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A vállalkozó társ

206 VAN
A Peugeot kishaszongépjármûvében
nemcsak hasznos, de elegáns társra is lel.
Amellett, hogy a Peugeot 206 VAN több
mint 1000 literes raktérrel* és 551 kg
terhelhetõséggel büszkélkedhet,
formájában teljes mértékben megõrzi
a személyautó könnyedségét és belsõ
eleganciáját.
* PSA-szabvány szerint

A Magyarországon forgalmazott változatok
külsõ jellemzõi a hatályos jogszabályoknak megfelelõen módosulhatnak.

Precíz és biztonságos
A manõverezés nem jelenthet gondot az
alapfelszereltségként kínált szervokormány
segítségével. A szintén szériaként kínált
vezetõoldali légzsák mellett az opcióként
rendelhetõ blokkolásgátló, utasoldali
légzsákok garantálják Ön és utasa
számára a gondtalan autózást.
A gépkocsi mûszaki állapotát és a szerviz
esedékességét az intelligens karbantartásjelzõ kíséri figyelemmel.
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Kényelmes és gazdaságos
További alapfelszereltség még többek
között a léptetõkódos indításgátló és
a sebességfüggõ, félautomata elsõ
ablaktörlõ. Hogy valóban második
munkahelyként szolgáló kényelemmel
szerelhesse föl autóját, a Peugeot
opcióként elektromos ablakemelõt,
központi zárat és klímaberendezést is kínál.
Az 1,4 literes HDi erõforrás kiemelkedõ
rugalmassággal és takarékossággal
ruházza fel a 206 VAN-t.
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1. Manuális klímaberendezés (opció)
2. 1130 dm3 raktér (PSA-szabvány szerint)
3. Fekete-szürke Trami szövetkárpit
(a rádió-CD tartozékként rendelhetõ)
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Szériafelszereltség és opciók
SZÉRIAFELSZERELTSÉG
BIZTONSÁG

KÉNYELEM

OPCIÓK

• Aszferikus vezetôoldali visszapillantó tükör
• Energiaelnyelõ anyag és biztonsági
merevítés az ajtókban
• Léptetôkódos indításgátló
• Pirotechnikai övfeszítôk överô-határolóval
• Raktérelválasztó rács
• Vészfékrásegítés és automata vészvillogó
ABS esetén
• Vezetõoldali légzsák

• Állítható magasságú kormány és vezetõülés
• Bekapcsolt fényszóróra figyelmeztetô hang
• Belsõ levegõkeringetés pollenszûrõvel
• Fényszórómagasság állítása az utastérbõl
• Fordulatszámmérõ
• Intelligens karbantartásjelzõ
• Késleltetett belsõ világítás
• Olajszintjelzõ
• Sebességfüggõ, félautomata elsõ ablaktörlõk
• Szervokormány
• Színezett üvegek

• ABS + elektronikus fékerô-elosztó
• Elektromos ablakemelô
• Klímaberendezés
• Központi zár távirányítóval
• Utasoldali légzsák
• Tempomat és sebességhatároló

Színek
Metálfényezés (opció):

Kék Montebello

Kék Recife

Szürke Aluminium

Szürke Cendré

Szürke Fer (2008. februári
gyártásig rendelhetõ)

Szürke Iceland

Szürke Thorium (2008.

Fekete Obsidien

Piros Lucifer

márciusi gyártástól rendelhetõ)

Mattfényezés:

Fehér Banquise

Piros Aden

Méretek
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Mindig útra kész!

207 VAN
A 207 VAN személyisége, stílusos
formája, karakteres orr-része révén
bizonyítást nyer, hogy egy
kishaszonjármû is lehet elegáns!
Üljön a kormányhoz: teljesítménye
felülmúlja a külseje által ígérteket,
a 207 VAN valóban beváltja a hozzá
fûzött reményeket. Optimális úttartása
révén országúton precíz, városban
jól manõverezhetõ.
Gyorsulás, nyomaték, sebességváltás:
a 207 VAN modern és környezetbarát
motorkínálata révén a munka örömmé
válik, melyet az elsõrangú aktív és
passzív biztonsági felszereltségnek hála,
semmi sem zavarhat meg.

A Magyarországon forgalmazott változatok
külsõ jellemzõi a hatályos jogszabályoknak megfelelõen módosulhatnak.

Praktikus
A 207 VAN messze ûzi a mindennapi
munkából fakadó gondokat.
Magasságban és mélységben állítható
szervokormánya révén a személyre szabott
ergonomikus vezetõpozíció garantált!
A sebességfüggõ szervokormány a városi
manõverezést könnyíti meg.
Kiszögellésmentes, tágas csomagtartója
kiváló rakodhatóságot garantál.
Biztonságos
A 207 VAN aktív biztonságát referenciaértékû úttartás, kiváló fékhatás és precíz
kormányozhatóság jellemzi. A feltörés
elleni védelmet többek között léptetõkódos
indításgátló garantálja, de opcióként riasztó
és szuperretesz is rendelhetõ.
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1. Az elválasztórács Magyarországon
szériafelszereltség
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2. Sötétszürke Koulikoro kárpit
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Szériafelszereltség és opciók
SZÉRIAFELSZERELTSÉG
BIZTONSÁG

