ÚJ PARTNER

CSELEKVÉSRE TEREMTETT

TÖKÉLETES KÉNYELEM
A DOLGOS HÉTKÖZNAPOKBAN

A Partner ügyel az Ön kényelmére.
A fülkében a vezetőhelyet a
professzionális igények maximális
figyelembevételével alakították ki.
A magas üléspozíció, a széles
látómező a vezető fokozott kényelmét
szolgálja. A vezetőhely tökéletes
ergonómiájáról a magasságban
állítható kartámasszal* ellátott
vezetőülés, a magasságban és
mélységben állítható kormányoszlop,
valamint a műszerfalon elhelyezett,
közvetlenül kézre eső váltókar
gondoskodik.

A új Partner a professzionális felhasználók
minden igényét kielégíti.
Az áttervezett orr-rész robusztus külső
megjelenést ad a járműnek.
Az előző változaténál függőlegesebb
hűtőmaszk közepén kapott helyet
a PEUGEOT-oroszlán. Az ívelt lökhárító
új, barázdált védőelemei sérülés esetén
könnyen lecserélhetők.

A fényszórók jellegzetes világítása és új
körvonalai határozottan modern tekintetet
kölcsönöznek az autónak. Az erőteljes és
kifejező design távolról sem jelenti azt, hogy
a Partner robusztussága csupán stílus dolga!
A márka neves kisteherautója közel húsz éve
állja a professzionális felhasználók
és a PEUGEOT szakembereinek próbáját.

A márka mérnökei szigorú tesztsorozat
eredményeként tovább javították az autó
megbízhatóságát és minőségét. A teherautó,
amellyel több mint 6 millió tesztkilométert
futottak, a lehető legnehezebb körülmények
között, most még közelebb áll a vásárlók
elvárásaihoz.

Az utazás kényelmét tovább fokozza a
manuális vagy automatikus
klímaberendezés. Ám a Partner
nemcsak a vezetőre, hanem az
utasokra is gondol! Ez az egyetlen
kishaszonjármű a szegmensben,
amely teljesen szabad és kényelmes
lábteret biztosít a középső utasnak.
Az egyedi megoldást az ETG6
elektronikusan vezérelt kézi
sebességváltó alkalmazása tette
lehetővé, melynek váltókarját
a műszerfalra helyezett kapcsoló
váltotta fel. Az utastérben 60 liternyi

rakodóhely áll a vezető és az utasok
rendelkezésére. A kormány előtti zárt
tárolóhely vagy a középső ülés
lehajtható támlája, amely
íróasztalként is funkcionál, hasznos
a mindennapi munkavégzésben.
A napellenzőt és az olvasólámpát is
magába foglaló felső rakodópolc
rácsos kialakítása megkönnyíti az ott
elhelyezett tárgyak kiemelését.

* változattól függően opció

BIZONYÍTOTTAN SOKOLDALÚ
Az új Partner hasznos méreteinek és
terhelhetőségének köszönhetően a
legváltozatosabb felhasználói igényeket is
maradéktalanul kielégíti.
SZÁLLÍTHAT VELE BÁRMIT...
Az új Partnert nagy teherbírás és a
kategóriában példaértékű átalakíthatóság
jellemzi. Hasznos raktérfogata az L1
(hasznos hosszúsága*: 1,80 m) változatban
eléri a 3,3 köbmétert, míg az L2 (hasznos
hosszúsága*: 2,05 m) változatban a jármű
hasznos térfogata 3,7 köbméter. Ez a
raktérfogat az L1 változatban akár 3,7
köbméterre, a hosszúság pedig 3 méterre
növelhető, míg az L2 esetén a maximális
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BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS
A szállított rakomány a Partner padlóján
kialakított hat gyűrű segítségével
rögzíthető. Ezenkívül többféle megoldást
kínál raktérelválasztásra a Partner:
a félig lemezelt, félig rácsozott
kabinelválasztót, a lemezelt részen
lehajtható csapóajtóval.
A teljesen zárt, üveges elválasztófal ABS
anyagból készül. A biztonságot* és a
kényelmet fokozza, hogy az utastér felőli
oldala szigetelő filcanyagból készül.
* bővebb információ a kezelési útmutatóban

