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ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός
και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα σας ικανοποιήσουν. Έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι
αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά.
ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Γι’ αυτό προσφέρει εγγύηση δύο ετών
χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα
μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά,
τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς
και δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά
της σκουριάς του αμαξώματος.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας
το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά
ανταλλακτικά από τις επισκευές των
αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το
Internet . Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot .com ή για απευθείας
πρόσβαση στον ελληνικό ιστότοπο
www.peugeot .gr

BOUTIQUE PEUGEOT
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ
της Peugeot, σχεδιασμένων ειδικά για
το αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το
Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών και
βρείτε τα αντικείμενα και τα αξεσουάρ
της Peugeot που θέλετε να αγοράσετε
για εσάς... ή για δώρο σε άλλους.

IOYNIOΣ 2015

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά
προτού εγκριθούν, για την ασφάλειά σας.
Η τοποθέτησή τους από το Δίκτυο
Επισκευαστών συνοδεύεται από
εγγύηση ενός έτους.

AIGLON Α.Ε.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax: 210-6700820.
Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες
για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε
τα σημεία πώλησης αυτοκινήτων Peugeot στο Δίκτυο Διανομέων Peugeot .Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες
σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι
έχουν την ισχύ σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων
μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο.
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι
πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που
απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί
μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη
προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην
AIGLON Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 67 00 000.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε με τα σημεία πώλησης του Δικτύου Peugeot .

Création : BD Network – Réalisation : Altavia Paris – Edition : Gutenberg Networks –
Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 – Imprimé en U.E.

Σφραγίδα Διανομέα

NEO PARTNER

www.peugeot.gr

PARTNER TEPEE

Partner_Tepee_&VAN_June15_quark8_TELIKO_Layout 1 16/6/2015 5:02 μμ Page 2

ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ
Εξαιρετικά εύχρηστο και λειτουργικό, το νέο Partner Tepee διακρίνεται για την άνεση
που προσφέρει στους επιβάτες του και την αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητά του.
Το Partner Tepee αποδεικνύεται ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και
τις μακρινές αποδράσεις σας! Ευρύχωρο και με ευελιξία διαρρύθμισης, προσαρμόζεται σε κάθε σας επιθυμία και σε κάθε περίσταση.
Η μεγάλη πόρτα του χώρου αποσκευών, με ευρεία γωνία ανοίγματος και δυνατότητα
εξοπλισμού με ανοιγόμενο κρύσταλλο*, εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση στο χώρο
αποσκευών, χωρητικότητας από 675L έως 3000 L ανάλογα με τη διαρρύθμιση.
*Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.
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PARTNER TEPEE

ΟΡΟΦΗ ZΕNITH,
ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η οροφή Zenith* του Partner Tepee, με πρωτότυπο σχεδιασμό,
σας φέρνει σε επαφή με τον ουρανό, μέσω των 4 μεγάλων
κρυστάλλων, πλημμυρίζοντας το χώρο των επιβατών με φως.
Για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, το Partner Tepee διαθέτει άρωμα
καμπίνας επιβατών που διοχετεύεται μέσω των αεραγωγών στη
δεύτερη σειρά καθισμάτων, δημιουργώντας μια περισσότερο
φιλική ατμόσφαιρα.
Λειτουργική, η νέα οροφή Zenith* στο Partner Tepee, εκμεταλλεύεται έξυπνα τους διαθέσιμους χώρους κάτω από την πλαφονιέρα,
διαθέτοντας επιπλέον χώρους αποθήκευσης 94 λίτρων: κεντρικός
χώρος αποθήκευσης τοποθετημένος πάνω από τους πίσω
επιβάτες, πίσω αποθηκευτικός χώρος που είναι προσβάσιμος,
εσωτερικά από τα πίσω καθίσματα και εξωτερικά από την πίσω
ανοιγόμενη πόρτα.
Οι εξωτερικές μπάρες της οροφής Zenith*, με μέγιστη ικανότητα
φορτίου 80 kg, πολλαπλασιάζουν τον όγκο φόρτωσης του Partner
Tepee. Είναι κατάλληλες για εγκάρσια ή διαμήκη τοποθέτηση.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

