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STWORZONY DO DZIAŁANIA

Peugeot Partner w wersji dostawczej to samochód
stworzony do działania i dostosowany do potrzeb
profesjonalistów.
Zdecydowany, dynamiczny charakter jego całej
sylwetki podkreślony jest przez zmodernizowany
przód samochodu. Rozbudowana w pionie osłona
chłodnicy, ozdobiona w centralnej części firmowym
lwem PEUGEOT, dominuje nad masywną linią
przedniego zderzaka wyposażonego w kontrastowe,
łatwe do wymiany nakładki. Identyfikacja świetlna
ma nowoczesny wygląd za sprawą wyrazistych
reflektorów.
Peugeot Partner jest ekspresyjny i pełen siły
nie tylko pod względem stylistyki.
Od ponad dwudziestu lat słynny furgon poddawany
jest przez zespół fachowców Marki PEUGEOT
licznym próbom. Nasi inżynierowie sprawdzali jego
jakość podczas niezwykle surowych testów, pragnąc
poprawić niezawodność i bezpieczeństwo
użytkowania samochodu. Peugeot Partner
przejechał sześć milionów kilometrów w wyjątkowo
trudnych warunkach. Dzięki temu jest gotów
na różnorodne wyzwania.

gOTOWY NA RóżNe WYZWANIA
Dzięki dużej ładowności i obszernej
przestrzeni ładunkowej Peugeot Partner
jest bardzo wszechstronny.
ZAŁADUJESZ WSZYSTKO...
Peugeot Partner odznacza się dużą
przestrzenią ładunkową i wzorcową
modułowością w swojej kategorii.
Objętość przestrzeni ładunkowej wersji L1
wynosi 3,3 m3, przy długości 1,8 m.
W dłuższej wersji L2 jej objętość
wynosi 3,7 m3, a długość 2,05 m.
Maksymalna szerokość przestrzeni
ładunkowej wynosi 1,62 m, a pomiędzy
nadkolami – 1,23 m, co nawet w krótszej
wersji L1 pozwala na załadunek dwóch

europalet (1,20 m x 0,80 m).
Peugeot Partner dostępny jest z czterema
wariantami ładowności: w wersji L1 jest
to 625 kg lub 850 kg – co stanowi jeden
z najlepszych parametrów w tym
segmencie samochodów – a w wersji
L2 750 kg lub 800 kg.
… Z ŁATWOŚCIĄ
Niski próg załadunku ułatwia dostęp
do przestrzeni bagażowej. Asymetryczne
dwuskrzydłowe tylne drzwi, otwierające
się pod kątem 180o, pozwalają
na bezproblemowe manewrowanie
ładunkami o dużych gabarytach.
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BEZPIECZNY TRANSPORT
Na podłodze przestrzeni bagażowej
znajduje się sześć uchwytów
mocujących, dzięki którym można
zabezpieczyć przewożone przedmioty.
Peugeot Partner jest też wyposażony
w elementy zapobiegające przesuwaniu
się ładunków, takie jak drabinka
zabezpieczająca za fotelem kierowcy czy
przegroda oddzielająca kabinę kierowcy
od części bagażowej: blaszana z częścią
z siatki, pełna z szybą lub bez szyby.
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Przegroda blaszana z górną częścią z siatki.

2

Przegroda pełna z tworzywa sztucznego, z szybą,
podnosi komfort jazdy i poziom bezpieczeństwa
w kabinie.

3

Przegroda pełna z tworzywa sztucznego, bez szyby,
skutecznie oddziela przestrzeń ładunkową.

4

Uchylna część dachu umożliwia bezpieczny
transport wyjątkowo długich przedmiotów, bez
konieczności jazdy z otwartymi drzwiami. Obsługa
tego elementu została dopracowana i uproszczona.