raktérfogat a 4,1 köbmétert, a hosszúság
pedig a 3,25 m-t is elérheti a Multiflex
üléspadnak köszönhetően. A raktér
szélessége 1,62 m, a kerékdobok között
pedig 1,23 m; a kategóriában etalonnak
számító méreteknek köszönhetően már
az L1-es rövid változatban is elfér két Euro
raklap (1,2 m × 0,80 m).
A PEUGEOT Partner háromféle,
az L1 változatban 625 kg-tól opcionálisan
850 kg-ig növelhető hasznos
terhelhetőséget kínál, ezzel egyike
a kategória legjobbjainak.
A hosszú változat hasznos terhelhetősége
750 kg.

...KÖNNYEDÉN
A rakodás megkönnyítésére tervezték az
alacsony rakodóküszöböt és a 180 fokban
nyitható, kétszárnyú, aszimmetrikus hátsó
ajtókat: a szögletes ajtónyíláson keresztül
gyerekjáték elhelyezni nagyméretű
tárgyakat. A rakomány mozgatása még
egyszerűbb az egy vagy két oldalsó
tolóajtónak** köszönhetően. A hátsó lámpák
magas helyzete azt sugallja, hogy a
karosszéria remekül ellenáll a kisebb
koccanásoknak. A részletek, a minőség
és az esztétikusság iránti gondosságról
tanúskodik, hogy a kétszárnyú hátsó ajtók
csuklópántjait a lámpák mögé rejtették.

* padlón mért érték

** opció
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1. Elválasztó: félig lemez, félig rács.
2. Lehajtható csapófedél: a félig lemezelt
kabinelválasztó szériában tartalmazza a
csapóajtót, amelynek segítségével maximálisra
növelhető a Multiflex üléspadból adódó hasznos
hosszúság.
3. A teljesen zárt kabinelválasztó fokozott
biztonságot és kényelmet nyújt az utastérben.**
4. Zsiráftető: Hosszú tárgyak szállítását teszi
lehetővé zárt ajtókkal. Nyitószerkezetét a
könnyebb használat jegyében tervezték meg.**
** opció
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A TECHNIKA LEGJAVA
Napjainkban a felhasználók
a járműben utazva szinte folyamatos
kapcsolatban állnak a külvilággal.
Az új Partner a kor és az egyes
szakmák egyedi igényeivel
összhangban az online fedélzeti
szolgáltatások legjavát kínálja.
Ezek lelke az új, rendkívül modern
telematikai rendszer, valamint a vezető
keze ügyében és közvetlen látóterében
elhelyezett, teljesen a műszerfalba
simuló, hétcolos, színes
érintőképernyő*, amelyen könnyen
elérhetjük a jármű legfontosabb
funkcióit. A képernyőt végigsimítva
egyszerűen beléphetünk a navigációba
vagy átfuthatjuk kedvenc
zeneszámainkat. A MirrorScreen**
technológia segítségével az autóban
utazók a jármű központi kijelzőjére
közvetíthetik mobilalkalmazásaik egy
részét, és így menet közben is
egyszerűen és biztonságosan
használhatják telefonjuk megszokott
alkalmazásait. A hangfelismerés
funkció segítségével hívásokat
kezdeményezhetünk, üzeneteket
olvashatunk be és diktálhatunk anélkül,

hogy szemünket levennénk az útról.
A hordozható digitális eszközöket az
USB-porthoz vagy a jack csatlakozóhoz
csatlakoztatva, illetve a Bluetooth
segítségével működtethetjük az
autóban.
* opció, változattól függően
** a MirrorScreen funkció a MirrorLink™-en
keresztül Android, RIM vagy Windows alatt futó
operációs rendszerekkel működik, illetve 2015.
novembertől elérhető Carplay®-jel kompatibilis
renszerekkel (az Apple telefonok esetén az iPhone 5
modelltől), amennyiben a felhasználónak van
internet-hozzáférést is tartalmazó mobilelőfizetése. Kizárólag a hitelesített Mirrorlink™,
illetve Carplay® applikációk működnek majd
(az autó álló helyzetében és/vagy menet közben).
Az érintett alkalmazások egyes funkcióit
ugyanakkor a rendszer menet közben letiltja
a vezetési biztonság érdekében. A hitelesített
Mirrorlink™, illetve Carplay® alkalmazások
előfizetéssel lesznek elérhetők.