PARTNER VAN

Χάρη στις διαστάσεις του και τους ωφέλιμους
όγκους φόρτωσης, το νέο Partner ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε επαγγελματία.
ΦΟΡΤΩΣΤΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ...
Η μεγάλη χωρητικότητα και οι αξιοσημείωτες
δυνατότητες διαμόρφωσης κάνουν το νέο
Partner σημείο αναφοράς στην κατηγορία
του. Ο ωφέλιμος όγκος του φτάνει τα 3,3 m3
στην έκδοση L1 με ωφέλιμο μήκος 1,80 m
και τα 3,7 m3 στην έκδοση L2 με ωφέλιμο
μήκος 2,05 m. Με το κάθισμα Multiflex,
ο ωφέλιμος όγκος αυξάνεται στα 3,7 m3
στην έκδοση L1 με ωφέλιμο μήκος 3 m και
στα 4,1 m3 στην έκδοση L2 με ωφέλιμο
μήκος 3,25 m.

1

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Στο δάπεδο, έξι κρίκοι συγκράτησης διατηρούν το φορτίο σταθερό. Επιπλέον, το
Partner διαθέτει πολλές ακόμη επιλογές
συγκράτησης φορτίου, όπως διαχωριστικό
τύπου σκάλας και ημίψηλο διαχωριστικό με
αφαιρούμενο τμήμα και μεταλλικό πλέγμα
στο πάνω μέρος. Το απλό διαχωριστικό με
κρύσταλλο ασφαλείας SECURIT και μονωτική επένδυση από την πλευρά της καμπίνας
βελτιστοποιεί την ασφάλεια* και την άνεση.
*Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών.

Με μέγιστο ωφέλιμο πλάτος 1,62 m και ωφέλιμο πλάτος 1,23 m ανάμεσα στους θόλους
των τροχών, το Partner σας επιτρέπει να
φορτώσετε 2 ευρωπαλέτες (1,2 m x 0,80 m)
ακόμα και στην έκδοση με κοντό αμάξωμα L1.
Το Partner διατίθεται με τρεις επιλογές ωφέλιμου φορτίου. Στην έκδοση με κοντό αμάξωμα το ωφέλιμο φορτίο είναι 625 kg ή 850 kg
–από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία του!–
ενώ στην έκδοση με μακρύ αμάξωμα, 750 kg.
… ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ
Το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης καθώς και η
πίσω πόρτα με τα δύο ασύμμετρα φύλλα που
ανοίγουν σε γωνία180° διευκολύνουν σε

2

μεγάλο βαθμό τη φορτοεκφόρτωση
αντικειμένων μεγάλου όγκου.
Για ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο χώρο
φόρτωσης το Partner εξοπλίζεται με μία ή
δύο πλευρικές συρόμενες πόρτες*.
Η ανυψωμένη θέση των πίσω φώτων τα
προστατεύει από μικροατυχήματα. Τέλος,
οι μεντεσέδες των φύλλων της ανοιγόμενης
πόρτας καλύπτονται από τα πίσω φωτιστικά
σώματα, μια λεπτομέρεια που δείχνει την
ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί στην υψηλή
ποιότητα και την αισθητική του Partner.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό.

3

Διαχωριστικό 2: Ημίψηλο (διαχωριστικό 1), με
μεταλλικό πλέγμα στο πάνω μέρος του.
Διαχωριστικό με αφαιρούμενο τμήμα: Αυτό το
ημίψηλο διαχωριστικό διαθέτει αφαιρούμενο
άνοιγμα που σας επιτρέπει να εκμεταλλεύεστε στο
μέγιστο το ωφέλιμο μήκος φόρτωσης που σας
προσφέρει το κάθισμα Multiflex.
Το απλό διαχωριστικό βελτιστοποιεί την ασφάλεια
και την άνεση στην καμπίνα.
Άνοιγμα οροφής: Αυτό το άνοιγμα στο πίσω μέρος
της οροφής, σας επιτρέπει να μεταφέρετε αντικείμενα
μεγάλου μήκους έχοντας τις πόρτες κλειστές. Ο μηχανισμός του είναι μελετημένος για εύκολη χρήση.