Załadunek może stać się jeszcze prostszy
za sprawą przesuwnych drzwi bocznych
(jednych lub dwojga)*.
Wysoko umiejscowione tylne światła są
w przypadku drobnych kolizji chronione.
Zawiasy tylnych drzwi ukryto
pod obudową świateł, co potwierdza
dbałość projektantów o estetykę
samochodu.
* Dostępne w standardzie lub w opcji, zależnie od wersji.
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PRACA W KOMFORTOWYCH WARUNKACH

W Peugeot Partner zadbano
o komfortowe warunki pracy.
Zapewniono doskonałą widoczność,
co bez wątpienia przyczynia się
do większej wygody prowadzenia.
Warto docenić dostosowane
do potrzeb profesjonalisty
podwyższone stanowisko kierowcy.
Fotel kierowcy, o regulowanej
wysokości siedziska, zaopatrzono
w podłokietnik*, a kolumna kierownicy
może być regulowana w dwóch
płaszczyznach. Wszystkie te
elementy wpływają na wyjątkowo
ergonomiczny charakter stanowiska
kierowcy. Peugeot Partner może być
także wyposażony w manualny lub
automatyczny system klimatyzacji*,
który pozwala podróżować w bardziej
komfortowych warunkach.
W Peugeot Partner pomyślano

o wygodzie kierowcy,
nie zapominając jednak o pasażerach!
Zarówno kierowca, jak i pasażerowie
mają do dyspozycji liczne
funkcjonalne schowki o łącznej
pojemności ponad 60 litrów.
Standardowo samochód wyposażony
jest w umieszczony za kierownicą,
na desce rozdzielczej zamykany
schowek, a opcjonalnie również
w podobny schowek przed fotelem
pasażera. Nad przednią szybą
umiejscowiono półkę podsufitową;
w zestawie znajdują się także osłony
przeciwsłoneczne i lampka sufitowa.
Półka ma ażurową obudowę, co
ułatwia wyjmowanie
przechowywanych na niej
przedmiotów. Inne rozwiązanie
ułatwiające życie każdemu
profesjonaliście to praktyczny stolik,

który powstaje z oparcia środkowego
fotela po jego złożeniu*.
* Dostępne w opcji lub w standardzie, zależnie
od wersji.
.

TeCHNOlOgIe
Twoja praca w coraz większym stopniu
wymaga łączności ze światem!
Dlatego też Peugeot Partner został
dostosowany do Twoich zawodowych
potrzeb poprzez zapewnienie
najlepszych rozwiązań z dziedziny
usług mobilnych.
Multimedialny ekran dotykowy 7”*,
zajmujący centralne miejsce na desce
rozdzielczej, jest w zasięgu ręki
i wzroku. Jednym dotknięciem możesz
włączyć nawigację lub odtworzyć
wybrane pliki muzyczne. Funkcja
MirrorScreen** umożliwia skopiowanie
zawartości smartfona na ekran
dotykowy i korzystanie z niej za jego
pośrednictwem. Funkcja
rozpoznawania głosu pozwala
prowadzić rozmowy telefoniczne,
odczytywać i wysyłać wiadomości,
tak by nie tracić przy tym kontroli
nad prowadzeniem. Można także
podłączyć swoje nośniki cyfrowe
do gniazda USB i AUX lub skorzystać
z łącza Bluetooth.

** Funkcja Mirror Screen opiera się na technologii
MirrorLink™. Dostępna jest dla smartfonów
z systemami operacyjnymi Android, RIM
i Windows, kompatybilnych z MirrorLink™
i CarPlay® (modele Apple starsze niż iPhone 5 nie
są kompatybilne). W ramach tej funkcji działają
jedynie certyfikowane aplikacje MirrorLink™
i CarPlay® (w czasie jazdy i/lub na postoju).
Podczas jazdy z niektórych aplikacji nie można
korzystać. Dostęp do aplikacji MirrorLink™
i CarPlay® może wymagać wniesienia dodatkowej
opłaty. Funkcja MirrorScreen będzie dostępna
od listopada 2015.

Peugeot Partner jest wyposażony
w niezwykle nowoczesne technologie
wspomagające prowadzenie:
KAMERA COFANIA*
Kamera cofania uruchamia się
automatycznie przy włączeniu biegu
wstecznego. Dzięki niej kierowca widzi
obraz toru jazdy na multimedialnym
ekranie dotykowym 7”, co ułatwia
manewry i zwiększa ich
bezpieczeństwo.