Az új Partner a legmodernebb
vezetéstámogató felszereléseket
kínálja:
TOLATÓKAMERA
A tolatókamera* hátramenetbe
kapcsoláskor automatikusan
működésbe lép, és a hétcolos
érintőképernyőre* közvetíti az autó

háta mögötti területet. Így a vezető
biztonságosan manőverezhet az
autóval.
* opció, változattól függően

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER**
A parkolássegítő rendszer hang- és
kijelzéssel figyelmezteti a vezetőt a
manőverezés során az autó közelében
észlelt akadályokra*. A rendszer a külön
rendelhető tolatókamerával**
egészíthető ki, ami még jobban
megkönnyíti a parkolást!
* bővebb információért a kezelési útmutatóban
** opció, változattól függően

Active City Brake*
Az Active City Brake* (automatikus
városi vészfékező rendszer) a fékezésre
ható új biztonsági felszerelés, amely
a városi közlekedésben 30 km/óránál
alacsonyabb sebességnél bekövetkező
koccanásokat segít elkerülni, illetve az
ütközés erejét csökkenti azokban az
esetekben, amikor a vezető nem
reagál.
* opcióként rendelhető 2015. novembertől

MULTIFLEX ÜLÉSPAD:
REMEKÜL ALAKÍTHATÓ

A Multiflex üléspad révén az új
Partner megőrzi nagyszerű
alakíthatóságát, amely a bevezetése
óta jellemzi. A kisteherautók
szegmensében egyedülálló
felszerelésnek fontos, de nem
egyetlen előnye, hogy a járműben
három személy utazhat elöl!
A szélső utasülést lehajtva a
csomagtérrel egybefüggő, teljesen sík

1. A
 Multiflex üléspadnak és a középső,
harmadik ülésnek köszönhetően
a Partnerben egy második utas is helyet
foglalhat, így a nagyobb mobilitás
igényének megfelelve egyszerre több
munkatárs is utazhat az autóban.
2. A
 z oldalsó ülés lapját teljesen felhajtva
magas tárgyakat szállíthatunk az
autóban**.
3. A
 szélső ülés teljesen a padló síkjába
hajtható, így hosszú tárgyak elhelyezése
sem okoz gondot**.
4. K
 ét üléshely elöl: Ebben a kialakításban a
vezetőüléshez kartámasz és ülésmagasító
igényelhető a Komfort csomag***
megrendelésével. A lehajtható támlájú
utasülés ebben az esetben íróasztalkaként
használható.

padló alakítható ki. Így akár 3 m
(a hosszú változatban 3,25 m) hosszú,
10 cm magas tárgyat is szállíthatunk
a Partnerben, melynek hasznos
térfogata ebben az elrendezésben
400 literre növelhető (a bent ülők
biztonsága érdekében rögzítse
körültekintően a rakományt).
Az oldalsó ülés ülőlapja
megemelhető, így gond nélkül

szállíthatunk magasabb tárgyakat
a fülkében.
Mindkét kialakításban két személy
utazhat a járműben. Igény esetén
a Partner mobil irodává alakítható:
a középső ülés támlája előrehajtva
íróasztalként* szolgál. Az ülőlapot
felnyitva zárható tárolót találunk
az ülés alatt.
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* az íróasztalka kizárólag a jármű teljesen álló helyzetében használható
** a bent ülők biztonsága érdekében gondosan rögzítse a szállított tárgyakat
*** a Komfort csomag részei: kartámasz a vezetőoldalon (kétüléses változatnál), ülésmagasság-állítás
a vezetőoldalon, rakodóhelyek a konzol középső részén (kétüléses változatnál), fiók a vezetőülés alatt

