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Az Expertet kifejezetten az Ön tevékenységéhez és a bent ülők 

örömére tervezték! Nincs két egyforma mesterség, ezért a kínálatot 

többféle magasságban és hosszúságban kapható modellek teszik 

változatossá. A variációk sorát a háromféle HDi motorból álló 

választék egészíti ki, így Ön biztosan megtalálja azt az Expertet, 

amely tökéletesen megfelel igényeinek. Az Expert tervezését az Ön 

igényei irányították. Az ered   mény: praktikus megoldások, például a 

pneu ma tikus fel  füg gesztésnek* köszönhető legalacsonyabb rakodási 

kü szöb a kategóriában, a maximálisan kihasználható belső tér, 

a rakodást megkönnyítő hatalmas és 180 fokban nyitható ajtók…

Az Expert név olyan járművet jelent, amelyben Ön teljesen 

megbízhat. A többi Peugeot haszonjárműhöz hasonlóan az Expert 

a legszigorúbb előírások szerint készül, hogy megfeleljen az Ön 

igényeinek, a robusz tus ság és a biztonság tekintetében, mind a 

vezető, mind a rakomány számára.

Szakemberek alkották szakembereknek.

* opcióként rendelhető

AZ IGAZI PROFIK

VÁLASZTÁSA
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AZ ÖN EXPERTJE VÁLLALKOZÁSA   NÉVJEGYKÁRTYÁJA!

E
X

P
E

R
T

Haszongépjárműve tulajdonképpen 

megtestesíti vállalkozását: hirdeti, jelzi, 

reprezentálja azt, és annak tulajdonosát. 

Hogy igé nyei nek minél inkább 

megfeleljen, a Peugeot széles körű 

ter mék ská lát dolgozott ki. Válassza ki 

belőle az Önnek leg meg fe le lőb bet!

Az Expertet úgy alkották meg, hogy 

Önnek mind kényelmi, mind terhelhetőségi, 

tartóssági és biztonsági szempontból is 

a legteljesebbet nyújtsa. Az Expert kétféle 

tengelytávval és kétféle magassággal, 

háromféle raktérfogattal készül. A nagy 

rakterű magas tetős kivitel újdonság 

a kínálatban. A tengelytáv 3000 (L1) 

és 3122 (L2) milliméter, a hosszúság 

4806 (L1) és 5136 (L2) milliméter, 

ami 283, illetve 213 mm növekedést 

jelent a korábbi modellekhez képest.

Az opcionális pneumatikus felfüggesz-

téssel jelentősen csökkenthető 

a rakodómagasság (kategóriájában a 

legalacsonyabb), és ezzel együtt persze 

a jármű teljes magassága is, mégpedig 

1894, illetve 2204 milliméterre.
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Széles választék

Hogy a lehető legtöbb felhasználási 

területnek megfeleljen, az Expert furgon 

kétféle hosszúságban (4,80 és 5,13 m) 

és kétféle magasságban választható 

(1,94 és 2,27 m hagyományos 

felfüggesztés esetén, illetve 1,90 és 

2,20 m-re csökkentve pneumatikus 

felfüggesztéssel). A hasznos hossz 

2,26 és 2,56 m, változattól függően. 

Hasznos terhelhetőség 

Furgon változatban az Expert 

hasznos terhelhetősége 1000* vagy 

1200 kg*. A padló-kabin változat 

szintén 1200 kg-ig terhelhető. 

Rakodóküszöb

A szállított áruk mozgatását 

megkönnyítendő, az Expert rakodóküszöbe 

a piacon a legalacsonyabb, köszönhetően 

az álló helyzetben vezérelhető 

pneumatikus felfüggesztésnek**. 

Alacsony pozíció esetén mindössze 

45 cm a küszöbmagasság.

 * kétüléses változat

** opció

Első ajtók

Az első ajtók meghatározó eleme a 

dupla visszapillantó tükör. A vezetőoldali 

elektromos ablakemelők szekvenciálisak 

és becsípődésgátlóval szereltek.