WSPOMAGANIE
PARKOWANIA CZUJNIKI
PRZÓD I TYŁ*
Wizualne i dźwiękowe systemy
wspomagające parkowanie przodem
i tyłem pozwalają sprawdzić miejsce
parkingowe, sygnalizując istnienie
ewentualnej przeszkody. Można je
połączyć z działaniem kamery cofania,
dzięki czemu manewry stają się
jeszcze łatwiejsze!
ACTIVE CITY BRAKE
Active City Brake (system
automatycznego hamowania
w mieście w razie ryzyka kolizji)
uruchamia awaryjne hamowanie.
Podczas jazdy po mieście z prędkością
poniżej 30 km/h pozwala uniknąć kolizji
lub ograniczyć jej następstwa
w sytuacji, gdy kierowca nie zdoła
wystarczająco szybko zareagować.
* Dostępne w opcji, zależnie od wersji.
** Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

ŁAWKA MUlTI-FleX:
OPTYMAlNIe MODUŁOWe ROZWIĄZANIe

Peugeot Partner ma modułowe
systemy, które zawsze
charakteryzowały ten model.
Ławka Multi-Flex* to wyjątkowe
w segmencie małych samochodów
dostawczych rozwiązanie. Pozwala
na podróżowanie z przodu trzech
osób i nie jest to jego jedyną zaletą!

Siedzisko skrajnego fotela można
ustawić w pozycji pionowej, co
ułatwia transport nawet wysokiego
ładunku z przodu kabiny.

środkowego fotela. Po złożeniu jego
oparcie zamienia się w praktyczny
stolik**. Pod fotelem znajduje się
dodatkowy, zamykany schowek.

Peugeot Partner może także pełnić
funkcję mobilnego biura, dzięki
możliwościom ustawienia

1 Trzy fotele ławki Multi-Flex pozwalają
zabrać dodatkowego pasażera, co może
ułatwić organizację pracy w firmie.
2 Siedzisko skrajnego fotela ustawione
pionowo umożliwia transport
dodatkowych ładunków.
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3 W wersji z dwoma miejscami z przodu:
w samochodzie z Pakietem Komfort***
fotel kierowcy ma regulację wysokości
siedziska i jest wyposażony w podłokietnik.
4 W wersji z trzema miejscami z przodu
składane oparcie środkowego fotela może
również pełnić funkcję stolika*.

* Dostępna w opcji, zależnie od wersji.
** Ze stolika można korzystać wyłącznie na postoju.
*** Pakiet Komfort dostępny jest w standardzie lub opcji, zależnie od wersji.

WeRSjA DŁUgA

POŁĄCZ TRANSPORT 5 OSóB I TOWARU

SIlNIKI

PEUGEOT
I ŚRODOWISKO
Peugeot oferuje szeroką gamę samochodów o niskim
poziomie zanieczyszczeń. Ponad połowa dostępnych
w ofercie marki modeli charakteryzuje się emisją CO2
poniżej 140 g/km. Wynik ten był możliwy do uzyskania dzięki
zastosowaniu sprawdzonych już technologii, w których
Peugeot jest liderem. Z silnikami diesel z filtrem FAP
(wprowadzonym w 2000 roku), dostępnymi w większości
modeli marki, sprzedanych zostało ponad 2,1 miliona
samochodów. Filtr FAP zapewnia redukcję emisji cząstek
stałych o 99,99%, do wielkości na granicy mierzalności
(0,004 g/km). Dzięki stosowaniu tej technologii silniki diesel
są silnikami ekologicznymi. Najnowsze technologie
ograniczające poziom zanieczyszczeń to Stop & Start
czy silniki benzynowe i diesel nowej generacji.

Technologia BlueHDi
Jest to najskuteczniejsza i najbardziej oszczędna technologia
oczyszczania spalin w silnikach wysokoprężnych dostępna
na rynku. W Peugeot Partner oferowanych jest szereg
wydajnych technologii, w tym BlueHDi, stosowana
w silnikach wysokoprężnych Euro 6. Technologia BlueHDi,
będąca unikalnym połączeniem redukcji katalitycznej SCR
(Selective Catalytic Reduction*) i filtra cząstek stałych FAP
z dodatkiem katalitycznym, umożliwia znaczne zmniejszenie
zużycia paliwa, obniżenie do 90% emisji NOx (tlenków azotu),
optymalizację emisji CO2 oraz eliminację cząstek stałych
do 99,9%
* Selektywna Redukcja Katalityczna.

ZUżYCIe PAlIWA I eMISjA
Peugeot Partner Furgon oferowany jest z silnikiem benzynowym VTi,
zgodnym z normą Euro 6, oraz z trzema silnikami diesel
o mocy 75, 100 i 120 KM.