ELEKTROMOS PARTNER

AZ INNOVÁCIÓ A MOBILITÁS SZOLGÁLATÁBAN

Az új Partner-választék a Partner Electric
változattal egészül ki, amely a
modellcsalád összes előnyén felül
villanyhajtást is kínál. Az elektromos
Partnert nagy teljesítményű szinkronmotor
hajtja, amely kiváló dinamikai teljesítményt
nyújt: névleges teljesítménye 49 kW
(67 LE), folyamatosan rendelkezésre álló
nyomatéka 200 Nm.
Az európai vezetési ciklus (NEDC) szerint
mért hatótávolsága 170 km. A kellemetlen
meglepetések elkerülése érdekében
a műszerfalon jól látható a megtehető
távolság, valamint a lassításból
és a fékezésből adódó energiavisszanyerést jelző mutató.
A gyors töltésnek köszönhetően, amellyel
mindössze fél óra alatt 80 százalékos
szintre lehet feltölteni az akkumulátort,
az elektromos Partner tökéletesen

alkalmazkodik a felhasználók mobilitási
igényeihez.
NORMÁL FELTÖLTÉS
8 ÉS FÉL ÓRA ALATT*
Az autót az alapfelszerelésként szállított
töltőkábellel lehet könnyen és
biztonságosan feltölteni (14 amperig)
220 voltos hálózatról otthon vagy a
munkahelyen. A töltés automatikusan leáll
az akkumulátor 100%-os feltöltöttségénél.
Az elektromos Partner számos
megoldással szolgálja a kényelmes és
ideális felhasználást: a tengelykapcsolás
(kuplung) nélküli áttételének köszönhetően
az elektromos Partnert már az indulástól
és a gyorsítás valamennyi szakaszában
a lendületesség és a rugalmasság jellemzi,
fokozatváltás nélkül. Az elektromos Partner
kimagasló vezetési komfortját tovább

növeli a villanyautók jellegzetessége,
a csendes működés. A hőkomfort is
hozzájárul az utazás kényelméhez:
az elektromos fűtésnek köszönhetően
az utastér gyorsan felmelegszik.
Vezesse nyugodt szívvel az elektromos
Partnert: az akkumulátorra 8 év, illetve
100 000 km** futásteljesítményre szóló
szerződéses jótállást nyújtunk,
az elektromos hajtásláncra pedig 5 évig,
illetve 50 000 km-ig** érvényes
a szerződéses jótállás.
* 14 amperes háztartási hálózatról történő teljes feltöltés
becsült ideje
** a kettő közül előbb elért

IGÉNYES AZ ÖN BIZTONSÁGÁRA
Az utazás magas szintű biztonsága és a
vezetés megkönnyítése érdekében az új
Partnert a legújabb műszaki
megoldásokkal vértezik fel.
A vezetéstámogató felszereléseknek
köszönhetően Ön hosszú ideig megőrizheti
autója kifogástalan állapotát.

ESC
Az ESC (elektronikus menetstabilizáló)
a fizika határain belül képes
megakadályozni, hogy a jármű
hátulja oldalirányba kitörjön
(túlkormányozottság), vagy az eleje
kontrollálatlanul csússzon a kanyar külső
íve felé (alulkormányozottság).

ködlámpa kiegészítő fénynyalábbal
világítja meg a kanyar belső ívét, amikor
a jármű 40 km/óránál kisebb sebességgel
halad.
A kiegészítő fénysáv használata, különösen
városi közlekedésben, kereszteződésben,
kanyargós utakon, valamint parkolás és
manőverezés közben tesz jó szolgálatot.

Fékrendszer
A 283 mm-es hűtött első tárcsák
és a 268 mm-es hátsó tárcsák minden
körülmények között hatásos fékezést
biztosítanak.

Az ESC-vel összekapcsolt kipörgésgátló
(ASR) megakadályozza a kerekek
elforgását, ha a tapadás csökken.

* amennyiben a jármű opcióként tartalmazza a Kilátás
vagy a Pack Look csomagot

ABS
A blokkolásgátló (ABS) a kerekek
blokkolásának megakadályozásával
irányban tartja a járművet vészfékezéskor.