Oldalsó tolóajtó

A kettős hordozósínen és egy felső sínen 

vezetett oldalsó tolóajtó üvegezéssel* is 

rendelhető. Az ajtókilincsek tervezésére 

rendkívüli fi gyelmet fordítottak a lehető 

legkönnyebb kezel hetőség érdekében. 

A nyílás szélessége lehetővé teszi 

Euro-raklapok behelyezését is. 

A vezető oldalára is rendelhető oldalsó 

tolóajtó**, mely még inkább megkönnyíti 

a rakományhoz történő hozzáférést.

  * opció, kivéve L2H2 változat esetén

** opció

Kétszárnyú hátsó ajtó/

felfelé nyíló hátsó ajtó

A kétszárnyú hátsó ajtó 180 fokban 

nyílik, hogy megkönnyítse a ki- és 

berakodást. A hosszú, magasított 

kivitelben a hátsó ajtó különleges 

kialakítást kap, a jelentős magassághoz 

igazodva. Az Expert felfelé nyíló hátsó 

ajtóval is rendelhető. A csuklópántok 

fekete színűek.

L2H2

L2H1

L1H1

kg

2 magasság: 1,94 és 2,27 m hagyományos 

felfüggesztéssel, 1,90 és 2,20 m 

pneumatikus felfüggesztéssel

2 hosszúság: 4,80 és 5,13 m

Legnagyobb meg engedett össztömeg:

2,661–2,963 t 

3 hasznos térfogat: 5, 6 és 7 m3
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PNEUMATIKUS FELFÜGGESZTÉS   SZINTSZABÁLYOZÁSSAL
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Első és hátsó futómű

Ha az autónk munkaeszközünk is egyben, 

minden körülmények között maximális 

megbízhatóságot és hatékonyságot várunk 

el tőle. Kiváló futóművének köszönhetően 

az Expert stabilitása referenciaértékű. 

A karosszéria merevsége és a független 

Pseudo MacPherson rendszerű első 

felfüggesztés terheléstől függet le nül 

optimális úttartást garantál. A csatolt 

lengőkaros hátsó futómű kimagasló 

aktív biztonságot nyújt.

Felfüggesztés (hagyományos/

pneumatikus)

Az Expert kétféle hátsó felfüggesztést kínál: 

hagyományos és pneumatikus rendszerek 

közül választhat. Ez utóbbi egy inno va tív 

megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a 

karosszéria magas sá  ga ne haladja 

meg az 1,90 m-t, és hogy a padlószint 

ma gassága a terheléstől függetlenül 

állandó maradjon. Egy szabályozógomb 

segítségével magunk állíthatjuk be a 

kívánt padlómagasságot.

Légrugók/lengéscsillapítók

Az Expertben strapabíró, nagy rugóúttal 

rendelkező légrugók kerülnek alkalmazásra. 

Terheléstől függően, folyamatosan 

változtatva azok erősségét és 

rugalmasságát, a légrugók az első és 

hátsó felfüggesztés között összhangot 

teremtenek, így a gépjármű terheletlen 

állapotban is stabil és kényelmes utazást 

biztosít. A lengéscsillapítók tökéletes 

úttartást és irigylésre méltó rugózási 

kényelmet nyújtanak.

Kormányzás

A maximális vezetési élmény és az 

üzemanyag-takarékosság érdekében az 

Expert, motorváltozattól függően, hidraulikus 

(1.6 l 90 lóerős motorváltozat) vagy 

elektrohidraulikus rá se gí téssel rendelkezik. 

Ebben az esetben a rásegítés a sebesség, 

valamint a kormánykerék forgási 

sebességének függvényében változik, 

függetlenül a motor fordulatszámától.

Állandó hasmagasság

A terheléstől független hasmagasság 

minden körülmények között változatlan 

vezetési élményt garantál.

1,90 m maximális magasság

A pneumatikus felfüggesztéssel szerelt 

Experttel parkolóházakba is gond nélkül 

beállhatunk, mivel magassága felső 

pozícióban sem haladja meg az 1,90 m-t.

Rakodóküszöb

Egy, az Expert csomagterében elhelyezett 

gomb segítségével csökkenthetjük a 

küszöb magasságát. Ezáltal az Expert a 

lehető legkönnyebb rakodást biztosítja az 

Ön számára.