4
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Το Partner σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τον επαγγελματία.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις αντανακλούν την ισορροπία
ανάμεσα στη χωρητικότητα, την προσβασιμότητα και την

ευελιξία. Το Partner ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις
σας, προσφέροντας ιδανική σχέση μεταξύ εξωτερικών
διαστάσεων και ωφέλιμου όγκου φόρτωσης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εξωτερικές πλευρές

Κοντή έκδοση

Μακριά έκδοση

Μήκος

4384 mm

4632 mm

Ωφέλιμο φορτίο

Πλάτος (με κλειστούς καθρέπτες)

1810 mm

1810 mm

Πλάτος (με ανοικτούς καθρέπτες)

2112 mm

2112 mm

1812 mm / 1822 mm*

1832 mm / 1842 mm*

2728 mm

2728 mm

586 mm / 613 mm*

613 mm

Ύψος
Μεταξόνιο
Κατώφλι φόρτωσης

*Με επιλογή ωφέλιμου φορτίου 850 kg.

Εσωτερικές πλευρές

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΩΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κοντή έκδοση

Μακριά έκδοση

625 kg / 850 kg*

750 kg

Μέγιστο πλάτος

737 mm

1250 mm

Συνολικό μήκος

4241 mm

Ωφέλιμο μήκος (ως τα καθίσματα)

1800 mm

2050 mm

Ωφέλιμο πλάτος

640 mm

1230 mm

Μέγιστο μήκος αμαξώματος

1982 mm

Ωφέλιμο μήκος (με κάθισμα Multiflex)

3000 mm

3250 mm

Μέγιστο ύψος

1192 mm

1200 mm

Μέγιστο πλάτος αμαξώματος

1930 mm

1620 mm**

1500 mm***

Ωφέλιμο ύψος

1100 mm

1148 mm

Μέγιστο ύψος αμαξώματος

1520 mm

Ωφέλιμο πλάτος (ανάμεσα στους θόλους)

1230 mm

1230 mm

Ωφέλιμο φορτίο

Μέγιστο ωφέλιμο ύψος

1250 mm

1250 mm

Μεταξόνιο

Μέγιστο ωφέλιμο πλάτος

Ωφέλιμος όγκος

Διαστάσεις

Πλευρική συρόμενη πόρτα

Εξωτερικές πλευρές*

Πίσω ανοιγόμ. δίφυλλη πόρτα

από3,3 m3 ως 3,7 m3**** από 3,7 m3 ως 4,1 m3****

0,64 m
1,23 m
1,80 m

2,728 m

4,380 m

0,925 m

1,554 m

1,25 m

1,62 m*

0,727 m

Καμπίνα με πάτωμα

1000 kg
2728 mm

*Προ μετατροπής.

*Με επιλογή ενισχυμένου ωφέλιμου φορτίου
(ανάλογα με τον κινητήρα).
**Χωρίς πλευρική συρόμενη πόρτα.
***Με πλευρική συρόμενη πόρτα.
****Με αναδιπλωμένο κάθισμα Multiflex.

