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AZ UTAZÁSI
SZAKÉRTŐ
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Az Expert Tepee alkalmazkodik
az Ön igényeihez, legyen
szó családi vagy csoportos
utazásról: választható 5–9
személyes, rövid vagy
hosszú (L1–L2) változatban.

Két felszereltségi szinttel
társítható: Sphere és Symbole.
Újító stílusa, mely magán
viseli a Peugeot-design
jegyeit, tökéletesen kifejezi
az Ön utazáshoz és

kikapcsolódáshoz való
viszonyát. Elegáns, mint
minden Peugeot, széles
motorválasztéka, kiváló
úttartása, világos utastere,
kényelme, valamint aktív és

passzív biztonsága napról
napra kifejezi majd az Ön
egyéniségét és dinamizmusát.
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BŐKEZŰ ÉS FIGYELMES
Az Expert Tepee utastere
5–9 személy kényelmes
utazását garantálja (változattól és opcióktól függően).
A családosok és a személyszállító vállalkozók is biztosak
lehetnek abban, hogy
minden utasuk kellemesen
és nyugodtan utazhat,
függetlenül a távolságtól
és az utazás hosszától.
Az utasokat kísérő csomagok
miatt sem kell aggódnia:
biztos lehet abban, hogy
az Expert Tepee a szállítás
legpraktikusabb módjával
szolgál Önnek!

Vezetőhely
A Peugeot egyterűek és
a ferde hátú modellek
felépítését ötvöző Expert
Tepee kimagasló kényelmű
vezetőhellyel bír, jelentős
üvegfelülete tökéletes
kilátást garantál.

Első ülés
Az Expert Tepee ülései jól
támasztanak, kényelmet
és remek oldaltartást
garantálnak, ergonómiájukat
a korszerű személyszállítási
igényeknek megfelelően
alakítottuk ki. A vezető és az
első utas üléséhez változattól
függően opcióként kartámasz
is rendelhető.

Világítást és légkondicionálást
magában foglaló tető
Az Expert Tepee tetőkárpitjában
6 légbefúvó kapott helyet
(kiegészítő klímaberendezés
esetén), mely minden utasnak
kiváló hőkomfortot biztosít.

Kilátás
Az Expert Tepee 6 m2 üvegezett
felülettel rendelkezik, így
minden utas tökéletes kilátást
élvezhet.
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KÉNYELEM FELSŐFOKON
Műszerfal
A műszerfal kialakításakor
a fő szempont a maximális
vezetési kényelem volt.
A sebességváltó kar a
műszerfalon kapott helyet,
a műszerblokk három kör
alakú órát tartalmaz.

MP3-kompatibilis rádió-CD
és USB Box*
Az Experthez MP3-kompatibilis
rádió-CD is rendelhető, igény
szerint USB Boxszal, mely külső
elektronikai rendszerek (MP3lejátszó, IPod) csatlakoztatását
is lehetővé teszi.

RNEG navigáció*
Az új típusú RNEG navigációs
rendszer 7"-os színes képernyőn jeleníti meg a térképet
és a szükséges információkat.
A térkép megjeleníthető 2D
formátumban, illetve választható „távlati nézet”, amely

segítségével a megjelenített
útvonal jobban áttekinthető.
Az RNEG tartalmaz rádió-CD-t
és Bluetooth kihangosítót is.
A navigációs térképet
4 Gb-os SD-kártyán tárolja.
* opció

* opció
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Bluetooth telefonkihangosító*
Kapcsolatot épít ki az Ön
Bluetooth-képes telefonja
és a rádió között. A képernyőn
megjelennek telefonja adatai, a
kormánykapcsoló segítségével
barangolhat a menüben.
* opció

1. Tetőpolc*
Az első utasok feje fölött,
a tetőben található.
Dossziék vagy kézitáskák
tárolására alkalmas.
* változattól függően zárt
vagy nyitott

2. Első és hátsó
klímaberendezés*
A hőmérséklet és a levegőbefúvás szabályozása elöl
a műszerfalon található
vezérlőegységgel, míg hátul
a tetőkonzolban elhelyezett
gombokkal történik. Változattól függően manuális vagy
automata szabályozású lehet.
* változattól függően opció
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3. Aktív ülésmagasság-állítás
és kartámaszok*
Az optimális üléshelyzet
érdekében a vezetőülés
több állítási lehetőséggel
rendelkezik: a támla oldalán
található karral állítható
deréktámasz, ülésmagasságállítás, valamint támlaállítás
növelik kényelmét.
* opció
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JÖVŐ A JELENBEN
A részecskeszűrő (FAP)
a mérhető szintig csökkenti a
koromkibocsátást, miközben
nem csökkenti a teljesítményt.