Osiągi

Silniki te zapewniają większą przyjemność jazdy i wzorcowe osiągi:
więcej mocy, wyższy moment obrotowy.
Dzięki zoptymalizowanemu zużyciu paliwa i emisji CO2
są ekologiczne i ekonomiczne.
1,6 VTi 98 KM €6 ze skrzynią manualną 5-biegową
Ekonomiczność, dynamika i przyjemność prowadzenia to główne
cechy tego silnika. Podczas jego projektowania szczególną uwagę
poświęcono wydajności przy niskich i średnich obrotach.
1,6 BlueHDi 75 KM €6 ze skrzynią manualną 5-biegową
Ten ekonomiczny silnik diesel z technologią „Common Rail” ma
doskonałe parametry jezdne, tak ważne dla klientów
profesjonalnych. Cechuje go dobra dynamika przy optymalnych
kosztach użytkowania.
1,6 BlueHDi 100 KM €6 ze skrzynią manualną 5-biegową
Jednostka o wszystkich zaletach, jakich oczekuje się od tego typu
silników, czyli: zrywność podczas ruszania, dynamika podczas
przyspieszania, komfort jazdy niezależnie od obciążenia oraz niskie
koszty eksploatacji. Dostępny zarówno dla wersji krótkiej (L1)
jak i długiej (L2).
1,6 BlueHDi 120 KM S&S €6 ze skrzynią manualną 6-biegową
Najmocniejszy z silników diesel, dostępny dla wersji
krótkiej (L1) Nowego Peugeot Partner Furgon.

Silnik

Skrzynia
biegów

Zużycie paliwa l/100 km*

Moc
maksymalna Moment obrotowy
Cykl miejski
(KM przy
(Nm przy obr/min)
obr/min)

Emisja

Cykl pozamiejski

Cykl mieszany

CO2
(g/km)

1,6 VTi 98 KM €6

M5

98 / 6000

152 / 3 500

8,3

5,3

6,5

150

1,6 BlueHDi 75 KM €6

M5

75 / 4000

230 / 1750

5,1

3,8

4,3

112

1,6 BlueHDi 100 KM €6

M5

100 / 3750

254 / 1750

5,1

3,8

4,3

112

1,6 BlueHDi 120 KM S&S €6

M6

120 / 3500

300 / 1750

4,9

4,1

4,4

114

1,6 BlueHDi 100 KM €6

M5

100 / 3750

254 / 1750

5,1

3,8

4,3

112

Furgon L2 5-miejscowy 1,6 BlueHDi 100 KM €6

M5

100 / 3750

254 / 1750

4,8

3,9

4,2

110

Furgon L1

Furgon L2

M5: manualna 5-biegowa
*Dane w momencie produkcji katalogu. Mogą ulec zmianie. Aktualne wartości są dostępne w cenniku.

BeZPIeCZeŃSTWO DlA WYMAgAjĄCYCH
Peugeot Partner Furgon wyposażony jest
w technologie najnowszej generacji, które
ułatwiają prowadzenie i zapewniają
bezpieczeństwo. Wyposażenie to sprawia,
że samochód może być niezawodnym
narzędziem pracy przez długie lata.

System stabilizacji toru jazdy (ESP)
utrzymuje samochód – w granicach praw
fizyki – na obranym przez kierowcę torze
jazdy. Działa, gdy komputer pokładowy
wykryje nad- lub podsterowność
przy pokonywaniu zakrętu.

Regulator prędkości utrzymuje stałą
prędkość bez konieczności naciskania
pedału przyspieszenia przez kierowcę.
Natomiast ogranicznik prędkości ogranicza
prędkość samochodu do
zaprogramowanej wartości.

Układ hamulcowy
Wyposażony w wentylowane tarcze
o średnicy 283 mm z przodu i pełne tarcze
o średnicy 268 mm z tyłu, Peugeot Partner
Furgon skutecznie hamuje w każdych
warunkach.

ASR
W połączeniu z system ESP wspomaga
hamowanie, w razie potrzeby wyrównuje
ciśnienie w układzie hamulcowym,
zapobiegając blokowaniu się kół
i umożliwiając zachowanie kontroli
nad torem jazdy.

* Dostępny w standardzie lub w opcji, zależnie od wersji.

ABS
System ABS, uniemożliwiając
zablokowanie kół, pozwala zapanować
nad trajektorią jazdy podczas nagłego
hamowania.
REF
Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania
steruje siłą hamowania poszczególnych
kół, co jest szczególnie przydatne podczas
hamowania na zakrętach.