REF
Az elektronikus fékerőelosztó (REF)
a nagyobb hatékonyság érdekében
kerekenként szabályozza a fékerőt
kanyarban is.

AFU
A vészfékezés-rásegítő (AFU) intenzív
fékezéskor a féktávolság csökkentése
érdekében hirtelen megnöveli a fékerőt.

Visszagurulás-gátló rendszer
A visszagurulás-gátló rendszer pár
pillanatig megtartja a járművet, amikor
a vezető elindulni készül a járművel
ötfokosnál meredekebb emelkedőn, akár
előremenetben, akár hátramenetben.
Ezzel lehetővé teszi, hogy a vezető
átemelje a lábát a fékről a pedálra anélkül,
hogy a jármű elmozdulna.

Vészvillogó automatikus bekapcsolása
Intenzív fékezéskor a vészféklámpa
automatikusan bekapcsol, ezzel
a figyelmeztetéssel csökkentve annak
veszélyét, hogy a jármű mögött haladó
az autónak ütközik.

Ködlámpa statikus irányfénnyel*
A menet közbeni fokozott biztonság és a
jobb látási viszonyok érdekében az első

Tempomat és sebességhatároló*
A tempomat* az előre beprogramozott
sebességen tartja a járművet a gázpedál
érintése nélkül.
A sebességhatároló** a maximális
menetsebesség rögzítésével tovább növeli
a biztonságot. A vezető négy
sebességhatárt állíthat be, választása
szerint.
* változattól függően alapfelszereltség vagy opció
** az elektromos Partnerbe csak sebességhatároló van,
széria

Keréknyomás-ellenőrző*
A Partner abroncsnyomás-érzékelővel* is
felszerelhető. Mind a négy keréken
elhelyeznek egy-egy érzékelőt, amely
a kereknyomást és hőmérséklet-változást
folyamatosan érzékeli, és azonnal jelzi
a rendellenes nyomáscsökkenést.
* opcióként igényelhető – Az elektronikus vezérlésű
kézi sebességváltóval felszerelt változatokba nem
igényelhető

Grip Control®*
A Grip Control®* egy továbbfejlesztett
kipörgésgátló, amely a terepviszonyoktól
függően szabályozza az első kerekek
meghajtását. A vezető a műszerfalon
elhelyezett kapcsológombbal választhatja ki
az útviszonyoknak leginkább megfelelő
üzemmódot az öt lehetőség közül: hó, sár,
homok, ESP Standard vagy ESP OFF.
* változattól függően opció

Active City Brake*
Az Active City Brake (automatikus városi
vészfékező rendszer) a fékezésre ható új
biztonsági felszerelés, amely a városi
közlekedésben 30 km/óránál kisebb
sebességnél bekövetkező koccanásokat segít
elkerülni, illetve az ütközés erejét csökkenti
azokban az esetekben, amikor a vezető nem
reagál.
* opcióként rendelhető 2015. novembertől

Ütközés elleni védelem
A Partner karosszériastruktúráját úgy
tervezték meg, hogy frontális ütközés,
oldalütközés vagy hátulról történő ütközés
esetén fokozatosan nyelje el az energiát.
Borulás esetén a karosszéria nagyfokú
ellenállóságának köszönhetően az utastér
túlélőcellaként működik. Ütközés esetén
a biztonsági kormányoszlop csak
mérsékelten, 40 mm-rel mozdul el az utastér
felé, ezzel is védve a vezetőt.

A magasságban állítható hárompontos első
övek biztonságát pirotechnikai övfeszítők és
överőhatárolók növelik (kivéve a Multi-Flex
pad középső ülését).

Távirányító*
A háromgombos távirányító* két gombjával
az ajtókat nyithatjuk, illetve zárhatjuk,
a harmadik gombbal kizárólag a raktérajtó
zárható és nyitható.

Fejtámla
Az üléstámlákat és a fejtámaszokat úgy
alakították ki, hogy ütközés esetén a testtel
együtt mozduljanak el, és ezzel a minimumra
csökkentsék a sérülést.