1,90 m

450 mm
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Egy nap mint nap teljesítő haszon-

gépjárműtől ergonómiát, prak ti kumot 

és kényelmet várunk el. Azért, hogy az 

Experttel való ban öröm legyen a munka, 

a Peugeot funkcionális és innovatív 

belső teret, kényelmes és tökéletes 

tartást garantáló üléseket ter ve zett. 

Az Expert emellett értékes segítséget 

nyújt a vezetés során is, pél dául a 

tolatóradar* hangjelzésével vagy 

a visszapillantó tükrök elektromos 

állításával*.

* opció

1. MP3-kompatibilis rádió-CD*

Az Expert középkonzoljába integrált 

egylemezes CD-lejátszó kormányról 

vezérelhető. A hangvisszaadásról 

2 mély- és 2 magassugárzó 

gondoskodik. Igény esetén 

Bluetooth-kihangosítóval is 

kiegészíthető.

* opció

2. Kesztyűtartó

A zárt kesztyűtartóban 

minden szükséges irat elfér.

3. Külső visszapillantó tükrök

Kettős kialakításuk megkönnyíti 

a manőverezést és csökkenti a 

vezetőoldali holtteret. 

A külső visszapillantók belülről 

elektromosan állíthatók, 

behajthatók* és fűthetők* is. 

* opció

4. Írófelület*

Az utasülésből kihajtható írófelület

Expertjét irodává változtatja. 

* kétszemélyes üléspad esetén

5. Rakodóhelyek

Megtalálhatók a műszerfalon, 

a kormányoszlop alatt, az első 

ajtókban és az üléspad alatt.

6. Tolatóradar hangjelzéssel*

A hátramenetbe kapcsolással aktiválódó 

ultrahangos érzékelők fi gyelmeztetik 

Önt a gépkocsi mögött lévő esetleges 

akadályokra, személyekre. A hangjelzés 

frekvenciája erősödik, majd folyamatossá 

válik, amint az akadály 30 cm távolságon 

belülre kerül.

* opció

1. 4.

2.

3. 6.

5.
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K A TAKARÉKOS KÖRNYEZETVÉDŐ
A HDi technológia

A nagy teljesítményt és gazdaságos üzemet nyújtó, közös 

nyomócsöves, közvetlen befecskendezés (Common Rail) az 

Expert összes HDi motorjának sajátja. Az égéstérbe közvetlenül, 

nagy nyomással befecskendezett üzemanyag alacsony 

fogyasztást eredményez és nagyobb teljesítményt nyújt.

FAP (részecskeszűrő)

A részecskeszűrő (FAP) a 

mérhető szintig csökkenti 

a koromkibocsátást, 

miközben nem csökkenti 

a motor teljesítményét.

Az Expert motorválasztéka fejlesztése 

során a maximális hatékonyság, 

a gazdaságosság és a környezet-

védelem voltak vezérelveink.

Az Expert-palettát 3-féle HDi dízel 

erőforrás alkotja. 

1.6 l HDi 90 LE

Ez a 4 hengeres, 1560 cm3-es, 16 szelepes 

dízelmotor dupla vezérműtengellyel és fi x 

geometriájú turbófeltöltővel rendelkezik. 

Élénk és dinamikus, emellett kimagaslóan 

takarékos. Tökéletes választás városi 

használatra.

2.0 l HDi 120 LE

Ez a 120 lóerős 2.0 HDi erőforrás változó 

geometriájú turbófeltöltőt kapott. 

Jellemzői ideálissá teszik mind rövidebb, 

városi utakhoz, mind hosszabb távú, 

autópályán történő szállításhoz.

2.0 l HDi 136 LE FAP

Közös nyomócsöves befecskendezése 

és 136 lóerős teljesítménye mellett 

nyomatéka is kimagasló kategóriájában, 

ami rendkívül dinamikussá teszi a 

hosszabb utak során.

2010. júliusától az Expert az EURO 5 

normát teljesítő 163 lóerős 2.0 l HDi 

motorral is rendelhető.
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Az aktív és a passzív biztonság együttese 

adja egy gépkocsi megbízható védelmét, 

előbbi a vezető viselkedésétől függ, utóbbit 

a modell szerkezete és felszereltsége 

határozza meg. 