Hill Assist
System ułatwiający jazdę na wzniesieniu,
który zapobiega niekontrolowanemu
staczaniu się samochodu podczas ruszania
na stromej nawierzchni. Po zatrzymaniu,
system utrzymuje przez kilka sekund
zaciśnięte hamulce. Dzięki temu pojazd nie
przemieszcza się podczas przenoszenia
przez kierowcę nogi na pedał
przyspieszenia.

AFU
Z kolei system wspomagania hamowania
awaryjnego zwiększa ciśnienie w układzie
hamulcowym, a w efekcie siłę hamowania,
skracając jego drogę. W razie nagłego
hamowania automatycznie włączają się
światła awaryjne, ostrzegając innych
kierowców i zmniejszając ryzyko kolizji.

Doświetlanie zakrętów przez reflektory
przeciwmgłowe*
Dodatkowa wiązka światła oświetla zakręt
od wewnętrznej strony przy prędkości
poniżej 40 km/h. Funkcja ta jest
szczególnie pomocna w mieście,
na skrzyżowaniach, krętych drogach
i przy wykonywaniu manewrów.
* Dostępne w pakiecie Widoczność.

ESP

Regulator i ogranicznik prędkości*

Grip Control®*
System Grip Control® (wspomaganie
właściwości trakcyjnych) podnosi
bezpieczeństwo prowadzenia samochodu,
przyczyniając się do poprawy
przyczepności kół, niezależnie od rodzaju
nawierzchni i bez względu na warunki
panujące na drodze. Za pomocą pokrętła
umieszczonego na desce rozdzielczej
kierowca wybiera jeden z pięciu trybów
jazdy: śnieg, błoto, piasek, ESP Standard
lub ESP OFF.
* Dostępny w Pakiecie Grip Control, w zależności
od wersji (tylko dla silników diesel).

Active City Brake*
Active City Brake (system automatycznego
hamowania w mieście w razie ryzyka
kolizji) to system uruchamiający awaryjne
hamowanie. Podczas jazdy po mieście
z prędkością poniżej 30 km/h pozwala
uniknąć kolizji lub ograniczyć jej
następstwa w sytuacji, gdy kierowca nie
zdoła wystarczająco szybko zareagować.

Wytrzymałość na uderzenia
Dzięki specjalnie zaprojektowanym
elementom nadwozia, Peugeot Partner
Furgon ma zdolność stopniowego
pochłaniania energii ewentualnego uderzenia
zarówno czołowego, bocznego jak i z tyłu.
W razie dachowania, solidna konstrukcja
nadwozia zapewnia bezpieczną przestrzeń
dla kierowcy i pasażerów. Przy uderzeniu
z przodu kolumna kierownicy cofa się
o 40 mm, chroniąc kierowcę przed
poważniejszymi urazami.
Pasy bezpieczeństwa, wyposażone są
w napinacze bezpieczeństwa i ograniczniki
siły napięcia (poza środkowym siedzeniem
w wersji z kanapą Multi-Flex).

Centralny zamek
Samochód wyposażono w centralny zamek,
którym steruje się za pomocą znajdującego
się na desce rozdzielczej przycisku.
Centralny zamek jest automatycznie
blokowany podczas jazdy, po przekroczeniu
prędkości 10 km/h.

Zagłówki
Oparcia foteli i zagłówki zostały
skonstruowane tak, aby dostosowywać się
do ruchu ciała w przypadku zderzenia
i ograniczyć jego skutki.

Zdalne sterowanie centralnym zamkiem*
Pilot zdalnego sterowania umożliwia
sterowanie centralnym zamkiem,
zablokowanie wszystkich drzwi samochodu
lub tylko przestrzeni ładunkowej.

Poduszki powietrzne
Oprócz poduszki czołowej dla kierowcy,
Peugeot Partner Furgon może być
wyposażony w podwójną poduszkę
powietrzną dla dwóch pasażerów
siedzących z przodu* oraz w boczne
poduszki powietrzne*.

* Dostępne w standardzie lub w opcji,

* Dostępne w wersji z kanapą Multi-Flex.

Selektywne otwieranie
Przycisk z diodą LED, umieszczony na desce
rozdzielczej pozwala zablokować lub
odblokować drzwi przestrzeni ładunkowej,
niezależnie od drzwi kabiny.
* Dostępne w standardzie lub w opcji,
w zależności od wersji.

w zależności od wersji.