1,19 m

PARTNER VAN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

PARTNER TEPEE
PARTNER VAN

Partner_Tepee_&VAN_June15_quark8_TELIKO_Layout 1 16/6/2015 5:08 μμ Page 10

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Το νέο Partner εξοπλίζεται με συστήματα
τελευταίας γενιάς για να σας προσφέρει
υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής
ασφάλειας, αλλά και για να σας διευκολύνει
κατά την οδήγηση.
Σύστημα πέδησης
Με δύο εμπρός αεριζόμενους δίσκους
283 mm και δύο πίσω δίσκους 268 mm,
το Partner φρενάρει αποτελεσματικά
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
ABS
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
(ΑΒS) προλαμβάνει το μπλοκάρισμα των
τροχών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο
του οχήματος.
REF
O ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης
(REF) κατανέμει την πίεση των φρένων
στους τέσσερις τροχούς, λαμβάνοντας
υπόψη την πρόσφυση και το φορτίο του
οχήματος, ειδικά στις στροφές.
AFU
Υποβοήθηση απότομης πέδησης (AFU):
πολλαπλασιάζει την πίεση που εσείς
ασκείτε στο πεντάλ του φρένου σε
περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
Αυτή η υποβοήθηση μειώνει την απόσταση
ακινητοποίησης του αυτοκινήτου.

ESC
ESC (ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας):
Σε περίπτωση υπερστροφής ή υποστροφής
το σύστημα επαναφέρει το όχημα στη
σωστή τροχιά, πάντα μέσα στα όρια των
φυσικών νόμων.

πόλη, σε διασταυρώσεις, σε δρόμους με
πολλές στροφές αλλά και κατά τους
ελιγμούς στάθμευσης.

ASR
Μαζί με το ESC, το σύστημα αντιολίσθησης
των τροχών (ASR), αποτρέπει τους τροχούς
να περιστρέφονται ανεξέλεγκτα σε
συνθήκες περιορισμένης πρόσφυσης.

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας*
Ο ρυθμιστής ταχύτητας διατηρεί μια
σταθερή ταχύτητα χωρίς ο οδηγός να έχει
το πόδι του στο πεντάλ του γκαζιού. Για
μεγαλύτερη ασφάλεια, ο περιοριστής
επιτρέπει τον προγραμματισμό μιας
μέγιστης ταχύτητας την οποία ο οδηγός δεν
επιθυμεί να ξεπεράσει. Υπάρχει δυνατότητα
προγραμματισμού 4 περιορισμών
ταχύτητας.

Υποβοήθηση εκκίνησης
υπό κλίση
Το σύστημα αυτό διατηρεί την πίεση του
φρένου για σύντομο διάστημα όταν το
οδόστρωμα έχει κλίση μεγαλύτερη από 5%,
δίνοντας στον οδηγό το χρόνο να αφήσει
το φρένο και να πατήσει το γκάζι χωρίς το
αυτοκίνητο να κυλήσει εμπρός ή πίσω.
Αυτόματη ενεργοποίηση
των αλάρμ
Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος
τα αλάρμ ενεργοποιούνται αυτόματα, ώστε
να περιοριστεί ο κίνδυνος σύγκρουσης με
τα αυτοκίνητα που ακολουθούν.
Πρόσθετος κατευθυνόμενος φωτισμός*
Για μεγαλύτερη ασφάλεια και βέλτιστη
ορατότητα, οι εμπρός προβολείς ομίχλης
φωτίζουν αυτόματα το εσωτερικό της
στροφής όταν η ταχύτητα του οχήματος
είναι μικρότερη από 40 χλμ./ώρα. Η
πρόσθετη αυτή λειτουργία φωτισμού είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την οδήγηση στην

*Εφ’όσον το όχημα είναι εξοπλισμένο με Visibility Pack
ή Serenity Pack.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση. Στο Partner Electric, μόνο περιοριστής ταχύτητας.