* változattól függően alapfelszerelés vagy opció

Légzsákok
A Partnerben alapfelszerelés a vezetőoldali
légzsák. Opcióként dupla utasoldali légzsák*
és oldallégzsák* is rendelhető.
* változattól függően széria vagy opció

Központi zár
Az alapfelszerelésként kínált központi zár
a műszerfalon elhelyezett gombbal
vezérelhető, amely automatikusan
bekapcsol, amikor a jármű sebessége eléri
a 10 km/órát.

Központi zár a rakodótér számára
A műszerfalon elhelyezett LED*
állapotkijelzős kapcsolóval működtethetjük
a csomagtér ajtaját, a fülkétől függetlenül,
amikor a jármű sebessége eléri a 10 km/órát.
* LED: fényt kibocsátó dióda

Fa védőburkolat a raktérben*
A raktér fokozott védelmét szolgálja ez a
szett, amely a védőburkolattal ellátott
fapadlóból, illetve ennek kiegészített
változatából áll, amely már az oldalfalakat is
védi rétegelt faburkolattal (az utóbbi nem
rendelhető az üveges változatokhoz).
A könnyen karbantartható szett megóvja a
raktér belső lemezfelületeit az ütésektől,
benyomódásoktól, megóvhatjuk vele mind a
jármű karosszériáját, mind a rakományt.
* opció

Outdoor csomag*
A motor alatti takarólemezből és a speciális
méretű gumiabroncsokból (195/70 R 15) álló
Outdoor csomag* javítja a Partner haladási
képességeit rossz utakon, és fokozott
védelmet nyújt a karosszéria alatt található
alkatrészeknek a kisebb sérülésekkel
szemben.
* opció

PARTNER-MODELLKÍNÁLAT
Minden szakmának megvannak
a saját igényei. Az új Partnerből
számos változat készül, így a
legváltozatosabb szakmai elvárásokat
is képes kielégíteni, a kisvállalkozók
éppúgy megtalálhatják a megfelelő
kivitelt, mint a flottakezelők.
MINDEN SZAKMÁHOZ
A MEGFELELŐ VÁLTOZATOT!
A Partner kétféle hosszúsággal,
vagyis kétféle raktérfogattal és
rakodási hosszúsággal kapható.

A rövidebb Partner (L1) 4,38 m,
a hosszabb változat (L2) 4,63 m
hosszú, mindkét változat 1,81 m
széles behajtott tükrökkel
(2,11 m a tükrökkel).
A hosszú Partnerből kialakított dupla
kabinos változatba egy három
férőhelyes hátsó üléssor is kerül,
így akár öten is utazhatnak benne.
A beépített rakományütközővel
felszerelt hátsó üléspad lehajtható,
amivel akár 1,805 m-re növelhető
a hasznos raktérfogat.

A Partnerből padlólemezes alvázkabin
kivitel is készül, amely remek alap az
átalakításokhoz: a felépítményező
az egyre gyakoribb különleges
szakmai igényeknek is eleget tud
tenni.
A Partnerből könnyűszerrel
kialakíthatók a hűtő felépítményes
változatok, vagy akár egy
speciális feladatra átépített,
egyedi munkagép is.

VÁLASSZON AJTÓT!
A Partner egy vagy két üveges, illetve
lemezelt oldalsó tolóajtóval
rendelhető. Az aszimmetrikus,
oldalirányba nyíló hátsó ajtókat
szintén igényelhetjük üveges vagy
lemezelt változatban**.

Pack Look csomag*
A Pack Look csomag esetén a Partner
külső megjelenését még gazdagabbá
teszik a karosszéria színére fényezett
elemek, a LED**-es nappali fény,
a ködlámpák és a 15 colos Nateo
dísztárcsák.

** opció

* opcióként
** LED: fényt kibocsátó dióda

MÉRETEK
A Partnert úgy tervezték meg, hogy megkönnyítse a
felhasználók mindennapi életét. Külső méreteiben
megmutatkozik az egyensúly, amelyet a beltér tágassága,
hozzáférhetősége, valamint a jármű kezelhetősége és

KÜLSŐ MÉRETEK
Külső méretek

fürgesége között sikerült megteremteni. A Partner ezeknek az
erényeknek köszönhetően tökéletesen megfelel a különböző
szakmai felhasználások elvárásainak, és ideális arányt teremt
a külső méretek és a raktér hasznos térfogata között.

