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De mai bine de 210 de ani, PEUGEOT respectă 
tradiția industrială franceză în materie de 
calitate și inovație. Astăzi, mai mult ca 
niciodată, marca își concentrează toate 
eforturile pentru a concepe autovehicule cu 
design de înaltă clasă, care să asigure o 
experiență senzorială dincolo de o simplă 
călătorie cu automobilul. Ergonomia, 
materialele, elementele de conectivitate – 
fiecare detaliu a fost proiectat pentru a asigura 
un mod de conducere intuitiv. Mai mult decât 
orice, pentru că omul va fi mereu în centrul 
preocupărilor Mărcii, Peugeot își propune să 
transforme timpul petrecut la bordul vehiculelor 
sale într-unul de calitate.

Design 

Post de conducere

Modularitate

Conectivitate & siguranță

Grip control® 

Motorizări 

Personalizare
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PERSONALITATE PUTERNICĂ
PEUGEOT e-Traveller reprezintă o invitație la călătorie, pentru a te bucura de activitățile 
recreaționale sau deplasările lungi. Designul său modern și elegant oferă un interior spațios, 
unde totul a fost gândit pentru confortul clienților. Disponibil în 3 versiuni de lungime(1) și în 
configurație(1) de 8, 7 sau 5 locuri, PEUGOT e-Traveller este simplu de utilizat și adaptat tuturor 
nevoilor tale.

(1) Configurație disponibilă standard, opțional sau indisponibila, în funcție de versiune și țară.

UN DESIGN ELEGANT
Ludic și primitor, PEUGEOT e-Traveller știe să se impună. MPV-UL își afirmă stilul cu 
forță, prin grila verticală, semnătura luminoasă cu LED(1) și farurile Xénon(2) integrate 
în linia caroseriei.

(1)  Dotare standard
(2)  Dotare standard sau opțională, în funcție de versiune.
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ÎN MOD CATEGORIC, ELECTRIC
Trapa de încărcare electrică a fost amplasată în partea din 
față, pe partea conducătorului auto, pentru o încărcare 
practică.

Foarte agil, e-Traveller  se deplasează și poate fi parcat cu ușurință 
în oraș, în special în zonele cu trafic restricționat. Înălțimea sa, 
limitată pe toate versiunile la 1.90 m(1) permite accesul în parcările 
acoperite.

(1) ≤ 1,90 m pe toate versiunile cu sarcină utilă standard.

1,90 m

Monograma specifică „e-Traveller” se 
află în partea din spate a vehiculului.



CĂLĂTORII LINIȘTITE
La interior, PEUGEOT e-Traveller mizează pe 
confortul la condus. Treapta facilitează 
accesul la scaunul ridicat, care domină 
drumul și oferă o poziție de condus mai 
înaltă, demnă de un SUV. 
Ergonomice, echipamentele precum head-up 
display-ul(1) și ecranul tactil de 7"(1) sunt 
mereu la îndemână și uor de urmărit.

Consola centrală a MPV-ului PEUGEOT 
e-Traveller găzduiește:

• Selectorul „e-Toggle” care oferă acces 
imediat la comenzile cutiei de viteze 
automate electrice. Perfect integrat și 
ergonomic, selectorul oferă acces la funcțiile 
Park/Reverse/Neutral/Drive și Brake

• Selectorul celor 3 moduri de condus

Frâna de parcare electrică disponibilă 
standard funcționează automat și, prin 
urmare, este foarte ușor de utilizat.

(1)Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de 
versiune.
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ECRAN TACTIL
Pe ecranul tactil(1) de mari dimensiuni poți accesa cu ușurință printr-o 
scurtătură întregul univers electric și poți vizualiza clar fluxul de energie.

(1) Disponibil standard, opțional sau indisponibil în funcție de versiune.

INSTRUMENTAR DE BORD SPECIFIC
Instrumentarul de bord cu ecran tactil color de 3,5" afișează informaţii esenţiale 
pentru condus în timp real, precum valoarea autonomiei și indicatorul de putere 
(Charg/Eco/Power(1)).

(1) CHARGE : Regenerare/reîncărcare parțială a bateriei – ECO: Optimizarea consumului de energie – POWER: 
Putere maximă.
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ACCES SIMPLIFICAT 
LA BORD

Ușile laterale culisante, acționate electronic prin 
tehnologia hands-free(1) permit deschiderea și 
închiderea prin simpla trecere a piciorului pe 
sub bara de protecție din spate, chiar și atunci 
când mâinile sunt ocupate. Este suficient să ai 
cheia electrică la tine. În interior, butoanele 
amplasate în partea din față și din spate permit 
deschiderea automată a ușilor. PEUGEOT 
e-Traveller oferă, de asemenea, tehnologia 
acces și pornire fără cheie (ADML)(1), precum și 
lunetă spate cu deschidere. 

