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Driving for Perfection

Najpopularniejszy w Europie



Wszystkie informacje są aktualne w momencie oddania broszury do druku. Specyfikacje moją ulec zmianie.2
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Całkowicie nowy Peugeot Horizon™ łączy w sobie imponujący 
styl, bezpieczeństwo oraz komfort. Został zaprojektowany i 
przystosowany na potrzeby wózków inwalidzkich wyłącznie w 
Allied Mobility.

Oparty na nowym, crossoverowym stylu Peugeot Rifter Horizon™ 
zapewnia optymalne połączenie dostępności dla każdego i wygodnej 
jazdy. Jeśli szukasz łatwego w manewrowaniu samochodu, który 
oferuje również obszerną przestrzeń, by wygodnie pomieścić osobę 
na wózku inwalidzkim, to Horizon™ jest idealnym rozwiązaniem. 

Przedstawiamy 
Horizon™

Zadzwoń do nas 505 126 256
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1 >>  Niezawodny, mocny i elegancki wygląd

2 >>  Wyjątkowa rampa EasyGlideTM

3 >>  Jednoczęściowa tylna klapa

4 >>  Czujniki parkowania ułatwiające manewrowanie

5 >>  6-głośnikowy system dźwiękowy z radiem DAB i Bluetooth®

6 >>  Gwarancja 2 lata lub nieograniczona liczba kilometrów
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Horizon™ zapewnia optymalną swobodę i bezpieczeństwo.

Unikalna rampa EasyGlide™ w łatwy sposób wysuwa się z podłogi w 
tylnej części pojazdu. Oznacza to, że w jednej minucie możesz mieć 
standardowy samochód, a w następnej auto całkowicie przystosowane 
do wózków inwalidzkich.

Najnowszy Horizon™ oferuje niski kąt rampy dla łatwiejszego dostępu 
do auta. Rampa jest lekka, a jednocześnie bardzo mocja i prosta w 
użyciu. Po wjechaniu do środka użytkownik wózka inwalidzkiego jest 
zabezpieczony wysokiej jakości zabezpieczeniami wózka z przodu i z 
tyłu, a biodrowe i ukośne pasy bezpieczeństwa zapewniają optymalne 
bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo
i dostęp

Email: biuro@kamuko.pl
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1 >>  Specjalnie obniżona podłoga dla większej swobody

2 >>  Lekka, łatwa w obsłudze, wysuwana rampa

3 >>  Dostępna wyciągarka ze wspomaganiem elektrycznym

4 >>  Dostępne liczne układy siedzeń
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1 >>  Pełnowymiarowy biodrowy i ukośny pas bezpieczeństwa   
        dla pasażera na wózku inwalidzkim

2 >>  Wysokiej jakości system zabezpieczający wózek inwalidzki

3 >>  Unikalna, niska i lekka rampa EasyGlide™

4 >>  Testowane pod kątem bezpieczeństwa zgodnie   
         z europejską homologacją dla całego pojazdu

3

§

Funkcje 
dla wózków 
inwalidzkich

EC Whole Vehicle
Type Approval4

Odwiedź www.kamuko.pl
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Nowy Horizon™ kontynuuje tradycję najlepiej sprzedającego 
się w Wielkiej Brytanii pojazdu przystosowanego do wózków 
inwalidzkich. Został on zmodernizowany, a dzięki nowemu, 
stylowemu pojazdowi bazowemu, pełnemu niesamowitych 
funkcji zapewnia komfort i bezpieczeństwo.

Horizon™ został standardowo wyposażony w najwyższej jakości 
specyfikację Allure. Oznacza to, że możesz cieszyć się dodatkowymi 
korzyściami, takimi jak czujniki parkowania, elektryczny hamulec 
postojowy i 8-calowy kolorowy ekran dotykowy Peugeot i-Cockpit® 
łączący się z Twoim smartfonem. Dodatkowo stylowe zderzaki w 
kolorze nadwozia i felgi aluminiowe Taranaki, dopełniają elegancji 
wygląd zupełnie nowego Horizon™.

Cechy
pojazdu

Zadzwoń do nas 505 126 256
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1 >>  Kolorowy ekran dotykowy i-Cockpit® 

2 >>  Klimatyzacja 

3 >>  Tempomat i ogranicznik prędkości 

4 >>  Elementy sterujące systemem audio na kierownicy

5 >>  Manualna lub automatyczna skrzynia biegów 

6 >>  Składane stoliki z tyłu 

7 >>  Fotel z podłokietnikiem dla kierowcy i pasażera

8 >>  Światła do jazdy dziennej LED 

9 >>  Lusterka boczne w kolorze nadwozia
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Szerokość wózka Długość wózka

Wysokość
wózka

Standard emisji spalin Euro 6.2 Euro 6.2
Pojemność 1,499 1,199
Maks. moc - KM 102 131
Maks. moment obrotowy - Nm 250 230
Paliwo Diesel Benzyna
Liczba biegów 6 8
Pojemność baku (w litrach) 47 50
Technologia Start & Stop Tak Tak Obiążenie wciągarki (kg) 275

