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Szakemberek alkották szakembereknek
Aki meglátja az új Peugeot Bippert, 
rögtön tudja, hogy többrôl van szó, 
mint egy egyszerû haszonjármûrôl. 
A Bippert kifejezetten az Ön
tevékenységéhez és a bent ülôk 
örömére tervezte a Peugeot! 
A Bipper a  Peugeot termékkínálatában 
olyan új szegmenset jelent, amely 
révén a márka még jobban megfelelhet 
mind a cég profilja adta elvárásoknak, 
mind a gépkocsit majdan vezetõk
igényeinek.

A Bipper kínálta termékelõnyök négy
kifejezésben foglalhatók össze: kompaktság,
gazdaságosság, vezetési élmény és stílus.

Kompaktság: a Bipper elõnyös kis 
mérete mellett optimalizált belsõ teret és
könnyed hozzáférhetõséget biztosít.

Gazdaságosság: könnyû karbantartás
jellemzi, és takarékos HDi motorjának
köszönhetõen költségkímélõ 
üzemben tartása is.

Vezetési élmény: a rendkívül jól
manõverezhetõ Bipper a Peugeot
motorizációinak minõségét és technikai
vívmányait magában foglalja.

Stílus: a Bipper designjában az autó 
modern jellege és ereje fejezõdik ki.

Ezen tulajdonságok összessége 
megtalálható egy valódi, mindig tettre kész
és bármit megoldani képes profiban. 
Ezért lesz tökéletes a megértés Ön 
és Bippere, profi és profi között…
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1,041 m

0,644 m

1,721 m

3,864 m
1,816 m

7

Praktikum

1,181 m

1,046 m

0,527 m

Mindenféle teherrel megbirkózik! 
100% hasznos terhelés
Kerekded formája révén a Bipper 
jól pakolható, minimális raktérfogata 
2,5 m3, és akár 610 kg rakománnyal 
is terhelhetõ. Így a Bipper 20%-kal
kompaktabb, mint a piac többi
kishaszongépjármûve! A négyszögletes 
raktér sima és egyenes vonalú, 
hossza, a padlón mérve 1,523 m. 

Térnyerés felsõfokon
A többfunkciós utasülés* a padló 
szintjéig lehajtható, így 950 mm 
plusztérhez jutunk, és 2,8 m3-re
növelhetjük az autó hasznos térfogatát. 
A Bipper zárt vagy moduláris**
kabinelválasztással rendelhetõ.

Maximális hozzáférés
A Bipper 90°-ban nyíló hátsó ajtói 
révén könnyed hozzáférést biztosít 
a rakományhoz. Egy újfajta csuklópánt-
szerkezettel az ajtók 180°-ig nyithatók 
és rögzíthetõk.
A rakományhoz való könnyedebb hozzáférést
segítik az opcióként rendelhetõ üveges 
vagy zárt, egy- vagy kétoldali tolóajtók.  
Az alacsony, 53 cm-es rakodóküszöb 
különösen megkönnyíti a rakodást.

* opció

** többfunkciós utasüléssel együtt rendelhetõ opció

Többfunkciós utasülés lehajtott háttámlával. A padló szintjéig lehajtott többfunkciós utasülés
pluszteret biztosít.

Moduláris kabinelválasztás többfunkciós utasüléssel.

kg
Hasznos terhelhetõség: 
610 kg

Magasság:
1,721–1,782 m*
* tetõsínnel

Hosszúság:
3,864 m

Hasznos térfogat:
2,5–2,8 m3**
** többfunkciós utasülés esetén

1,523 m

www.fredibeni.hu

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 1501039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

www.fredibeni.hu



99

A Bipper az Ön kényelmének szolgálatában

Új generációs vezetõfülke a funkcionalitás és 
a kényelem jegyében.

A Bipperhez opcióként 4×10 W teljesítményû
rádió-CD berendezés rendelhetõ, melyet akár

MP3-lejátszóval is kiegészíthet. 