Mivel Ön maximális biztonságot vár el, az 

Expert innovatív megoldásokkal szolgálja 

az Ön, utasai és rakománya védelmét.

Az Expert számos felszereltségi eleme 

növeli az Ön biztonságát:

ABS, AFU (vészfékrásegítés) 

•  a blokkolásgátló (ABS) a kijelölt irányban 

tartja a gépkocsit, vészfékezés esetén is;

•  a vészfékrásegítés (AFU) erős fékezéskor 

további rásegítéssel növeli a féknyomást, 

így csökkentve a fékutat.

ESP (ASR, ROM, CDS)*

•  a kipörgésgátló (ASR) megakadályozza 

a kerekek kipörgését, ha csökken azok 

tapadása; 

•  a ROM modul a fékekre hatva segít 

csökkenteni a borulás veszélyét nagy-

mértékű keresztirányú gyorsulás esetén;

•  a dinamikus stabilitáskontroll (CDS) 

folyamatosan veti össze a kormánykerék 

elfordulásának érzékelője, valamint a 

kanyarodásérzékelő által küldött 

információkat, elkerülendő az alul-, 

illetve a túlkormányozottságot. 

A rendszer a fi zika törvényein belül 

beavatkozik, megőrizve a vezető által 

eredetileg kijelölt kanyarodási ívet.

Fékrendszer

A maximális fékhatás, a tartósság és 

megbízhatóság érdekében az Expert 

négy tárcsafékkel van ellátva (a 270 L1H1 

1.6 HDi normál felfüggesztésű furgon 

kivételével, mely hátsó dobféket kap).

* csak 2.0 l HDi esetén rendelhető opció

Megerősített karosszéria

A karosszériaszerkezet az ütközési energia 

elnyelésével védi az utasokat. Az utastér 

védelmét a motor és a bölcső speciális 

rögzítése, valamint  az ajtókba szerelt 

merevítések fokozzák. Az első lökhárító 

kiváló elnyelőképességgel bír, 

köszönhetően a tartóelemekhez 

csavarozott energia-elnyelőknek.

Frontális ütközés

A megerősített ülésrögzítések, a biztonsági 

pedálrögzítés és kormányoszlop, amely 

80 mm-es befelé történő elmozdulásra 

képes, együttesen csökkentik a frontális 

ütközés következményeit. A kemény, 

nem deformálódó anyagok motortérbe 

történő behatolásának tanulmányozása 

kitüntetett fi gyelmet kapott annak 

érdekében, hogy az utastér csak a 

legkisebb mértékben deformálódjon.

Légzsákok

A szériában a kormánykerék közepébe 

szerelt vezetőoldali légzsák a mellkast 

és a fejet védi. Az utasoldali légzsák* 

kétszemélyes üléspad esetén is 

védelmet nyújt. 

* opció

Biztonsági övek

A szélső üléseken a magasságban 

állítható 3 pontos első övek 

biztonságát pirotechnikai övfeszítők 

és överő-határolók növelik , 

csökkentve az esetleges sérüléseket.

Az öv becsatolására fi gyelmeztető jelzés 

Hanggal kísért vizuális jelzés fi gyelmeztet 

a be nem kapcsolt vezetőoldali övre, 

amint az Expert eléri a 15 km/h 

sebességet. Becsatoláskor a jelzések 

kikapcsolnak.

A vezetőhely védelme

Az Expert furgonok utasterét lemezelt fal 

választja el a rakodótértől.

Fejtámlák

Az első üléseket fejtámlával látták el. 

Kiszerelhetők, magasságban állíthatók, 

az utasok testalkatához igazodva.

A BIZALOM ESZKÖZE BESZÁLLÁS CSAK ILLETÉKESEKNEK
Az Expert mechanikus védelmi 

rendszerének köszönhetően az 

angol biztosítási kutatóintézet, 

a Thatcham szabványának 

legmagasabb szintjét képviseli: 

magas biztonságú, feltörhetetlen 

külső zár, melynek kábelezését 

lemez védi.