Ανιχνευτής χαμηλής πίεσης ελαστικών*
Το Partner μπορεί να εξοπλιστεί με
σύστημα ανίχνευσης χαμηλής πίεσης
ελαστικών. Πάνω σε κάθε τροχό ένας
ανιχνευτής πίεσης και εσωτερικής
θερμοκρασίας του ελαστικού εντοπίζει
αυτόματα τυχόν απώλεια πίεσης σε κάποιο
από τα ελαστικά.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα
με την έκδοση. Μη διαθέσιμο με αυτοματοποιημένο
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Grip Control®*
Το Grip Control ®* (έλεγχος πρόσφυσης)
βελτιστοποιεί τη μεταφορά ισχύος στους
κινητήριους τροχούς σε συνθήκες χαμηλής
πρόσφυσης και εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση βελτιωμένη οδική συμπεριφορά. Μέσω
ενός περιστροφικού διακόπτη στο ταμπλό ο
οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε
τύπους λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες
του οδοστρώματος: χιόνι, λάσπη, άμμος,
ESP Standard ή ΕSP OFF.

ρυθμιζόμενες ως προς το ύψος και διαθέτουν
πυροτεχνικούς προεντατήρες και περιοριστή
δύναμης (με εξαίρεση αυτή του μεσαίου
καθίσματος, εφ’ όσον υπάρχει κάθισμα
Multiflex).
Προσκέφαλα*
Η πλάτη των καθισμάτων και τα προσκέφαλα
είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ακολουθούν
την κίνηση του σώματος σε περίπτωση
σύγκρουσης, περιορίζοντας την πιθανότητα
τραυματισμού.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.
*Διαθέσιμα στο Partner Tepee.

Active City Brake*
Το Active City Brake* είναι ένα αυτόματο
σύστημα επείγουσας πέδησης στην πόλη, το
οποίο, στο μέτρο του δυνατού, αποτρέπει
τυχόν σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα
σε χαμηλές ταχύτητες (έως 30 χλμ./ώρα), σε
περίπτωση μη παρέμβασης του οδηγού.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό, διαθέσιμο από
Νοέμβριο 2015.

Προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης
Χάρη σε ειδικά στοιχεία της δομής του
αμαξώματος, το Partner είναι σχεδιασμένο
ώστε να απορροφά σταδιακά την ενέργεια σε
περίπτωση σύγκρουσης μετωπικής, οπίσθιας
ή πλευρικής. Σε περίπτωση ανατροπής το
ενισχυμένο αμάξωμα διασφαλίζει την ακεραιότητα του χώρου των επιβατών. Η κολόνα
του τιμονιού υποχωρεί κατά 40 χιλιοστά σε
περίπτωση σύγκρουσης, για αποτελεσματικότερη προστασία του οδηγού. Οι ζώνες
ασφαλείας των εμπρός καθισμάτων είναι

Αερόσακοι
Εκτός από τον αερόσακο του οδηγού, το
Partner διαθέτει στον προαιρετικό εξοπλισμό
διπλό αερόσακο για τους δύο εμπρός επιβάτες εφ’ όσον υπάρχει κάθισμα Multiflex,
καθώς και πλευρικούς αερόσακους.
Κεντρικό κλείδωμα
Το κεντρικό κλείδωμα περιλαμβάνεται στο
βασικό εξοπλισμό και ενεργοποιείται μέσω
ενός πλήκτρου στο ταμπλό του αυτοκινήτου.
Ενεργοποιείται αυτόματα μόλις το Partner
αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από
10 χλμ./ώρα.
Επιλεκτικό κλείδωμα
Ένα πλήκτρο με φωτεινή ένδειξη LED* στο
ταμπλό κλειδώνει και ξεκλειδώνει το χώρο
φόρτωσης ανεξάρτητα από την καμπίνα
των επιβατών.
*LED: Δίοδος εκπομπής φωτός.

Τηλεχειριστήριο*
Ένα τηλεχειριστήριο* τριών πλήκτρων ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κεντρικό κλείδωμα ή
μόνο το κλείδωμα του χώρου φόρτωσης.
*Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την
έκδοση.