(1) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de 
versiune.
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UN PLUS DE MODULARITATE 
ȘI FLEXIBILITATE

PEUGEOT e-Traveller este disponibil în 
configurații(1) cu 5, 7 sau 8 locuri, toate cele trei 
variante de lungime(1) (de la 4,60 m la 5,30 m) 
fiind adaptabile cât mai multor cerințe.
Locurile centrale, precum și cele din spate sunt 
dispuse pe banchete fracționate 2/3 – 1/3, cu 2 
segmente complet independente, care permit 
culisarea pe șine și organizarea cu ușurință a 
spațiului din spate.
Scaunele detașabile și culisante permit foarte 
ușor adaptarea oricărui tip de configurație și 
asigură astfel un spațiu modulabil și adaptabil, iar 
prin rabatarea spătarului scaunului pasagerului 
din față, PEUEGOT e-Traveller poate transporta 
obiecte cu o lungime de până la 3,50m(1). 
În versiunea Compact(1) cu o lungime de 4,60 m, 
pot călători confortabil 8 persoane. În configurația 
cu 5 locuri portbagajul oferă un volum generos de 
2 m3(2). PEUEGOT e-Traveller oferă, de asemenea, 
numeroase spații de depozitare (până la 49 litri) 
deschise sau închise, repartizate în tot habitaclul.

(1) Disponibilitate în funcție de versiune și țară.
(2) Cu scaunele de pe rândul 3 pliate, volumul portbagajului este 
de 1 500 litri (1384 dm3 VDA). Volumul ajunge la 3 600 litri (3 397 
dm3 VDA) prin înlăturarea scaunelor de pe rândul 2 și 3.



VEDERE DE ANSAMBLU
Cele două panouri vitrate(1) din plafon, cu sistem de protecție solară individuală, 
creează în interior o atmosferă luminoasă unică. Pavilionul multifuncțional include 
un sistem de iluminare ambientală cu LED(2), precum și lămpi de citit individuale. 
Pentru o ambianță mai plăcută la bord, Peugeot e-Traveller dispune de aeratoare 
individuale și funcție de climatizare cu difuzare blândă pentru locurile din spate. 
MPV-urile sunt echipate cu patru(1) prize 12V atent repartizate în habitaclu, una de 
220 V și un port USB(1) pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

(1)  Dotare disponibilă numai pe versiunile Standard și Lung sau indisponibilă în funcție de versiune.
(2)  Dotare disponibilă numai pe versiunile Standard și Lung.

PENTRU CĂLĂTORII CONFORTABILE
Pentru a te bucura de drum împreună cu familia sau prietenii, o serie de 
echipamente(1) practice îți stau la dispoziție, începând cu versiunea standard: 
oglindă pentru supravegherea copiilor, măsuțe tip avion rabatabile situate pe 
spătarele scaunelor din față, parasolare laterale pentru scaunele centrale(1) și 
polița pentru portbagaj(2).

(1)  Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune
(2)  Dotare indisponibilă pentru versiunea Compact.
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PENTRU UN CONDUS 
CONECTAT(1) ȘI INTUITIV, 
ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ

Traseele sunt simplificate grație Pack navigație 
conectată(1) cu comandă vocală. Sistemul include 
informații în timp real despre trafic și zone de risc cu 
TomTom Services (1) (2), precum și localizarea și 
disponibilitatea stațiilor de încărcare publică.  Ecranul 
tactil integrează funcția Mirror Screen(3), ce îți permite 
să te bucuri de aplicațiile smartphone-ului compatibil 
cu Apple CarPlayTM sau Android Auto. 

Pentru un condus mai confortabil și mai sigur, 
PEUGEOT e-Traveller dispune de numeroase sisteme 
de asistență la condus(1): Visiopark1(4), recunoașterea 
indicatoarelor rutiere și recomandări(5), comutare 
automată a luminilor de drum(5), Active Safety 
Brake(6), Regulator de viteză adaptiv(5), avertizare de 
depășire involuntară a benzii de rulare(5), sistem de 
supraveghere a unghiului mort(5), head-up display(6) 
și 6 airbag-uri(7).

(1)  Disponibilitate în funcție de configurație, versiune si de țară.
(2)  Serviciile TomTom permit afișarea în timp real a evenimentelor esențiale 
pentru condus: trafic în timp real, stații de benzină, parcări, condiții 
meteorologice, căutare locală și zone de risc (în funcție de legislația țării). 
Abonamentul la aceste servicii este inclus pe o perioadă de 3 ani și poate fi 
ulterior prelungit sau reînnoit online (contra cost).
(3)  Numai aplicațiile certificate Android Auto și Apple CarPlay™ pot funcționa 
atunci când autovehiculul staționează sau atunci când rulează, în funcție de 
caz. Atunci când conduceți, anumite funcții ale acestor aplicații pot fi 
restricționate. Anumite aplicații care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău 
impun descărcarea unei aplicații echivalente, certificate Android Auto sau 
Apple CarPlay™ contra cost. Funcția Mirror Screen operează prin aplicația 
Android Auto (smartphone cu sistem Android) sau prin Apple CarPlay™ 
(smartphone cu sistem iOS), cu condiția de a avea un abonament cu acces la 
internet pe telefon.
Pentru informații suplimentare consultă pagina http://ct.ndp.inetpsa.com/fr/
services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html

(4) Dotare standard sau opțională cu ecran tactil de 7‘’, în funcție de versiune.
(5)  Dotare opțională, în funcție de versiune.. 
(6)  Dotare standard sau opțională în funcție de versiune.
(7)  2 airbag-uri frontale, 2 airbag-uri laterale și 2 airbag-uri tip cortină disponibile 
opțional pe rândurile 2 și 3, în funcție de versiune.
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SENZAȚIA DE LIBERTATE
PEUGEOT e-Traveller este echipat cu sistemul Grip Control®(1), ce contribuie la îmbunătățirea 
aderenței, datorită tehnologiei de control al tracțiunii. Indiferent de modul de conducere 
selectat– zăpadă, all-terrain, nisip, standard sau ESP Off, beneficiezi de o motricitate adecvată 
condițiilor de teren, pentru un plus de liniște și o mai mare libertate de acțiune.  

(1) Disponibil opțional sau indisponibil, în funcție de versiune.
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MOTORIZARE 100% ELECTRICĂ
Manevrabil în oraș și robust și sigur la drum, PEUGEOT e-Traveller este echipat cu motor 
electric de 100 kW (136CP). Motorul oferă o accelerație puternică, grație cuplului motor de 260 
Nm, disponibil imediat. La volanul MPV-ului PEUGEOT e-Traveller te bucuri de un condus lin, 
dinamic și silențios(1).

(1) Trebuie să păstrezi atenția la volan și să ai grijă la mediul exterior, care nu este obișnuit cu vehiculele silențioase.

CAPACITATEA BATERIEI
Peugeot e-Traveller integrează o baterie cu capacitate de 50 kWh ce oferă o autonomie 
de până la 230km WLTP(1) sau una de 75 kWh ce oferă o autonomie de până la 330 km 
WLTP(2), amplasată ingenios, pentru a nu afecta spațiul la bord sau volumul de 
încărcare. 

(1)  Baterie de 50 kWh, disponibilă pentru versiunile Compact, Standard și Lung.
(2)  Baterie de 75 kWh, disponibilă pentru versiunile Standard și Lung.
Valorile autonomiei și consumului electric respectă procedura de testare WLTP, pe baza căreia vehiculele noi sunt omologate 
de la 1 septembrie 2018. Acestea pot varia în funcție de condițiile reale de utilizare și de diferiți factori, precum: viteza, confortul 
termic de la bordul vehiculului, stilul de conducere și temperatura exterioară. Timpul de încărcare depinde în special de puterea 
încărcătorului de la bordul vehiculului, de cablul de încărcare și de tipul și puterea stației de încărcare utilizate. Te rugăm să 
contactezi reprezentantul tău PEUGEOT pentru mai multe detalii. Pentru mai multe informații, poți consulta pagina dedicată: 
https://www.peugeot.com.ro/marca-și-tehnologia/mediul-inconjurator/wltp.html
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3 MODURI DE CONDUS 
PEUGEOT e-Traveller oferă 3 moduri de condus:

• ECO: autonomie optimizată prin ajustarea 
anumitor setări 

• NORMAL: confort optim pentru utilizare zilnică
• POWER: performanță optimizată pentru 

transportul sarcinilor grele

RECUPERAREA AUTONOMIEI 
LA FRÂNARE

Datorită frânării regenerative, sunt disponibile 2 
niveluri de frână de motor(1) care-ți permit să 
încarci bateria în timp ce decelerezi:
• Moderat (modul implicit) similar cu cel al unui 

vehicul cu motor termic
• Sporit (modul Brake) pentru o decelerație 

controlată de pedala de accelerație

(1) Regenerare moderată sau crescută a încărcării bateriei.
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ÎNCĂRCAREA LA DOMICILIU
Pentru a profita din plin de autonomia de 330 km WLTP, sunt disponibile mai multe 
soluții de încărcare: 
• De la o priză standard (8 A), pentru o încărcare completă în 31 h (baterie de 50 kWh) 

sau 47 h (baterie de 75 kWh).
• De la o priză de mare putere (16A), pentru o încărcare completă în 15h (baterie de 50 

kWh)  sau 23h (baterie de 75 kWh).
• De la un Wall Box de 7.4kW, pentru o încărcare completă în 7:30 (baterie de 50kWh) 

sau 11h20 (baterie de 75kWh) cu încărcătorul de bord monofazat (7.4kW)
• De la un Wall Box de 11kW, pentru o încărcare completă în 5h (baterie de 50kWh) sau 

7h30 (baterie de 75kWh) cu încărcătorul de bord trifazat (11kW)

ÎNCĂRCAREA LA STAȚIILE PUBLICE
O vastă rețea de peste 220 000 de stații publice de încărcare(1) este disponibilă în toată Europa. 
PEUGEOT propune clienților să se aboneze la Free2Move(2) prin intermediul aplicației mobile care 
facilitează accesul la o rețea extinsă de stații publice de încărcare din Europa. Prin intermediul 
serviciului Charge My Car Free2Move Services(2) vei putea folosi aproximativ 188 000 de puncte 
de încărcare în Europa.

(1)  Timpul de încărcare poate varia în funcție de tipul și puterea stației de încărcare, de temperatura 
exterioară la punctul de încărcare și de temperatura bateriei.
(2)  Pass contra cost, serviciu indisponibil momentan în România.



APLICAȚIA MYPEUGEOT® *
Beneficiezi de servicii personalizate în timp real, sincronizate cu 
conturile tale, prin aplicația gratuită MyPeugeot®(1):
• Urmărești starea vehiculului tău (informații despre condus, localizare)
• Ai acces rapid și ușor la asistență.
• Gestionezi cerințele de întreținere și service ale vehiculului.
• Gestionezi cu ușurință încărcarea bateriei și temperatura interiorului.
• Controlezi și planifici încărcarea în orele cu tarif redus, direct de pe smartphone.

Pentru mai mult informații accesează pagina : https://mypeugeot.peugeot.fr

(1) Sub rezerva accesului la o rețea de date mobile. 

CHARGE  MY CAR *
Poți opta pentru o soluție simplă pentru a accesa 
stațiile publice de încărcare prin intermediul 
Charge My Car(1) din cadrul Free2Move Services. 
Pentru mai multe informații accesează pagina: 
https://www.free2move.com/fr-FR/rechanger-ma-
voiture

(1) Serviciu plătit, indisponibil momentan în România.

CONTROL LA DISTANTĂ*
Controlezi și planifici reîncărcarea prin intermediul 
smartphone-ului. De asemenea, poți gestiona temperatura 
de la bord.
Pentru mai multe informații accesează pagina: https://
services-store.peugeot.fr/store/ecommandes-distance.

18
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O PRIMIRE CĂLDUROASĂ
Descoperă tapițeriile interioare din material 
textil(1) sau piele(2), ce contribuie la o ambianță și 
la un confort vârf de gamă.

(1)  Disponibil cu nivelul de echipare Navette
(2)  Disponibil cu nivelul de echipare Navette VIP - Piele și alte 
materiale: pentru informații suplimentare privind tapițeria din piele, 
consultă caracteristicile tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul 
PEUGEOT din țara ta.

1. Model C&T cu interior Albastru și contur Brasilia
2. Piele perforată Claudia/neperforată Negru - Cusături Bej Impala 
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Jante Phoenix 17”(1) cu finisaj diamantat 

Blanc Banquise(1) Brun Rick Oak(2) Noir Perla Nera(1)

Gris Artense(2) Gris Platinium(2)

CULORI CU PERSONALITATE
Alege dintr-o gamă largă de șase nuanțe.

(1)  Nuanțe opace. 
(2)  Nuanțe metalizate.

TUȘA FINALĂ

(1)Disponibilitate în funcție de configurație, versiune si de țară.
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CĂLĂTOREȘTI CU STIL
PEUGEOT Traveller te invită să îți exprimi 
propriul stil. Optează pentru accesorii* și 
echipamente care se potrivesc perfect cu liniile 
monovolumului PEUGEOT e-Traveller.

1. Bare transversale și portbagaj pe plafon
2. Suport smartphone
3. Protecție de portbagaj cu logo Peugeot
4. Suport tabletă
5. Praguri portiere cu logo Peugeot
6. Cârlig de remorcare cu sferă, demontabil fără unelte 

7. Gama de scaune auto pentru copii

5 6

7

1

3

2

4
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VEHICULELE ELECTRICE, ANGAJAMENTELE MĂRCII 

23

SOLUȚIE DE MOBILITATE 

ACTUALIZARE PERMANENTĂ A SOFTWARE-
URILOR – PENTRU A BENEFICIA DE CEA MAI BUNĂ 
EXPERIENȚĂ DE CONDUS 

REÎNCĂRCAREA MAȘINII LA 80% CU OCAZIA 
FIECĂREI INTERVENȚII ÎN ATELIERUL DE SERVICE 

DEVIZ ȘI PROGRAMARE ONLINE – FĂ O 
PROGRAMARE ȘI CALCULEAZĂ SERVICIILE POST-
VÂNZARE 

CAPACITATEA BATERIEI GARANTATĂ TIMP DE 8 
ANI SAU 160 000 KM 

PEUGEOT ASSISTANCE – UN CONDUS ÎN DEPLINĂ 
RELAXARE 24H/24 ȘI 7Z/7 

E-EXPERT CENTER –EXPERȚII NOȘTRI SE VOR
OCUPA DE VEHICULUL TĂU ȘI VOR RĂSPUNDE LA
TOATE ÎNTREBĂRILE TALE

SOLUȚIE CERTIFICATĂ DE REÎNCĂRCARE: O GAMĂ 
COMPLETĂ DE WALLBOX-URI INSTALATE DE 
PROFESIONIȘTI 

01
02

04
03

05
06
07
08

ÎMPREUNĂ, PE TERMEN LUNG

REȚEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII
PEUGEOT îți pune, de asemenea, la dispoziție o vastă rețea de puncte de service. În acest 
cadru, profesionalismul, performanțele echipamentelor și calitatea serviciilor contribuie la 
gradul tău de satisfacție. Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care te ascultă, 
îți înțelege exigențele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar de încredere pentru a 
te angaja într-o relație pe termen lung.

PENTRU SIGURANȚA TA
GARANȚIA CONSTRUCTORULUI
Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România beneficiază de o garanție 
contra defectelor de fabricație cu o durată de 4 ani sau 100.000 de kilometri, de o 
garanție anti-perforare cu o durată de 12 ani, precum și de o garanție a vopselei cu o 
durată de 3 ani, în România, Uniunea Europeană, precum și în țările sau teritoriile 
următoare: Albania, Andorra, Bosnia, Herțegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, 
Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, 
Elveția, Vatican.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluția optimă contra situațiilor neprevăzute. În caz de pană 
imobilizantă, oferim asistență autovehiculelor, printr-un simplu apel la numerele de telefon, 
24 de ore din 24, 7 zile din 7:

Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă 
națională;

+4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanția calității, securității și fiabilității fiecărei piese originale Peugeot este conferită de 
testele de verificare realizate cu severitate pentru siguranța ta. Acestea beneficiază de doi 
ani garanție pentru persoane fizice, respectiv un an garanție pentru persoane juridice, 
împotriva oricărui defect de fabricație sau de material. Efectuând întreținerea 
autovehiculului în rețeaua PEUGEOT ai certitudinea unor prestații de calitate, realizate de 
profesioniști și siguranța utilizării pieselor adecvate.

PENTRU PLĂCEREA TA
Informațiile și ilustrațiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice 
existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt 
disponibile standard, opțional sau sunt indisponibile, în funcție de versiune sau de țară. În 
cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice 
moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opțiunile și nuanțele. Tehnicile actuale de 
reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensități a culorilor. Pentru 
detalii sau informații suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. 
Niciun element din acest catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles 
PEUGEOT.

PEUGEOT BOUTIQUE

O gamă completă de accesorii și de echipamente originale Peugeot concepute special pentru 
autovehicul îți stă la dispoziție în spațiile special amenajate din showroom-urile noastre.

PEUGEOT INTERNET

Descoperă PEUGEOT online accesând http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a 
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a acestor contracte, garanţii și servicii, consultă documentele corespunzătoare în punctele de vânzare PEUGEOT.
(2) Începând cu data primei înmatriculări a autovehiculului tău PEUGEOT și până la sfârșitul garanţiei comerciale acordate de constructor.
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