Az Expert védelmi rendszerét olyan 

biztonsági funkciók egészítik ki, mint:

• a külön zárható első és hátsó ajtók;

• a vezetőfülkéből zárható raktérajtók;

•  a gépkocsi alvázszámának 

feltüntetése a szélvédő alatt.

Zárás/nyitás

Az Expert távirányítóján három gomb 

biztosítja akár az összes ajtó, vagy csak a 

vezetőfülke, illetve a rakodótér nyitását/

zárását. A vezető az üléséből nyithatja és 

zárhatja az összes ajtót, illetve, igénye 

szerint, csak a vezetőfülkét vagy a rakodó-

teret. Ahogy az Expert elindul, az automata 

zárás funkció 10 km/h sebesség elérésekor 

aktiválódik. Ütközés esetén az összes zár 

kiold.

Szuperretesz és riasztó*

Kiiktatja a belső kilincs működését, így 

akadályozva a zár feltörését vagy az ajtó 

kilinccsel való kinyitását.

* opció

Speciális védelem

•  A felfelé nyíló hátsó ajtóval 

szerelt változatokon az ajtó 

nyitása elektromosan vezérelt; 

• a kormányoszlopot zárral látták el;

•  a pótkerék csak a rakodótérből 

érhető el.

Kódolt indításgátló

A transzponderes, elektronikus 

indításgátló egyszerre küld jelet 

a motorirányító számítógép 

és a BSI felé, hogy a gépkocsi 

elindítható legyen.
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K ZÁRT FURGON PADLÓ-KABIN

MÉRETEK

MÉRETEK TERHELHETŐSÉG (KG)

RAKODÓTÉR HASZNOS TERHELÉS* (KG)

Külső méretek Ajtók Belső méretek

Oldalsó tolóajtók Hátsó ajtók

Hosszúság Magasság SS(1)/ SP(2) Szélesség     Magasság Szélesség Magasság Hosszúság Magasság

L1H1 4,806 m 1,942 m/1,894 m 0,924 m 1,290 m/1,301 m 1,237 m 1,270 m 2,254 m 1,449 m 

L2H1 5,136 m 1,942 m/1,894 m 0,924 m 1,290 m/1,301 m 1,237 m 1,270 m 2,584 m 1,449 m 

L2H2 5,136 m 2,276 m/2,204 m 0,924 m 1,290 m/1,301 m 1,237 m 1,585 m 2,584 m 1,750 m 

Teljes szélesség*: 1,998 m

Teljes szélesség**: 2,176 m

Küszöb magassága üresen(1): 0,562–0,604 m

Küszöb magassága üresen(2): 0,491–0,500 m

Küszöb magassága üresen(3): 0,450–0,560 m

   * visszapillantó tükrök nélkül (1) hagyományos felfüggesztéssel

 ** visszapillantó tükrökkel (2) pneumatikus felfüggesztéssel

  (3) szabályozható pneumatikus felfüggesztéssel

Padló-kabin L2

Hosszúság 5,053 m

Tengelytáv 3,122 m

Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül) 1,895 m

Max. felépítményezhető szélesség 1,920 m

A padlólemez hasznos hossza (a kabinelválasztás mögött) 2,618 m

Padló-kabin

L2 1200 kg*

* átalakítás előttL1H1 L2H1 L2H2

Raktérfogat (m3) 5,0 6,0 7,0

L1H1 988–1200

L2H1 1188–1200 

L2H2 1188–1200 

* vezetővel

kg

2 magasság: 1,94 és 2,27 m hagyományos 

felfüggesztéssel, 1,90 és 2,20 m 

pneumatikus felfüggesztéssel

2 hosszúság: 4,80 és 5,13 m

Legnagyobb meg engedett össztömeg:

2,661–2,963 t 

3 hasznos térfogat: 5, 6 és 7 m3

kg

Magasság: 1,880 m

Hosszúság: 5,053 m

Legnagyobb meg engedett össztömeg: 

2,900 t 

L – hosszúság

H – magasság

L1H1 – rövid, alacsony furgon L2H1 – hosszú, alacsony furgon L2H2 – hosszú, magas furgon
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HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
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.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, 

változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat 

és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 

színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos 

alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot 

előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.