Ξύλινη προστατευτική επένδυση*
Για την προστασία του χώρου φόρτωσης
διατίθεται ξύλινη επένδυση με προστατευτική
επικάλυψη για το δάπεδο και, σε παραλλαγή,
προστατευτική επένδυση από κοντραπλακέ
για τα πλευρικά τοιχώματα (εκτός των
κρυστάλλων). Εύκολες στη συντήρηση, οι
επενδύσεις αυτές προστατεύουν το χώρο
φόρτωσης από γδαρσίματα και χτυπήματα,
ενώ σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τα
εμπορεύματα υπό τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.

Pack chantier* για δύσκολο οδόστρωμα
Με προστατευτική ποδιά κάτω από τον
κινητήρα και ελαστικά ειδικών διαστάσεων
(195/70 R 15), το πακέτο εξοπλισμού Pack
chantier* υποβοηθά την κίνηση του Partner
σε οδόστρωμα κακής ποιότητας, ενώ
παράλληλα προστατεύει την κάτω πλευρά
του αμαξώματος από μικροχτυπήματα.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.
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PARTNER TEPEE
PARTNER VAN

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

kATANAΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Η PEUGEOT
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

To νέο Peugeot Partner εξοπλίζεται με μια πλούσια γκάμα κινητήρων
που ανταποκρίνονται στο πρότυπο Euro 6*: κινητήρες πετρελαίου
BlueHDi που αποδίδουν από 75 ως 120 ίππους, καθώς και τον
κινητήρα βενζίνης VTi 98 ίππων.

Η Peugeot διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με
χαμηλές εκπομπές ρύπων. Περισσότερες από τις μισές
πωλήσεις της παγκοσμίως αφορούν αυτοκίνητα που
εκπέμπουν CO2 λιγότερο από 140 g/km. Aυτό οφείλεται
σε δοκιμασμένες τεχνολογίες όπου η Peugeot κατέχει μία
από τις ηγετικές θέσεις, όπως ο κινητήρας Diesel με φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP –πρωτοκυκλοφόρησε
το 2000 και εξοπλίζει περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια
οχήματα (μείωση της εκπομπής μικροσωματιδίων κατά
99,99%)–, ο οποίος χάρη σε ένα αυτοκαθαριζόμενο σύστημα
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας
τα μικροσωματίδια Diesel σε μόλις μετρήσιμα επίπεδα
(0,004 g/km), αλλά και στη χρήση πρωτοποριακών
τεχνολογιών όπως το σύστημα Stop & Start, στο
σχεδιασμό νέας γενιάς κινητήρων HDi κ.ά.

Οι νέοι αυτοί κινητήρες προσφέρουν απόλαυση κατά την οδήγηση,
περισσότερη ισχύ, αξιοσημείωτη ροπή και κιβώτιο 6 σχέσεων για τον
κινητήρα BlueHDi 120. Πρόκειται για αξιόπιστους κινητήρες που επιτυγχάνουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές CO2.

Κινητήρες BlueHDi
Το νέο PEUGEOT Partner είναι διαθέσιμο με τη νέα τεχνολογία BlueHDi, όπως ονομάζονται οι πετρελαιοκινητήρες
της Peugeot που ανταποκρίνονται στο πρότυπο Euro 6*.
Οι κινητήρες BlueHDi, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το
σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction**) και το φίλτρο
μικροσωματιδίων FAP ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο,
μειώνουν δραστικά τις εκπομπές NOx (οξείδια του αζώτου)
–κατά 90% τουλάχιστον–, βελτιστοποιούν τις εκπομπές CO2,
την κατανάλωση καυσίμου και, όπως πάντα, καταστρέφουν
κατά 99,9% τα μικροσωματίδια που περιέχονται στα
καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων.
*Τo Euro 6 είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που στοχεύει στη μείωση
των εκπομπών ρύπων.
**Επιλεκτική καταλυτική μείωση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τo πρόσθετο Adblue δεν χρειάζεται
συμπλήρωμα στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων εργασιών
συντήρησης. Το στόμιο πλήρωσης του δοχείου βρίσκεται δίπλα στην
τάπα του ρεζερβουάρ. Έτσι, η διαδικασία είναι εύκολη για τους
επαγγελματίες που διανύουν πάνω από 20.000 χλμ./έτος.

