in nym wy bra nym au to ry zo -
wa nym punk cie. Zo sta ną prze pro wa dzo ne z wy ko rzy -
sta niem ory gi nal nych czę ści, zgod nie z za le ce nia mi 
gwa ran cyj ny mi Mar ki.(1)

PEUGEOT ASSISTANCE 
Wy star czy jed no po łą cze nie, aby po ra dzić so bie z nie -
prze wi dzia nym zda rze niem na dro dze. Usłu ga jest  
ak tyw na za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą, przez 24 go -
dzi ny na do bę, 7 dni w ty go dniu, 365 dni w ro ku. Moż -
na z niej sko rzy stać bez płat nie na wet do 8 lat po za ku pie 
sa mo cho du.(2) Aby z niej sko rzy stać na le ży za dzwo nić 
na nu mer te le fo nu 800 22 24 24 (bez płat ny, na te re nie 
Pol ski) lub (+48) 602 22 24 24 (w Pol sce i za gra ni cą, po -
łą cze nie płat ne). To roz wią za nie, któ re wy cho dzi na prze -
ciw nie ocze ki wa nym pro ble mom. 
 
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA PEUGEOT 
Wy ko nu jąc prze glą dy w sie ci ser wi sów PEUGEOT  
zy sku jesz pew ność, że usłu ga zo sta nie zre ali zo wa na 
przez pro fe sjo na li stów z za cho wa niem naj wyż szych 
stan dar dów ja ko ścio wych i przy uży ciu od po wied nich 
czę ści. Me cha ni cy, tech ni cy i bla cha rze to wy szko le ni 
spe cja li ści, któ rzy są na bie żą co z naj no wo cze śniej szy -
mi tech no lo gia mi i do sko na le zna ją ga mę sa mo cho dów 
PEUGEOT. Ko rzy sta ją z wy se lek cjo no wa nych ma te ria -
łów i na rzę dzi za twier dzo nych przez pro du cen ta.  Rocz na 
gwa ran cja na wy ko na ną usłu gę do ty czy za rów no czę-
ści za mien nych, jak i ro bo ci zny i jest re spek to wa na 
w ca łej sie ci PEUGEOT. Wy ko rzy sta ne czę ści są za wsze 
zgod ne ze spe cy fi ka cją i wy tycz ny mi  pro du cen ta. 
Wszel kie czyn no ści są wy ko ny wa ne zgod nie z pro ce du -
ra mi i nor ma mi do ty czą cy mi na praw, za twier dzo ny mi 
przez PEUGEOT. La kie ry i wy ko rzy sta ne ma te ria ły są 
zgod ne z re cep tu ra mi pro du cen ta i wa run ka mi gwa ran-
cji an ty per fo ra cyj nej. 
 
PEUGEOT PROFESSIONAL 
Sieć Peugeot Professional Center oferuje dla klientów 
flotowych wyjątkowe rozwiązania. Nie ma zna cze nia, 
ja kie sa mo cho dy wcho dzą w skład Two je go par ku.  
Do bie rze my do je go spe cy fi ki ofer tę za ku pu ko lej nych 
sa mo cho dów, fi nan so wa nia, ob słu gi ser wi so wej i za rzą -
dza nia flo tą. Do wiedz się wię cej w punk cie sprze da ży 
PEUGEOT. 
 

Z AWSZE Z  TOBĄ ,  
W KAŻDEJ  SYTUACJ I    

PEUGEOT BOUTIQUE  
Po znaj kom plet ną ga mę ory gi nal nych ak ce so riów 
PEUGEOT, za pro jek to wa nych spe cjal nie dla Two je go  
sa mo cho du. Zwróć rów nież uwa gę na ofer tę atrak cyj -
nych ga dże tów PEUGEOT. Szcze gó ły znajdziesz na stro -
nie https://boutique.peugeot.com. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Po znaj mar kę PEUGEOT w in ter ne cie. Wejdź na stro nę 
https://www.peugeot.pl 
 
BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA 
Kil ka dni po wi zy cie w ser wi sie fir ma IPSOS skon tak tu je 
się z To bą. Od po wia da jąc na py ta nia przy czy nisz się 
do po pra wy ja ko ści usług świad czo nych przez salony 
PEUGEOT.  
 