Kényelmes ülések
Dolgozni teljes kényelemben is lehet! 
Az ergonomikus, nagyméretû ülések
tökéletes kényelmet biztosítanak az 
egész napos munka során.

Elõnyös pozíció
A Bipper ülésmagassága épp félúton
helyezkedik el egy berline és egy
kishaszongépjármû ülésének kialakítása
között. A középmagas elhelyezkedés
megkönnyíti a beszállást és személy-
autókhoz méltó kényelmet biztosít.

Kilátás és láthatóság
A szélvédõ mérete és a nagy üvegfelületek
haszongépjármûvekre kevéssé jellemzõ
térérzetet és kiváló kilátást biztosítanak. 

Minden a maga helyén
A Bipper ergonomikus mûszerfala maximum
12 tárolóhelyet garantál a bent ülõknek.
Nélkülözhetetlen a munka során, hogy a
szükséges papírok, dossziék, szerszámok, 
a telefon és más, a munkához szükséges
eszközök mindig kéznél legyenek, de ne
zavarjanak a vezetésben. 

A Bipper vezetése mindig élvezet!
Rendkívül jól belakható utastér, kompakt
méret, de nagy, jól kihasználható hasznos
tér – a Bipper élvezetessé teszi a városi
közlekedést!
A vezetõülés ergonómiája, a nagy
üvegfelületeknek köszönhetõ remek kilátás, 
a dinamikus motorok együtt biztosítják 
a városi mozgékonyságot és az országúti
dinamizmust.

Bluetooth® kihangosító*, hogy Ön 
a vezetésre koncentrálhasson!
A mobiltelefon a munka nélkülözhetetlen
részévé vált. Segítségével munkameg-
beszéléseket bonyolíthatunk le,
megszervezhetjük a napunkat, tevékenyen
használhatjuk ki azt az idõt, amelyet a 
volán mögött töltünk. A Bluetooth®

kihangosítónak* köszönhetõen Ön a
legnagyobb biztonságban vezethet és
telefonálhat egyszerre.

* opció

Kényelem a fedélzeten
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Rugalmas és könnyed vezetés teljes biztonságban
Annak érdekében, hogy teljes terheléssel 
is magabiztosan mozogjon városban és
országúton, a Bipper kétféle, 1,4 l benzines
és 1,4 l HDi motorizációval rendelhetõ. 
Az 1,4 benzines, 75 lóerõs változat inkább
városi autózáshoz ideális, nyomatéka 
118 Nm, már 2600 fordulat/percnél. 

A HDi technológiával ellátott 70 lóerõs
motor dinamikus haladást és rendkívül
gazdaságos fogyasztást garantál. 
Az Euro 4 normának megfelelõ motor
környezetkímélõ, CO2-kibocsátása csak 
119 g/km. Fontos szempont még a 
HDi motor választása mellett, hogy
karbantartási periódusa 30 000 km! 

ABS – blokkolásgátló
Fékerejének optimalizálása, tartóssága 
és megbízhatóságának növelése érdekében 
a Bippert ABS-szel, elöl tárcsafékkel, 
hátul dobfékkel látták el.
Az ABS fékezéskor megakadályozza a 
kerekek leblokkolását, így veszélyhelyzetben
fenntartja az autó irányíthatóságát.

Tolatóradar
Az opcióként rendelhetõ tolatóradar 
értékes segítség lehet parkoláskor. 
A tolatóradar érzékelõi révén hangjelzéssel
figyelmeztet az autó mögött található
esetleges tárgyakra. 

Megerõsített karosszéria
A megerõsített karosszéria az ütközési
energia elnyelésével védi a Bipper utasait.
Egy alumíniumbölcsõ megakadályozza a
motorház deformációját és segít megõrizni
az utastér épségét. Ütközéskor sem a
pedálsor, sem a kormányoszlop nem
nyomódik hátra a vezetõ felé.