1,6L BlueHDi – 120 ίπποι – S&S – μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων
Πρόκειται για τον κορυφαίο κινητήρα της νέας σειράς BlueHDi Euro 6,
με μέγιστη ισχύ 88 kW (120 ίπποι) και ροπή 300 Nm στις 1750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή
(Nm σε σ.α.λ.)

Κύκλος
πόλης*

Κύκλος
εκτός πόλης*

Μικτός
κύκλος*

CO2 (g/km)*

1,6 Vti 98ch Euro 6 BVΜ5

98 / 6000

152 / 3500

8,2

5,3

6,4

148

1,6 Vti 120ch Euro 6 BVM5

120 / 6000

160 / 4250

8,3

5,4

6,5

151

1,6 BlueHDi 100ch Euro 6 BVM5

100 / 3750

254 / 1750

5,1

3,9

4,3

113

1,6 BlueHDi 100ch S&S Euro 6 BVM5

100 / 3750

254 / 1750

4,6

3,9

4,1

109

1,6 BlueHDi 100ch S&S Euro 6 ETG6

100 / 3750

254 / 1750

4,3

4,1

4,2

109

1,6 BlueHDi 120ch S&S Euro 6 BVM6

120 / 3500

300 / 1750

4,9

4,2

4,4

115

1,6 Vti 98ch Euro 6 BVM5

98 / 6000

152 / 3500

8,3

5,3

6,4*

149*

1,6 BlueHdi 75ch BVM5

75 / 3500

233 / 1750

5,0*

3,8

4,2

110*

1,6 HDi FAP 90ch

90 / 4000

215 / 1500

5,7

4,7

5,0

132

1,6 BlueHdi 100ch BVM5

100 / 3750

254 / 1750

5,0*

3,8

4,2

110*

1,6 BlueHDi 100ch S&S BVM5

100 / 3750

254 / 1750

4,7*

3,9

4,2

108*

1,6 BlueHDi 100ch S&S ETG6

100 / 3750

254 / 1750

4,3*

3,9*

4,0*

106*

1,6 BlueHdi 120ch BVM6

120 / 3500

300 / 1750

4,8*

4,1*

4,3*

112*

1,6 HDi FAP 90ch

90 / 4000

215 / 1500

6,3

5,1

5,5

143

1,6 e-HDi FAP 90ch*

90 / 4000

215 / 1500

5,2

4,7

4,9

128

1,6 e-HDi FAP BMP6 90ch*

90 / 4000

215 / 1500

5,0

4,5

4,7

122

Tepee

Van
κλειστού τύπου,
έκδοση L1

1,6L BlueHDi – 100 ίπποι – μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων
Αυτός ο κινητήρας προσφέρει καλές επιταχύνσεις και ευχάριστη
οδήγηση.
1,6L BlueHDi – 100 ίπποι – S&S – μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων
ή αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ETG6
Διαθέσιμος με μηχανικό ή αυτοματοποιημένο κιβώτιο, αυτός ο
κινητήρας Euro 6 τεχνολογίας BlueHDi συνδυάζει τις καλές επιδόσεις
με την οικονομία, επιτυγχάνοντας έτσι έως και 16% μείωση στην
κατανάλωση (από 4 L /100 km) και στις εκπομπές CO2 (από 106 g/km).

Εκπομπές

Μέγιστη ισχύς
(DIN ίπποι-σ.α.λ.)

Κινητήρας

1,6L VTi – 98 ίπποι – μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων
Οικονομία καυσίμου, δυναμισμός και απολαυστική οδήγηση είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά αυτού του κινητήρα βενζίνης.
1,6L HDi – 75 ίπποι – μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων
Οικονομικός κινητήρας πετρελαίου με σύστημα ψεκασμού «Common
Rail». Αποδοτικός, με αυξημένη ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές.