Mocowanie dla wózka (kg) 200

RS (Standard / Plus) RE (Standard / Plus)
Szerokość (cm) 81
Długość (cm) 102 / 141 147,5 / 182,5
Wysokość (cm) 137
Kąt nachylenia (̊ ) 13,7
Bezpieczne obciążenie (kg) 400

Rodzaje silników

Dostępność dla wózków inwalidzkich

1.5 BlueHDi 100 
Manual

1.2 PureTech 130 
Auto

Specyfikacja
techniczna

Informacje 1.5 BlueHDi 100 
Manual

1.2 PureTech 130 
Auto

Opony 215 / 65 R16
Hamulce Wentylowane przednie i tylne tarcze pełne
Zawieszenie przednie Pseudo Macpherson
Zawieszenie tylne Odkształcalna belka poprzeczna

Standard Plus
Szerokość (cm) 210,7 210,7
Długość (cm) 440,3 475,3
Wysokość (cm) 187,8 188,2
Prześwit (cm) 16,5 16,5
Masa całkowita pojazdu (manual) 2 100 kg 2 290 kg 
Masa całkowita pojazdu (auto) 2 070 kg 2 345 kg

Informacje o pojeździe

RS (Standard / Plus) RE (Standard / Plus)
Szerokość (cm) 81 60,5 / 81
Długość (cm) 102 / 141 147,5 / 182,5
Wysokość (cm) 141,8
Waga - osoba siedząca (kg) 200

Wymiary pojazdu

Wymiary rampy

Wymiary wózka

Bezpieczeństwo
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Źrodło

Cechy stylu
16” felgi aluminiowe “Taranaki” 3

Aluminiowe pałąki dachowe  3

Elektryczny hamulec postojowy 3

Fotele z tkaniny Puma z niebieskimi przeszyciami 3

Jednocześciowa klapa z otwieraną szybą 3

Podwójne drzwi przesuwne 3

Reflektory halogenowe 3

Światła LED do jazdy dziennej 3

Wykończenie wnętrza “Picasso blue” 3

Zderzak przedni w kolorze nadwozia 3

Komfort i wygoda
Elektryczne i podgrzewane lusterka w drzwiach 3

Elektryczne szyby przednie i tylne 3

Gniazda USB z przodu i z tyłu 3

Klimatyzacja 3

Podłokietnik dla kierowcy i przedniego pasażera 3

Składane stoliki w tylnej części pojazdu 3

Wskaźnik zmiany biegów 3

Audio i rozrywka
Kolorowy panel dotykowy PEUGEOT i-Cockpit® 8.0” 3

Mirror Screen® (Apple CarPlayTM, Android Auto and MirrorLink®) 3

Radio kompatybilne z MP3, 6 głośników 3

Rozpoznawanie mowy połączone z funkcjami Mirror Screen®features 3

Bezpieczeństwo
Aktywny hamulec bezpieczeństwa 3

Asystent utrzymania pasa ruchu 3

Automatyczna aktywacja świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu 3

Automatyczne ryglowanie drzwi podczas ruszania 3

Automatyczne wycieraczki MagicWash® 3

Czteropunktowy system zabezpieczenia wózka inwalidzkiego (85kg) 3

Czteropunktowy system zabezpieczenia wózka inwalidzkiego (150kg) O
Czteropunktowy system zabezpieczenia wózka inwalidzkiego (200kg) O
Czujniki ciśnienia w oponach 3

Kolorowa kamera cofania 3

Kurtynowe poduszki powietrzne z przodu i z tyłu 3

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu 3

Przeciemnione tylne szyby 3

Reflektory „Follow me home” 3

Rozpoznawanie ograniczeń prędkości 3

Tempomat i ogranicznik prędkości 3

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa (w tym pasażera na wózku inwalidzkim) 3

Tylne czujniki parkowania 3

Wciągarka wspomagana elektrycznie 3

Pojazd bazowy Peugeot Rifter

Homologacja pojazdu Europejska homologacja typu pojazdu

Homologacja udogodnień Homologacja zgodna z PAS 2012 dla pojazdów kat. M1

Cechy i akcesoria

3 = w pakiecie     O = opcjonalnie  

Kolory

Certyfikacja

Biały
Banquise

Kolory wyłącznie w celach ilustracyjnych. 
Pojazdy w ramach programu Motability są dostępne tylko w lakierze metalicznym dla powyższych kolorów.

Beżowy
Sliky Grey

Szary
Artens

Szary
Platinium

Miedziany
Cuprite

Niebieski
Deep Blue

Czarny
Perla Nera
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Model RE Model RS

Standard
Model RE Model RS

Plus
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Allied Mobility rozumie, że potrzeby każdego są inne. Mając na 
uwadze, opracowali dwa różne rozmiary Horizon™. Standard 
oraz Plus. 