Pakiet Terenowy*
W ramach Pakietu Terenowego oferowane są
koła i opony Michelin 195/70 R15 oraz
osłona stalowa pod silnik. Koła o takich
parametrach ułatwiają Nowemu Partnerowi
Furgon poruszanie się po trudnym terenie,
a osłona chroni jego podwozie
przed uszkodzeniem.
* Dostępny w opcji.

gAMA NOWegO PeUgeOT PARTNeRA
Profesjonalne wykonywanie pracy
wiąże się z koniecznością
dysponowania odpowiednimi
narzędziami. Peugeot Partner
dostępny jest w dwóch wariantach
nadwozia, dzięki czemu każdy klient,
niezależnie czy jest to duża czy
jednoosobowa firma, znajdzie
w naszej ofercie samochód, który
będzie odpowiedni do prowadzonej
przez niego działalności.

WYBIERZ WERSJĘ
Peugeot Partner oferowany jest
w dwóch wersjach długości
nadwozia, różniących się także
objętością i długością przestrzeni
ładunkowej. Długość nadwozia
Nowego Peugeot Partner w wersji
krótkiej (L1) wynosi 4,38 m, natomiast
w wersji długiej (L2) – 4,63 m.
Szerokość samochodu w obu
wersjach jest taka sama: 1,81 m
ze złożonymi lusterkami
(2,11 m z lusterkami rozłożonymi).

Wersja z podwójną kabiną,
opracowana na bazie długiego
Peugeot Partner, posiada dodatkowy,
drugi rząd siedzeń (3 miejsca),
oferując w ten sposób możliwość
jednoczesnego podróżowania
5 osobom. Pomimo tego, samochód
zachowuje obszerną przestrzeń
ładunkową, o długości 1,805 m
mierzoną po podłodze, dostępną
po złożeniu drugiego rzędu siedzeń.

WYBIERZ DRZWI
Peugeot Partner Furgon może mieć
jedne lub dwoje bocznych drzwi
przesuwnych. Tylne dwuskrzydłowe,
otwierane na boki, asymetryczne
drzwi mogą być pełne lub
przeszklone.*
* Dostępne w standardzie lub w opcji, zależnie
od wersji.

PAKIET LOOK INTEGRAL*
Wygląd Nowego Peugeot Partner
Furgon warto uatrakcyjnić wybierając
Pakiet Look Integral: zderzak przedni
lub przedni i tylny w kolorze
nadwozia, chromowane wykończenie
atrapy, boczne listwy ochronne
w kolorze nadwozia, obudowy
lusterek bocznych i klamki zewnętrze
w kolorze nadwozia, listwę
nad tablicą rejestracyjną w kolorze

nadwozia, kołpaki 15” Nateo, światła
przeciwmgłowe oraz światła dzienne
LED.
* Dostępny w standardzie lub w opcji, zależnie
od wersji.

WYMIARY I POjeMNOŚCI
Peugeot Partner stworzony został, aby ułatwiać życie
profesjonalistom. Udało się w jego przypadku uzyskać
doskonałą równowagę między wymiarami zewnętrznymi,

wielkością i dostępnością wnętrza, oraz zwrotnością
i zwinnością. Dzięki temu samochód doskonale spełnia
różnorodne potrzeby.

WYMIARY ZeWNĘTRZNe

WYMIARY WeWNĘTRZNe

Wymiary zewnętrzne

WYMIARY DRZWI

Wersja krótka L1

Wersja długa L2

Wymiary wewnętrzne

Wersja krótka L1

Wersja długa L2

Wymiary drzwi

Drzwi boczne przesuwne

Tylne skrzydła drzwi

Długość

4380 mm

4632 mm

Ładowność maksymalna

625 kg / 850 kg*

750 kg / 800 kg**

Szerokość maksymalna

737 mm

1250 mm

Szerokość (bez lusterek)

1810 mm

1810 mm

Długość użytkowa (do siedzeń, bez przegrody)

1800 mm

2050 mm

Szerokość użytkowa

640 mm

1230 mm

Szerokość (z lusterkami)

2112 mm

2112 mm

Szerokość użytkowa maksymalna

1620 mm

1620 mm

Wysokość maksymalna

1192 mm

1200 mm

Wysokość

1812 mm*

1832 mm*

Szerokość użytkowa (między nadkolami)

1230 mm

1230 mm

Wysokość użytkowa

1100 mm

1148 mm

Rozstaw osi

2728 mm

2728 mm

Wysokość użytkowa maksymalna

1250 mm

1250 mm

Wysokość progu załadunku

586 mm*

603 mm*

Objętość przestrzeni ładunkowej

3,3 m3

od 2,4 m3 do 3,7 m3***

* Z opcją podwyższona ładowność.
** Z opcją Pakiet Terenowy.
*** W zależności od liczby i układu siedzeń.

