
PEUGEOT TRAVELLER
BUSINESS
بـيـجـو تـرافـلـر بـيـزنـس



TRAVELLER BUSINESS VIP
With Peugeot Traveller Business VIP, climb aboard effortlessly using the hands-
free sliding motorised side doors. 

Inside, PEUGEOT Traveller Business VIP has thought of everything to ensure 
passenger comfort. 

Transform the passenger compartment into a VIP lounge in the blink of an eye. 
The retractable sliding table*, surrounded by 4 or 5 seats face-to-face, offers 
your customers a pleasant meeting space.

VIP تـرافـلـر بـيـزنـس
مع ترافلر بيزنس VIP الجديدة من بيجو، تمتعوا بسهولة الصعود على متن السيارة باستخدام 

األبواب الجرارة اآللية الخالية من المقابض.

عند تصميم ترافلر بيزنس VIP، فّكرنا بكل شيٍء يجعل رحلة الركاب مريحة ألقصى الحدود.

تتحّول حجرة الركاب إلى ردهٍة فاخرة بغمضة عين. فالطاولة القابلة للسحب، المحاطة بـ 4 أو 5 
مقاعد متقابلة تقدم للرّكاب مساحًة مفيدة ومريحة لعقد اجتماعاتهم.



TRAVELLER BUSINESS VIP
For the comfort of all, PEUGEOT Traveller Business VIP has also 
considered its lighting mood: the two separately concealable 
glass roof panels provide the passenger compartment with unique 
brightness and a panoramic view of the sky. In the passenger 
compartment, the LED mood lighting is supplemented by individual 
reading lights. 

For even more on-board well-being, the PEUGEOT Traveller 
Business VIP has independent rear air conditioning with individual 
air vents and soft diffusion, unique in its category. Finally, four 12 V 
sockets distributed in the passenger compartment, as well as a 220 
V socket and a USB port are provided in the PEUGEOT Traveller for 
charging any mobile device. 

VIP تـرافـلـر بـيـزنـس
لتحقيق راحة الجميع، وضعنا نظام إضاءٍة في ترافلر بيزنس VIP: لوحتا الزجاج 

المنفصلتان في سقف السيارة تعطيان حجرة الركاب إضاءة فريدة ورؤية بانورامية 
للسماء، ونظام اإلضاءة مزّود بأضواء فردية مخصصة للقراءة.

ولضمان راحٍة أكبر خالل الرحلة، تتمّتع ترافلر بيزنس VIP بنظام تكييٍف خلفي مع 
فتحات تهوئة فردية وتدفق سلس للهواء، وهذه الميزة تتفّرد بها هذه السيارة 
ضمن فئتها. وأخيراً، هناك 4 منافذ 12 فولت موّزعة في حجرة الركاب، إضافة إلى 

منفذ 220 فولت ومنفذ توصيل VIP لسهولة شحن أي جهاٍز محمول.



TRAVELLER BUSINESS
With the PEUGEOT Traveller Business, offer your passengers a 
rewarding experience: as a short distance airport shuttle, urban taxi, 
long distance transport, etc. The PEUGEOT Traveller Business adapts 
to your needs. 

Configure the seats and top of the range equipment according to your 
purposes, to experience exceptional journeys.
Inside, choose from the multiple configurations from 5 to 9 seats: the 
removable seats allow you to create a modular space that is very easy 
to adapt.

The ease of access to the third row seats is remarkable. A single 
control folds the seat back and provides a wide passage to the rear 
bench seat.

Boot volume:
Standard
507 L up to the top of the back-rests behind the third row
2228 L up to the roof behind the second row

Long
912 L up to the top of the back-rests behind the third row
2787 L up to the roof behind the second row
 

تـرافـلـر بـيـزنـس
مع بيجو ترافلر بيزنس، ستكون رحلة الركاب تجربًة ممتعة للغاية: سواء كانت 

توصيلة قصيرة إلى المطار، جولة في المدينة، أو رحلة بعيدة المسافة. ترافلر بيزنس 
تستجيب لكافة احتياجاتك.

يمكن إعداد المقاعد وغيرها من المعدات حسب احتياجاتك، كي تصبح رحالتك 
مريحة أكثر.

يمكنك االختيار من بين عدة إعدادات تختلف بين 5 و9 مقاعد: إّن القدرة على إزالة 
المقاعد وإعادة تركيبها تسمح لك بتوفير مساحٍة تضيف الراحة للركاب.

سهولٌة تامة في الوصول للمقاعد في الصف الثالث. مقبض تحّكم واحد يقوم بثني 
مقعد الصف الثاني ويسّهل مرور الركاب للمقاعد الخلفية.

حجم حجرة الركاب:
النموذج العادي

507 ل حتى ارتفاع سندة الرأس في الصف الثالث من المقاعد
2228 ل حتى ارتفاع سقف السيارة فوق الصف الثاني من المقاعد

النموذج الطويل
912 ل حتى ارتفاع سندة الرأس في الصف الثالث من المقاعد

2787 ل حتى ارتفاع سقف السيارة خلف الصف الثاني من المقاعد



COLOURS TRAVELLER BUSINESS

TRAVELLER BUSINESS VIP

16 inch ‘San Francisco’ wheel trims*

Platinum Grey*
17 inch ‘Phoenix’ alloy wheels*

Carla Black plastic-coated fabric*

Black Claudia perforated leather*

Dragoon Blue* Onyx Black*Bianca White*

Rich Oak Brown* Aluminium Grey*

Tourmaline
Orange*

*Cost option.

األلوان المتوفرة ترافلر بيزنس

VIP ترافلر بيزنس

أبيض ناصع أزرق داكن أسود داكن

بني سنديانيرمادي داكن

برتقالي

رمادي بالتيني

جلد مخروم باللون األسود

قماش أسود مغّطى بالبالستيك
طراز عجالت سان فرانسيسكو 16 إنش

طراز عجالت فونيكس 17 إنش