DLA ŚRODOWISKA 
Sieć PEUGEOT na co dzień w szcze gól ny spo sób trosz -
czy się o śro do wi sko na tu ral ne:  
– se gre gu je od pa dy w za leż no ści od ich po cho dze nia 
i stop nia za gro że nia dla śro do wi ska oraz gro ma dzi je 
w ce lu prze ka za nia od po wied nim or ga nom od po wie -
dzial nym za ich prze twa rza nie,  
– po wie rza zbiór kę i prze twa rza nie od pa dów od po wied -
nim pod mio tom, za twier dzo nym przez sto sow ne urzę -
dy, aby za gwa ran to wać ich opty mal ne wy ko rzy sta nie 
lub eli mi na cję w naj lep szych moż li wych wa run kach,  
– od po wied nio za rzą dza ry zy kiem zwią za nym z wy ko -
rzy sta niem pro duk tów che micz nych i ści śle sto su je się 
do re guł bez pie czeń stwa lub ko rzy sta z eko lo gicz nych 
pro duk tów za stęp czych, 
– pro po nu je klien tom roz wią za nia pro eko lo gicz ne, ta kie 
jak czę ści za mien ne re ge ne ro wa ne PEUGEOT(3) czy ga -
ma pro duk tów do pie lę gna cji Tech na tu re(4). 
 

(1) Aby za po znać się ze szcze gó ło wy mi wa run ka mi gwa -
ran cji, umów ser wi so wych, ubez pie czeń i in nych usług 
pro si my skon tak to wać się z punk tem sprze da ży PEU-
GEOT. 
(2) Usłu ga Peu ge ot As si stan ce jest bez płat na dla sa mo -
cho dów Peu ge ot na gwa ran cji, a usłu ga Peu ge ot As si -
stan ce Co kol wiek się Zda rzy dla sa mo cho dów Peu ge ot 
do 8 lat. Szcze gó ły są do stęp ne w punk tach sprze da ży 
PEUGEOT. 
(3) Część za mien na re ge ne ro wa na to część lub ze spół 
na pra wio ny przy uży ciu fa brycz nie no wych, ory gi nal -
nych czę ści za mien nych. Nie któ re ele men ty (np. obu do -
wy skrzyń bie gów) są re ge ne ro wa ne me to da mi 
prze my sło wy mi zgod nie ze ści śle okre ślo ną pro ce du rą 
re ge ne ra cji.  
(4) Tech na tu re to kom plet na ga ma pro duk tów do czysz -
cze nia i pie lę gna cji sa mo cho du, stwo rzo na z tro ską 
o śro do wi sko naturalne. Pro duk ty Tech na tu re za wie ra ją 
od 80% do 100% skład ni ków po cho dze nia na tu ral ne go. 
Speł nia ją ure gu lo wa nia eu ro pej skie do ty czą ce bio de -
gra do wal no ści de ter gen tów (648/2004/CE). 
 
 
Ni niej szy do ku ment do ty czy wy łącz nie po jaz dów sprze -
da wa nych na te ry to rium Unii Eu ro pej skiej. Da ne na te -
mat mo de li i ich pa ra me trów od no szą się do wer sji 
obo wią zu ją cej w mo men cie wy da nia ka ta lo gu i nie mo -
gą być trak to wa ne ja ko po sta no wie nia umow ne. Przed -
sta wio ne ko lo ry nad wo zia są przy bli żo ne, gdyż tech ni ki 
dru ku nie po zwa la ją na wier ną re pro duk cję barw. Peu -
ge ot za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze -
dze nia zmian pa ra me trów przed sta wio nych mo de li, bez 
obo wiąz ku ak tu ali za cji ni niej sze go ka ta lo gu. Sa mo cho -
dy Peu ge ot pod le ga ją re cy klin go wi i od zy sko wi zgod nie 
z usta wą o re cy klin gu po jaz dów wy co fa nych z eks plo -
ata cji oraz in ny mi prze pi sa mi do ty czą cy mi wy mo gów 
ochro ny śro do wi ska, a ma te ria ły uzy ska ne w dro dze re -
cy klin gu są wy ko rzy sty wa ne w pro duk cji sprze da wa -
nych wy ro bów. De mon ta żu sa mo cho dów i ich zu ży tych 
czę ści do ko nu je się zgod nie z prze pi sa mi o od pa dach. 
Peu ge ot za pew nia roz wój w za kre sie moż li wo ści osią -
ga nia przez po jaz dy wy ma ga ne go prze pi sa mi ochro ny 
śro do wi ska po zio mu od zy sku i re cy klin gu.