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

* Z opcją Pakiet Terenowy + 10 mm.

KOlORY lAKIeRU

Lakier niemetalizowany
Biały Banquise

Lakier metalizowany
Szary Aluminium*

Lakier metalizowany
Szary Shark*

Lakier niemetalizowany
Czerwony Arden

Lakier niemetalizowany
Czarny Onyx*
*Dostępny w opcji.

KOŁPAKI

TAPICeRKA

Tapicerka tkaninowa Curtiba Meltem
Centralna nakładka 15''

Kołpak Atacama 15''

* Dostępny w Pakiecie Look Integral.

Kołpak Nateo 15''*

UMOWY SERWISOWE

AKCESORIA

Umowy Serwisowe Peugeot to uni- Wraz z podpisaniem Umowy
kalna oferta skierowana do Klien- otrzymują Państwo:
tów, którzy chcą szczególnie za- • Spokój:
bezpieczeństwo panowania nad
dbać o swój samochód i cieszyć
budżetem związanym z użytkosię spokojem finansowym i techwaniem pojazdu,
nicznym aż przez 8 lat.
• Różne formy płatności: możliwość opłacenia umowy gotówką
1. Basic – zabezpieczenie finanlub kartą, w miesięcznych ratach
sowe usunięcia skutków ewentual(przy zakupie samochodu) lub
nych awarii,
w systemie abonamentowym
2. Comfort – proste rozwiązanie
(przy zakupie pojazdu w leasingu),
zawierające zryczałtowany koszt
przeglądów okresowych,
3. Comfort Plus – obejmuje usunięcie skutków awarii oraz przegląd
okresowy,
4. Premium – pełna oferta usług
Peugeot w zakresie utrzymania
Państwa pojazdu przez cały okres
trwania umowy.

1 - Zestaw ochronny wnętrza
z polipropylenu
2 - Hak holowniczy
3 - Dywaniki 3D gumowe
4 - Bagażnik dachowy aluminiowy
5 - Alarm antywłamaniowy
6 - Belki dachowe wewnętrzne
7 - Belki dachowe poprzeczne
8 - Przegroda kabinowa przeszklona
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• Dostępność:
ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 42 krajach na
obszarze Europy,
• Bezpieczeństwo:
Peugeot Assistance Plus 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
• Profesjonalizm:
obsługa samochodu przez wykwalifikowanych pracowników
Autoryzowanej Sieci Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja samochodu
przy odsprzedaży,

• Elastyczność:
możliwość przedłużania parametrów umowy w przypadku
zmiany stylu jazdy,
• Mobilność:
zapewnienie samochodu zastępczego na czas przeglądów okresowych i awarii pojazdu.
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KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
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W Polsce w zakresie oferty finansowania Grupa PSA działa poprzez dwie
spółki: PSA Finance Polska Sp. z o.o.
oraz PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. oferujące klientom marki
Peugeot wyselekcjonowane formy
finansowania zbudowane na bazie

wieloletniego międzynarodowego
doświadczenia oraz znajomości polskich realiów prawnofinansowych.
PSA Finance działa na polskim rynku
od 2001 roku oferując zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym szeroką gamę produktów lea-

singowych, pożyczki oraz wynajem
długoterminowy na zakup samochodów. Dodatkowo, dla klientów
Peugeot posiadamy także w ofercie
atrakcyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych oraz inne produkty
ubezpieczeniowe. PSA Finance to

gwarancja profesjonalnej obsługi
i bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej
w momencie wydania katalogu i nie mogą być
traktowane jako postanowienia umowne.
Przedstawione kolory nadwozia są przybliżone,

gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną
reprodukcję barw. Peugeot zastrzega sobie
prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi
przepisami dotyczącymi wymogów ochrony
środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samocho-

dów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie
z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia
rozwój w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