A HDi technológia
A nagy teljesítményt és gazdaságos üzemet nyújtó,
közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés,
a „Common Rail” az Expert összes HDi motorjának
sajátja. Az égéstérbe közvetlenül, nagy nyomással
befecskendezett üzemanyag alacsony fogyasztást eredményez
és nagyobb teljesítményt nyújt.

PONT EZ KELL ÖNNEK!
Sebességváltók
Az Expert Tepee kétféle
manuális sebességváltóval
választható:
• 5 sebességes váltó a
90 lóerős HDi
• 6 sebességes váltó a 120
és a 136 lóerős FAP HDi
motorokhoz.

Háromféle motor,
igény szerint
Az Expert Tepee motorválasztékát három közvetlen
befecskendezésű, közös
nyomócsöves HDi dízelmotor
alkotja. Az egyik bizonyosan
megfelel az Ön szakmai
igényeinek vagy családi
elvárásainak! Az Expert
Tepee motorizációi a könnyed

utazást helyezik előtérbe.
Mindegyikük azonos célt
szolgál: takarékos üzemelést
és a környezet kíméletét.
1.6 l HDi 90 LE
Ez a 4 hengeres, 1560 cm3-es,
16 szelepes dízelmotor
dupla vezérműtengellyel
rendelkezik, valamint ﬁx
geometriájú turbófeltöltővel.

Élénk és dinamikus, emellett
kimagaslóan takarékos. Tökéletes
választás városi használatra.
2.0 l HDi 120 LE
Ez a 120 lóerős 2.0 l HDi
erőforrás változó geometriájú
turbófeltöltőt kapott. Jellemzői
ideálissá teszik mind rövidebb
városi utakhoz, mind hosszabb
utazásokhoz autópályán.

2.0 l HDi 136 LE FAP
Közös nyomócsöves
befecskendezése és
136 lóerős teljesítménye
mellett nyomatéka is
kimagasló a kategóriában,
ami rendkívül dinamikussá
teszi a hosszabb utak során.

PNEUMATIKUS FELFÜGGESZTÉS
SZINTSZABÁLYOZÁSSAL
A Peugeot által megtervezett, opcióként rendelhető pneumatikus felfüggesztés számos előnnyel bír:
1,90 m

450 mm

Állandó hasmagasság
A hasmagasság a terheléstől
függetlenül változatlan
marad, mindez magasabb
szintű vezetési élményt
és kényelmet garantál.
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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 maximális magasság
A pneumatikus felfüggesztéssel szerelt Experttel parkolóházakba
is gond nélkül beállhatunk, mivel magassága felső pozícióban
sem haladja meg az 1,90 m-t.
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Fékrendszer
A maximális fékhatás, tartósság
és megbízhatóság érdekében
minden Expert Tepee modell
négy tárcsafékkel rendelkezik.
Megerősített karosszéria
A karosszériaszerkezet az
ütközési energia elnyelésével
védi az utasokat. Az utastér
védelmét a motor és a bölcső
speciális rögzítése és az
ajtókba szerelt merevítések
fokozzák. Az első lökhárító
kiváló elnyelőképességgel bír,
köszönhetően a tartóelemekhez
csavarozott energiaelnyelőknek.
Frontális ütközés
A megerősített ülésrögzítések,
a biztonsági pedálrögzítés
és kormányoszlop, amely

OLTALMAZÓ INTELLIGENCIA
Az Expert számos felszereltségi
eleme növeli az Ön biztonságát:
ABS, AFU (vészfékrásegítés)
• a blokkolásgátló (ABS) a
kijelölt irányban tartja a
gépkocsit vészfékezés esetén,
• a vészfékrásegítés (AFU)
pedig erős fékezéskor

további rásegítéssel növeli a
féknyomást, így csökkentve
a fékutat.
ESP (ASR, ROM, CDS)*
• a kipörgésgátló (ASR)
megakadályozza a kerekek
kipörgését, ha a tapadás
csökken,

• a ROM modul a fékekre
hatva segít csökkenteni
a borulás veszélyét
nagymértékű keresztirányú
gyorsulás esetén,
• a dinamikus stabilitáskontroll (CDS) folyamatosan
veti össze a kormánykerék
elfordulásának érzékelője,
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valamint a kanyarodásérzékelő által küldött
információt, elkerülendő
az alul-, illetve a túlkormányozottságot. A rendszer
a ﬁzika törvényein belül
beavatkozik, megőrzendő
a vezető által eredetileg
kijelölt kanyarodási ívet.

* csak 2.0 l HDi esetén
rendelhető opció

80 mm-es befelé történő
elmozdulásra képes, együttesen
csökkentik a frontális ütközés
következményeit. A kemény,
nem deformálódó anyagok
motortérbe történő
behatolásának tanulmányozása
kitüntetett ