
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions

Chiều dài cơ sở / Wheel base

Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance

Số chỗ ngồi / Seat capacity

Loại / Type

Công suất cực đại / Max. power

Mô men xoắn cực đại / Max. torque

Hộp số / Transmission

GIÁ:
Lưu ý:  Hình ảnh & Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Showroom gần nhất để biết thêm chi tiết.

5315 x 1935 x 1915 mm

3275 mm

170 mm

07

Tự động 6 cấp  / 6 speed automatic

150 hp / 4000 rpm

370 Nm / 2000 rpm

PEUGEOT

Nera Black (KTV) Pearl White (KWE) Platinum Grey (EVL)Rick Oak Brown (KCM)

Cửa hông trượt điện 2 bên tích hợp cảm biến chân
Powered opening for right & left side sliding doors (includes foot operation)        
Cốp sau sấy kính, gạt mưa, mở rời / Tailgate with opening rear window, with heating glass and rear wiper     
Cửa sổ trời / Panoramic roof window        
Màn hình cảm ứng 7" / 7 inch touchscreen        
Hàng ghế thứ nhất: chỉnh điện, massage / Row 1: Powered adjustment, massage        
Hàng ghế thứ 2 & 3: Ghế trượt, gập, tháo rời / Sliding, folding and removable seats in row 2 & 3       
Nguồn 12V x 4 và nguồn 220V / 12v power socket x4 & 220v power socket        
Cảnh báo chệch làn đường / Lane departure warning        
Cảm biến trước sau / Front & rear parking assitance        
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection        
Camera lùi 180 độ / 180 reversing camera        
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection        

Diesel 4 kì, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp
Diesel, 4 strokes, 4 cylinders, 
in-line, pressure charger

TRANG THIẾT BỊ NỔI BẬT / MAJOR FEATURES

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS 

ĐỘNG CƠ / ENGINE

MÀU XE / COLOUR

TRAVELLER LUXURY



THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

TRANG THIẾT BỊ NỔI BẬT / MAJOR FEATURES

 

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS 

Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions

Chiều dài cơ sở / Wheel base

Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance

Số chỗ ngồi / Seat capacity

ĐỘNG CƠ / ENGINE 

Loại / Type

Công suất cực đại / Max. power

Mô men xoắn cực đại / Max. torque

Hộp số / Transmission

MÀU XE / COLOUR

Lưu ý:  Hình ảnh & Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Showroom gần nhất để biết thêm chi tiết.

5315 x 1935 x 2030 mm

3275 mm

170 mm

06

Tự động 6 cấp  / 6 speed automatic

150 hp / 4000 rpm

370 Nm / 2000 rpm

PEUGEOT

Nera Black (KTV) Pearl White (KWE) Platinum Grey (EVL)Rick Oak Brown (KCM)

Cửa hông trượt điện 2 bên tích hợp cảm biến chân
Powered opening for right & left side sliding doors (includes foot operation)        
Cốp sau sấy kính, gạt mưa, mở rời / Tailgate with opening rear window, with heating glass and rear wiper     
Cửa sổ trời / Panoramic roof window        
Màn hình cảm ứng 7" / 7 inch touchscreen     
Cảm biến trước sau / Front & rear parking assitance        
Camera lùi 180 độ / 180 reversing camera
Điều hòa tự động / Automatic air conditioning
Vách ngăn khoang hành khách / VIP lounge partition
Màn hình giải trí 32” / 32 inch screen
Hệ thống giải trí, hệ điều hành Android, ổ cứng 500GB, âm thanh cao cấp, loa sub
Android Media center, HDD 500GB, HiFi audio, subwoofer
Màn hình điều khiển trung tâm 7” / 7 inch touchscreen control panel 
Bộ đàm liên lạc khoang lái và khoang hành khách, Bộ phát WiFi / Intercom between driver & VIP lounge, WiFi router 
Khoang hành khách bọc da cao cấp / Premium leather in VIP lounge
Rèm che nắng hàng ghế 2 / Sunshade curtains on row 2
Ghế thương gia: chỉnh điện 8 hướng, tựa chân, tựa tay, làm mát, massage, da cao cấp
VIP seat: 8-way power adjustment, footrest, armrest, cooling, massage, premium leather
Ghế phụ gập vào vách ngăn / Jump seats, combine with partition
Bàn gập / Folding table
Đèn LED trang trí nội thất / Ambient light
Sàn gỗ / Wood floor
Tùy chọn màu da nội thất / Color choices of interior leather

  

Diesel 4 kì, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp
Diesel, 4 strokes, 4 cylinders, 
in-line, pressure charger

TRAVELLER PREMIUM

Giá: 2.249 Triệu đồng