Standard
Peugeot Horizon™ RS sprytnie łączy w pełni oryginalne 
siedzenia Peugeota z możliwością szybkiego i łatwego 
stworzenia miejsca dla wózka inwalidzkiego poprzez złożenie 
tylnych siedzeń z przodu.

Alternatywnie, w przypadku dłuższego, szerszego lub 
elektrycznego wózka inwalidzkiego model RE jest idealnym 
rozwiązaniem. W zależności od rozmiaru wózka inwalidzkiego 
można dodać jedno lub dwa smukłe tylne siedzenia pasażera.

Plus
Peugeot Horizon™ Plus jest idealny dla większych rodzin, 
które potrzebują dodatkowych miejsc siedzących. Zachowuje  
on oryginalne siedzenia Peugeota i w przeciwieństwie do 
standardowego Horizon™, tylne siedzenia nie muszą być 
składane do przodu.

Wybór
modelu

Tylny fotel 
składany do 

przodu

Potrzebujesz
więcej miejsca? *
Dodaj dwa składane

siedzenia po obu
stronach wózka.

Składany
fotel

(opcjonalnie)

*Plus model.

Zwężony
fotel

(opcjonalnie)

Model RS
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Allied Mobility to wiodący brytyjski producent pojazdów 
przystosowanych do wózków inwalidzkich z 20-letnim 
doświadczeniem. Naszym celem jest znalezienie najlepszego 
rozwiązania, które spełni Twoje indywidualne potrzeby.

Nasi wyspecjalizowani konsultanci ds. mobilności służą pomocą na 
terenie całej Polski. Mogą dokonać prezentacji wybranego modelu 
gdziekolwiek mieszkasz.

W przypadku jakichkolwiek pytań przed lub po zamówieniu pojazdu 
masz możliwość kontaktu z naszymi doradcami ds. mobilności. 
Nasze wyjątkowe wsparcie Allied Aftercare™ obejmuje również 
czterotygodniową kontrolę uzupełniającą i coroczną kontrolę 
bezpieczeństwa. Będziesz mieć również dostęp do naszej infolinii 
czynnej siedem dni w tygodniu i ogólnokrajowej sieci dealerów Peugeot.

Pomoc 
i porady

Email: biuro@kamuko.pl
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Bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego pojazdu 
przystosowanego dla wózków inwalidzkich. Abyś miał pewność, 
że możesz wybrać najlepszą opcję dla siebie i swojej rodziny, 
zapewniamy możliwość prezentacji w domu.

Nasz konsultant ds. mobilności przyjedzie modelem pojazdu, który 
najbardziej Ciebie interesuje. Ważne jest, abyś Ty i wszyscy, z 
którymi regularnie podróżujesz, byli obecni razem z Tobą w dniu 
prezentacji. 

Twój konsultant dokładnie zademonstruje, jak korzystać z 
wprowadzonych ułatwień dostępnych w pojeździe i odpowie na 
wszelkie pytania. Mamy nadzieję, że już na pierwszym spotkaniu 
stwierdzisz, że dokonałeś właściwego wyboru. Jeśli nie, nie martw 
się - chętnie wrócimy z innym modelem, aby mieć pewność, że 
otrzymasz pojazd, który najbardziej Ci odpowiada.

Prezentacja
w Twoim

domu

Odwiedź www.kamuko.pl
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Na wstępie omówimy z Tobą wymagania dotyczące pojazdów 
przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich.

Przywieziemy do Twojego domu odpowiedni pojazd   
na prezentacje w dogodnym dla Ciebie czasie.

Jeśli pojazd będzie odpowiedni - świetnie! Jeśli nie, z 
przyjemnością przedstawimy Ci inny model.

Gdy będziesz w pełni zadowolony z dokonanego 
wyboru, możemy pomóc w załatwieniu formalności oraz   
zaproponować alternatywne opcje finansowania.

Nasz zespół zadzwoni do Ciebie, gdy pojazd będzie gotowy. 
Zorganizujemy dostawę w dogodnym dla Ciebie terminie.

W tym momencie otrzymasz kluczyki do Twojego nowego 
samochodu!

Nasz lokalny konsultant może pojawić się ponownie u Ciebie, 
aby sprawdzić, czy Twój nowy samochód spełnił Twoje 
oczekiwania i pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań.

Nasz zespół zapewni coroczną kontrolę bezpieczeństwa 
dostosowanych funkcji Twojego samochodu. Może nawet 
zaoferować pełen serwis Twojego samochodu Ciebie domu.

Twoja 
pozdróż

z Kamuko
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Driving for Perfection

Aby uzyskać więcej informacji lub 
umówić się na prezentacje samochodu, 
zadzwoń do doradcy, napisz do nas lub 
odwiedź naszą stronę internetową.

+48 505 126 256

biuro@kamuko.pl

www.kamuko.pl