BELSŐ MÉRETEK
Rövid változat

Hosszú változat

Hosszúság

4384 mm

4632 mm

Hasznos terhelhetőség (vezetővel)

Szélesség (behajtott tükrökkel)

1810 mm

1810 mm

Szélesség (tükrökkel)

2112 mm

2112 mm

Legkisebb magasság

1812 mm / 1822mm*

1832 mm / 1842mm*

2728 mm

2728 mm

586 mm / 613 mm*

613 mm

Tengelytáv
Rakodóküszöb magassága

* opcióként 850 kg hasznos terhelhetőséggel

Belső méretek

padlólemezes
ALVÁZKABIN MÉRETE

AJTÓK MÉRETE
Rövid változat

Hosszú változat

625 kg / 850 kg**

750 kg

Hasznos hosszúság*

1800 mm

Hasznos hosszúság (Multiflex üléspaddal)

Oldalsó tolóajtó

Kétszárnyú hátsó ajtók

Külső méretek*

Alvázkabin

Maximális szélesség

737 mm

1250 mm

Hosszúság

4237 mm

2050 mm

Hasznos szélesség

640 mm

1230 mm

Legnagyobb felépítményezhető hosszúság

1982 mm

3000 mm

3250 mm

Maximális magasság

1192 mm

1200 mm

Legnagyobb felépítményezhető szélesség

1930 mm

1620 mm***

1500 mm****

Hasznos magasság

1100 mm

1148 mm

Legnagyobb felépítményezhető magasság

1520 mm

Hasznos szélesség (kerékdobok között)

1230 mm

1230 mm

Hasznos terhelhetőség

Maximális hasznos magasság

1250 mm

1250 mm

Tengelytáv

3,3 – 3,7 m3-ig*****

3,7 – 4,1 m3-ig*****

Maximális hasznos szélesség

Hasznos térfogat

Ajtók mérete

* átalakítás előtt

1,62 m*
0,64 m

1,23 m
1,80 m

0,727 m

2,728 m

4,380 m

0,925 m

1,554 m

1,25 m

1,19 m

* padlón mérve, raktérelválasztó nélkül
** opcióként rendelhető az L1 változatokhoz
*** oldalsó tolóajtó nélkül
**** oldalsó tolóajtóval
***** lehajtott Multiflex üléspaddal

1000 kg
2728 mm

Új PARTNER

SZÍNEK

VTi 95 EURO6

1.6 HDi 75 EURO5

1.6 HDi 90 EURO5

1.6 e-HDi 90 MCP6

MOTOR
Elrendezés

4 hengeres, soros

Szelepek száma

16

8

Befecskendezés

benzinbefecskendezés

nagy nyomású, közvetlen

1598

1560

Hengerűrtartalom (cm3)
Maximális teljesítmény (KW/LE) / ford./perc
Maximális nyomaték (Nm) / ford./perc

72 / 98 / 6000

55 / 75 / 4000

66 / 90 / 4000

66 / 90 / 4000

152 / 3500

185 / 1500

215 / 1500

215 / 1500

5 fokozatú, manuális

5 fokozatú, manuális

5 fokozatú, manuális

6 fokozatú,
elektronikusan vezérelt

ErőátviteL
Sebességváltó

Mattfényezés
Fehér Banquise

Mattfényezés
Piros Ardent

KormányzáS
Kormánymű

változó rásegítésű szervo

Felfüggesztés, kerekek
Pszeudo McPherson típusú független kerékfelfüggesztés, spirálrugók,
hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Elöl

Mattfényezés
Fekete Onyx*

Hátul

Független kerékfelfüggesztés, hosszlengőkarok, spirálrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Kerekek

195 / 65 R 15 (GT Radial, emelt terhelhetőségnél: Michelin)

fék
hűtött tárcsa / tárcsa
ABS, elektonikus fékerőelosztó, vészfékrásegítés, ESP Hill Assist rendszerrel