KÉNYELEM

MEGJELENÉS

OPCIÓK

• ABS
• Aktív lábtámasz vezetõoldalon
• Automata vészvillogó
• Elektronikus fékerõelosztó
• Léptetõkódos indításgátló
• Pirotechnikai övfeszítõk,
överõ-határoló
• Raktérelválasztó rács
• Vészfékrásegítés
• Vezetõ- és utasoldali légzsákok

• Állítható magasságú vezetõülés
• Belsõ levegõkeringetés pollenszûrõvel
• Elektromos ablakemelõ,
vezetõoldalon szekvenciális
• Késleltetett belsõ világítás, hazakísérõ fény
• Központi kijelzõ
• Központi zár távirányítóval
• Négy irányban állítható kormányoszlop
• Sebességfüggõ szervokormány
• Színezett üvegek

• 15" acél keréktárcsa Auckland dísztárcsákkal
• Oldalvédõ elemek
• Tükörházak a karosszéria színében

• Bluetooth telefonkihangosító
(rádió-CD-vel, 4 hangszóróval)
• Elektromos, fûthetõ visszapillantó tükrök
• ESP és kipörgésgátló
• Klímaberendezés, hõvisszaverõ
szélvédõ, hûtött kesztyûtartó
• Ködfényszórók
• Oldallégzsák
• Rádió-CD 4 hangszóróval,
kormányoszlopról vezérelhetõ
• Riasztóberendezés, szuperretesz
• RT4 színes navigációs rendszer
rádiótelefonnal

Színek
Metálfényezés (opció):

Kék Montebello

Kék Récife

Kék Neysha

Szürke Fer (2008. februári

Szürke Manitoba

Szürke Thorium (2008.
márciusi gyártástól rendelhetõ)

Fekete Obsidien

Piros Lucifer

gyártásig rendelhetõ)

Narancs Salamanque

Szürke Aluminium

Szürke Cendré

Sárga Lacerta

Mattfényezés:

Fehér Banquise

Piros Aden
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Mûszaki adatok
MOTOR
Hengerûrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték (Nm)
Fordulat/perc
Befecskendezés
SEBESSÉGVÁLTÓ
Fokozatok száma
FUTÓMÛ
Elöl

206 VAN
1,4 HDi 70 LE

207 VAN
1,4 l HDi 70 LE

1398
4
50/68
4000
150
1750
közvetlen, nagynyomású

1398
4
50/68
4000
160
2000
közvetlen, nagynyomású

Pseudo-McPherson független felfüggesztés, tekercsrugók,
5 BAR nyomású hidraulikus lengéscsillapítók
Független felfüggesztés, torziós rúd, tekercsrugók,
5 BAR nyomású hidraulikus lengéscsillapítók

tárcsa
dob

hûtött tárcsa
dob

175/60 R 14

185/65 R 15 T

974
1525
1100
2425

1160
1610
990
2600

168

166

50
1130

50
1105

1250
1168
922

1335
1015
804

FÉK
Elöl
Hátul
GUMIABRONCS
Méret
TÖMEG (kg)
Saját tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval
Össz. engedélyezett gurulótömeg
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Rakodótér térfogata (dm3) (PSA-szabvány szerint)
CSOMAGTÉR (mm)
Rakodófelület hasznos hossza
Hasznos belsô szélesség
Hasznos belsô magasság

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás idõpontjának felelnek meg.
A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól
függõen. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor
megváltoztathatja a mûszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket,
valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló
nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetõvé a színárnyalatok tökéletes
megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál,
így nem tekinthetõ szerzõdés hivatalos alapjának. Pontosabb és bõvebb felvilágosítás
érdekében kérjük, forduljon márkakereskedõjéhez. A katalógus részei kizárólag az
Automobiles Peugeot elõzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2007. december

www.peugeot.hu

VEZETNI MINDIG ÉLVEZET
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NYOMDAI GONDOZÁS: ARSEN–PIXELGRAF

Hátul

Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugókba épített
hidraulikus lengéscsillapítók
Független felfüggesztés, hosszlengôkarok,
torziós rugók, hidraulikus lengéscsillapítók
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Tartozékok
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselô tartozékokat mind
különös gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek.
A következô oldalakon a 206 VAN-hoz és 207 VAN-hoz tervezett tartozékok széles választékának néhány
elemét mutatjuk be Önnek. A teljes tartozékválasztékról márkakereskedôje ad Önnek felvilágosítást.

Hátsó szélvédõt és oldalüvegeket védõ rács

Tetõcsomagtartó

Küszöbvédõ

Ouragan felni és ködfényszóró

Vonóhorog

Gumiszõnyeg

Mobiltelefon kijelzõjének megjelenítése
a navigációs rendszer képernyõjén

Pohártartó

Csomagtértálca
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Tartozékok

Vonóhorog

Ködfényszóró

Tetõcsomagtartó

Isotherm modul

Csomagtértakaró

Küszöbvédõ

Középsõ könyöktámasz

Gumi csomagtérszõnyeg

Gumiszõnyeg
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