Καταναλώσεις L/100 km
(Σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE)

Επιδόσεις

Van
κλειστού τύπου,
έκδοση L2

*Pack chantier.
BVM5: Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων. BVM6: Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.
BVP6, ETG6: Αυτοματοποιημένα μηχανικά κιβώτια 6 σχέσεων.
S&S: Σύστημα Stop and Start.
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ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

PARTNER TEPEE

ΧΡΩΜΑΤΑ

2

Blanc Banquise

Rouge Ardent

Noir Onyx (2)

Nocciola (1)

Bleu kyanos (1)(2)

Gris Artense (1)

Gris Shark

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
(Στον προαιρετικό εξοπλισμό)

Gris Aluminium

Gris Moka (1)
1

3

(1) Μη διαθέσιμο στην έκδοση Access.
(2) Μη διαθέσιμο στην έκδοση Outdoor.
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PARTNER TEPEE

ΖΑΝΤΕΣ & ΤΑΣΙΑ

1

Τάσι Nateo 15" (2)

Ζάντα αλουμινίου
Managua 16" (4)

Ύφασ
στα ε μα Neo S
p
πίπεδ
α εξο a
πλισμ
ού O
utdoo
r και A
llure

Ύφασ
στο ε μα Cadas
k
πίπεδ
ο εξο a roux
πλισμ
ού Ac
tive e
t Style

Τάσι Atacama 15" (1)

Ύφασ
στο ε μα Cadas
πίπεδ
k
ο εξο a bleu
πλι σ μ
ού A c
tive

Ύφασ
στο ε μα Résea
πίπεδ
u
ο εξο
πλισ

μού A
ccess

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τάσι Grenade 16" (3)

(1)

Διατίθεται στις εκδόσεις Access και Active (εκτός πακέτων εξοπλισμού Aéro και Tous chemins).
Διατίθεται στις εκδόσεις Active (με εξοπλισμό Look Intégral), Style, Outdoor και Allure
(σε συνδυασμό με Grip control® ή αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων).
(3)
Διατίθεται στις εκδόσεις Access (σε συνδυασμό με πακέτο Tous chemins), Outdoor και Allure.
(4)
Προαιρετικά στις εκδόσεις Active, Style, Outdoor και Allure.
(2)
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PARTNER VAN

ΧΡΩΜΑΤΑ

Aπλό χρώμα
Blanc Banquise

Μεταλλικό χρώμα*
Gris Aluminium

Απλό χρώμα
Rouge Ardent

Μεταλλικό χρώμα*
Gris Shark

Απλό χρώμα
Noir Onyx*
* Στον προαιρετικό εξοπλισμό.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ

PARTNER VAN

TΑΣΙΑ

Ύφασμα Réseau Gris

Καπάκι 15''*

Τάσι Atacama 15''

Τάσι Nateo 15''**

*Διαθέσιμο από Νοέμβριο 2015.
** Διαθέσιμο με το πακέτο Look Intégral.
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PARTNER TEPEE
PARTNER VAN

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ PARTNER TEPEE

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ PARTNER VAN

1 – Μπάρες οροφής + βάση ποδηλάτου
2 – Βάση στήριξης Smartphone Tetrax
3 – Μπαγκαζιέρα οροφής
4 – kit καπνιστή (τασάκι + αναπτήρας)
5 – Επένδυση χώρου αποσκευών
6 – Βάση στήριξης multimédia
7 – Κοτσαδόρος + βάση ποδηλάτου

1 - kit εσωτερικής επένδυσης από ξύλο
ή πολυπροπυλένιο
2 - Κοτσαδόρος
3 - Πατάκια από καουτσούκ
4 - Σχάρα οροφής από αλουμίνιο
5 - Αντιδιαρρηκτικός συναγερμός
6 - Εσωτερική σχάρα
7 - Μπάρες οροφής
8 - Διαχωριστικό καμπίνας με κρύσταλλο

2

1

3

2

5

6

1

4

3

4

5

7

6

7

8