Elöl / hátul
Térfogatok

L1

L1

L1

3,3 / 3,7

3,3 / 3,7

3,3 / 3,7

60

60

160

150

8,3 / 5,3 / 6,5 / 150

5,9 / 4,8 / 5,2 / 136

L1: 6,0 / 5,0 / 5,4 / 140
L2: 6,3 / 5,1 / 5,5 / 143

4,9 / 4,3 / 4,5 / 118

Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /
terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)
ACCESS (Normál teherbírású változatok)

1270 / 1945 / 675 / 1100

1294 / 1935 / 641 / 995

L1:1289 / 1960 / 671 / 1150
L2: 1362 / 2130 / 768 / 1000

–

Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /
terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)
ACTIVE (Normál teherbírású változatok)

–

1304 / 1945 / 641 / 985

L1:1299 / 1990 / 691 / 1150
L2:1369 / 2140 / 771 / 1000

1320 / 1990 / 670 / 1160

Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /
terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)
ACCESS (Emelt teherbírású változatok)

1270 / 2150 / 880 / 1100

1294 / 2150 / 856 / 780

L1:1289 / 2165 / 876 / 955

–

Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /
terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)
ACTIVE (Emelt teherbírású változatok)

–

1304 / 2170 / 866 / 760

L1:1299 / 2195 / 896 / 955

1320 / 2210 / 890 / 940

Rakodótér térfogata (m ) / nyitott válaszfallal
3

Üzemanyagtartály (l)

Metálfényezés*
Szürke Shark

L2

L1

3,7 / 4,1

3,3 – 3,7

60

60

Menetteljesítmény
Végsebesség (km/h)

162

160

165

Fogyasztás (EU 1999-100) norma
Város / városon kívül / vegyes (l/100 km) / CO2
(vegyes üzemmód, g/km)
Tömegadatok

Metálfényezés*
Alumíniumszürke

* opcióként

Az Active-változatok utaskabinja háromszemélyes.
** Vezetővel számítva. A hasznos terhelhetőség 75 kg-mal alacsonyabb a megadottnál.

A Peugeot Hungária Kft. minden változtatás jogát fenntartja.

DÍSZTÁRCSÁK

KÁRPIT

Szürke Réseau szövet

Cabochon 15"-os dísztárcsa*

Atacama 15"-os dísztárcsa

Nateo 15"-os dísztárcsa**

* 2015. novembertől elérhető
** Pack Look csomag esetén széria

Hálózat és Szolgáltatás

TARTOZÉKOK

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.

1 – Fa vagy műanyag belső védőborítás
2 – Vonóhorog
3 – Gumiszőnyegek
4 – Alumínium tetőcsomagtartó
5 – Behatolásjelző
6 – Rakodóhelyek
7 – Tetősínek
8 – Üveges kabinelválasztó

* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében,
kilométer-korlátozás nélkül.
Az átrozsdásodás elleni garancia
személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
(1)

2

Optiway Optimum kiterjesztett
garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított
2 éves szerződéses garancián túl
akár további 6 évvel meghosszabbítsa
a gépjárművére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre
igényelhető, amely kevesebb mint
24 hónapos, és a forgalomba helyezése
2013. szeptember 15. után történt meg.

1

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak

3

6

4

7

5

8

(1)

kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat, tartozék- és
alkatrészkedvezményt biztosítunk
Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön
annál kevesebbet fizet, minél idősebb
Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció
weboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.
Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területéről, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehető a következő telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban
a Peugeot-szabványok szigorú
előírásainak betartásával dolgoznak.
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot
által tesztelt és engedélyezett kiváló
minőségű eredeti alkatrészek beépítését
engedélyezik, valamint szigorú technikai
felkészültséget és magas szintű műszaki
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz
dolgozóitól.
Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk
a márkáról és az autóról alkotott
véleményét. Vásárlás után postai úton
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot,
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve
visszaküldi a megadott címre.
A kérdőíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon
is kitöltheti.
Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2015. július 20. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési
kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott
felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a
www.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2015. július 20.
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