A katalógus kiadása: 2010. március

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

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól a 

Peugeot járművek esetében, kilométer-

korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás 

elleni garancia személygépjárműveknél 

12 évre, tehergépjárműveknél 6 évre szól.

Kiterjesztett garanciaszerződés

A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 

teszi, hogy Ön a márka által biztosított 

2 éves szerződéses garancián túl +1, +2 

vagy +3 évvel meghosszabbítsa a 

gépjárművére vonatkozó garanciát. 

A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 

igényelhető, amely kevesebb mint 

22 hónapos, és futásteljesítménye 

nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Főnix hűségprogram

A Peugeot Főnix hűségprogrammal 

a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 

kívánunk kedvezni. Minél idősebb 

Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 

karbantartási munkadíjat és alkatrész-

kedvezményt 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 Service garantált áras 

szolgáltatáscsomagok 

Peugeot Service garantált áras 

szolgáltatáscsomagjaink ára fix 

és előre tervezhető. 

A csomagok magukban foglalják 

az alkatrész árát, a munkadíjat és 

egy 30 pontos ingyenes átvizsgálást. 

Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik 

különös gonddal ügyelnek gépjárművük 

állapotára, és a kötelező revízióknál 

gyakrabban kívánják ellenőriztetni és 

karbantartani autójukat.

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 Peugeot márkakereskedések 

és márkaszervizek mindenkori aktuális 

listáját megtalálhatja weboldalunkon: 

www.peugeot.hu

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT!

S
Z
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K

Az Ön Expertje tükrözi vállalkozásának imázsát. Visszatükrözheti színeit, vagy olyan árnyalatban

is kérheti, mely harmonizál azokkal. Bármi is legyen az igénye, gondolkodjon színesben!

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek 

párosításáról márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni. 

Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu 

oldalra, a konfi gurátor almenübe.

MATTFÉNYEZÉS

Fehér Banquise Piros Ardent Kék ImpérialKék Line Fekete Onyx (feláras)

METÁLFÉNYEZÉS (opció)

Szürke Aluminium Szürke Fer

Szürke Narbonnais szövetkárpit

KÁRPIT

Főbb felszereltségi elemek:

•  12 V-os csatlakozó a 

műszerfalon és a raktérben

•  16”-os acél keréktárcsa 

(FT 270 L1H1 1.6 HDi: 15”)

•  180 fokig nyitható, 

kétszárnyú hátsó ajtó

•  2 személyes utasülés, 

kihajtható asztalkával

• 4 irányban állítható kormány

•  4 tárcsafék (FT270 L1H1 

1.6 HDi esetén hátul dobfék)

•  ABS és elektronikus 

fékerőelosztó

•  Állítható magasságú vezetőülés

• Biztonsági kormányoszlop

•  Elektromos ablakemelők 

(vezetőoldalon szekvenciális)

• Felső rakodópolc

• Jobb oldali tolóajtó

•  Központi zár távirányítóval, 

külön zárható utas- és raktér

• Oldalsó védőelemek

•  Pirotechnikai övfeszítők 

överő-határolóval a szélső 

üléseken

•  Sebességfüggő szervokormány

• Színezett üvegek

• Vészfékasszisztens

• Vezetőoldali légzsák

• Zárható kesztyűtartó

Főbb opciók:

•  Elektromosan behajtható, 

fűtött visszapillantó tükrök

•  ESP kipörgésgátlóval és 

borulásvédelemmel 

(csak 2.0 HDi)

•  Felfelé nyíló üveges hátsó 

ajtó fűtéssel és ablaktörlővel 

(kivéve L2H2 változat)

• Kétoldali tolóajtó

•  Kilátás csomag 

(esőérzékelős ablaktörlő és 

automata fényszórók)

•  Manuális klímaberendezés, 

pollenszűrő

•  Tempomat és sebesség-

határoló

• Tolatóradar

FŐBB FELSZERELTSÉGI ELEMEK ÉS FŐBB OPCIÓK
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Nyomdai gondozás: PIXELGRAF 
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