Biztonsági övek
Az elsõ ülésekhez överõ-határolóval és
pirotechnikai övfeszítõkkel ellátott 
3 pontos biztonsági övek tartoznak.
Ütközés esetén a pirotechnikai övfeszítõk
egy apró robbanótöltet segítségével feszítik
meg az övet. Az överõ-határoló a hirtelen
megfeszülõ öv által okozott sérülések
kockázatát csökkenti.

Légzsákok
A Bipper szériaként kínálja a vezetõoldali
légzsákot, az utasoldali légzsák opcióként
rendelhetõ.

Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép az utazással
kapcsolatos legfontosabb információkat
jeleníti meg. Emellett, veszély esetén, 
hang- és képi jelzéssel figyelmeztet.

Lopás elleni védelem
A Bipper szériában léptetõkódos
indításgátlóval van ellátva, központi 
zár és riasztó opcióként rendelhetõ. 

Védelem
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Terep csomaggal szerelt Bipper

Stílusos sárfogó

Motor alatti védelem

Megszélesített oldalsó védõelemek

15"-os Sketch keréktárcsa

Fõbb felszereltség:

• ABS
• Fedélzeti számítógép
• Kabinelválasztás (fix lemez és rács)
• Léptetõkódos indításgátló
• Oldalsó védõelem
• Pirotechnikai övfeszítõk överõ-határolóval
• Szervokormány
• Színezett üvegek
• Vezetõoldali légzsák

Opciós csomagok:

Elektromos csomag
• Elektromos ablakemelõ
• Elektromos, fûtött visszapillantó tükrök
• Központi zár távirányítóval
• Külön zárható raktér

Komfort csomag
• 12 V-os csatlakozó a középkonzolon
• Állítható deréktámaszú vezetõülés
• Állítható magasságú vezetõülés
• Hosszirányban és mélységében állítható kormány
• Írótábla (amennyiben nincs utasoldali légzsák)
• Kesztyûtartó
• Könyöktámasz a vezetõoldalon (amennyiben nincs moduláris rács)

Terep csomag
• 15 mm-rel megemelt felfüggesztés
• Alsó díszítõelem az elsõ lökhárítón
• Alsó motorvédõ elem
• Oldalsó védõelemek
• Sárfogók

Választék 

Fehér Banquise Piros Tiziano

Kék Line

Kárpit

Szürke Garbato Szürke Graphite Kék Nocturne

Pontos felszereltségi és opciós listával
márkakereskedôink tudnak Önnek szolgálni.
Megalkothatja saját autóját, 
ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, 
a konfigurátor almenübe.

Kék Neysha Piros Malizioso Sárga Lacerta

Színek
Mattfényezés

Metálfényezés (opció)

Transcodage szövet

Narancs Corail

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól függôen. 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 lehetôvé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál,
így nem tekinthetô szerzôdés hivatalos alapjának. Pontosabb és bôvebb felvilágosítás érdekében, kérjük, forduljon márkakereskedôjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles 
Peugeot elôzetes beleegyezésével reprodukálhatók. 
Kiadás: 2009. augusztus
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11..44  ll 11..44  ll  HHDDii

MMOOTTOORR  
Hengerûrtartalom (cm3) 1360 1398
Hengerek száma 4 4
Maximális teljesítmény (kW/LE) 54/75 50/70
Fordulat/perc 5200 4000
Maximális nyomaték (Nm) 118 160
Fordulat/perc 2600 1750
Szelepek száma 8 8
SSEEBBEESSSSÉÉGGVVÁÁLLTTÓÓ  
Fokozatok száma 5 fokozatú manuális
FFUUTTÓÓMMÛÛ  
Elöl Pseudo-McPherson rendszerû független felfüggesztés, tekercsrugókkal, 

