
Trắng Pearl
Pearl White (KWE)

Cửa hông trượt điện 2 bên tích hợp cảm biến chân

Powered opening for right & left side sliding doors (includes foot operation)

Bậc bước lên xuống / Side steps

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 hai: chỉnh điện, massage, sưởi, làm mát

Row 2: Powered adjustment, massage, heated, ventilated

Hàng ghế thứ 3: Ghế trượt, gập, tháo rời / Row 3: Sliding, folding and removable seats

Cảnh báo lệch làn đường / Lane departure warning

Cảm biến đỗ xe trước sau / Front & rear parking sensors

Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection

Camera lùi 180 độ / 180 reversing camera

Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection

TRANG THIẾT BỊ NỔI BẬT / MAJOR FEATURES

MÀU XE / COLOUR

GIÁ BÁN: 1.599 Triệu đồng

ĐỘNG CƠ / ENGINE

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS
PEUGEOT TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ

(Đơn vị: mm)

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.
Note: Image & Specifications are subjected to change without prior notice. Please contact the nearest Showroom for more information. 

1,935 5,315

1,915

Khoảng sáng gầm xe
Ground clearance

7

170

Số chỗ ngồi
Seating capacity

 Loại / Type 

Công suất cực đại / Max. power

Mô men xoắn cực đại / Max. torque

Hộp số / Transmission 
 

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic 

 

150 hp / 4000 rpm

370 Nm / 2000 rpm

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

Đen Nera
Nera Black (KTV)

Xám Platinum
Platinum Grey (EVL)

Nâu Rick Oak
Rick Oak Brown (KCM)