hidraulikus lengéscsillapítókkal, stabilizátorral
Hátul merev híd tekercsrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal
FFÉÉKK  
Elöl hûtött tárcsa
Hátul dob
GGUUMMIIAABBRROONNCCSSOOKK  
Méret 185/65 R15
TTÖÖMMEEGG  ((kkgg))
Saját tömeg 1070 1090
Megengedett össztömeg 1680 1700
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval 600 600
Össz. engedélyezett gurulótömeg 2280 2300
Hasznos terhelés 610 610
KKÜÜLLSSÔÔ  MMÉÉRREETTEEKK  ((mmmm))
Magasság 1721
Szélesség (behajtott visszapillantó tükrökkel) 1816
Hosszúság 3864
Tengelytávolság 2513
Nyomtáv elöl/hátul 1469/1465
Fordulókör (járdák között, m) 11,81
BBEELLSSÔÔ  MMÉÉRREETTEEKK  ((mmmm))
Hasznos hosszúság 1523
Hasznos hosszúság (a padlótól 100 mm-re) 1510
Hasznos hosszúság (a padlótól 200 mm-re) 1470
Hasznos szélesség  (a padlótól 100 mm-re) 1473
Hasznos magasság 1181
Kerékdobok közötti távolság 1046
MMEENNEETTTTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY  
Maximális sebesség (km/h) 157 152
KKAAPPAACCIITTÁÁSS  
Üzemanyagtartály (l) 45
Rakodótér térfogata (m3) VDA szerint 2,5
FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSS  ((ll//110000  kkmm))  
Városi 8,8 5,7
Városon kívüli 5,9 3,8
Vegyes 6,9 4,5
CO2 (g/km) 164 119

Mûszaki adatok és méretek
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselõ tartozékokat mind különös 
gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek. A következõ oldalon 
e termékek széles választékának néhány elemét mutatjuk be Önnek. A teljes tartozékválasztékot megtekintheti 
a www.peugeot.hu oldalon, a Peugeot modellek fejezetben, a Tartozékok menüpontot választva, illetve
márkakereskedõi hálózatunk készséggel áll rendelkezésére minden kiegészítõ információval.

Tartozékok

Keresztrúd

Tetôcsomagtartó Gumiszônyeg

Vonóhorog

SUPERTOOTH VOICE
Bluetooth kihangosító

VH3100 Bluetooth kihangosító

Tárolóháló Hátsó ajtórács

www.fredibeni.hu
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Peugeot & Ön //

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

Bipper
Hálózat és szolgáltatások

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME
ÉRDEKÉBEN 

Peugeot Garancia(1)

A szerzõdéses garancia 2 évre szól a 
Peugeot jármûvek esetében, kilométer-
korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjármûveknél 12 évre, 
tehergépjármûveknél 6 évre szól.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 
Ha útközben váratlanul mûszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja 
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területérõl, illetve magyar telefon-
szolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetõ a következõ telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-
szabványok szigorú elõírásainak betartásával
dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag 
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minõségû eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint 
szigorú technikai felkészültséget és magas
szintû mûszaki szaktudást követelnek 
meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Service garantált áras 
szolgáltatáscsomagok 
Peugeot Service garantált áras szolgáltatás-
csomagjaink ára fix és elõre tervezhetõ. 
A csomagok magukban foglalják az
alkatrész árát, a munkadíjat és egy 
30 pontos ingyenes átvizsgálást. 
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik különös
gonddal ügyelnek gépjármûvük állapotára,
és a kötelezõ revízióknál gyakrabban 
kívánják ellenõriztetni és karbantartani
autójukat.

Kiterjesztett garanciaszerzõdés
A kiterjesztett garanciaszerzõdés lehetõvé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított 
2 éves szerzõdéses garancián túl +1, 
+2 vagy +3 évvel meghosszabbítsa 
a gépjármûvére vonatkozó garanciát. 
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre
igényelhetõ, amely kevesebb mint 
22 hónapos, és futásteljesítménye 
nem éri el a 40 000 km-t. 

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körû választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelõ, 
karbantartást megkönnyítõ 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 üdvözlôcsomagot,
melyben két kérdôívet talál. Kérjük, 
segítse munkánkat azzal, hogy ezeket
kitöltve visszaküldi a megadott címre. 
A kérdôíveket az interneten, 
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon is
kitöltheti.

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot idõszakos
vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. 
A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

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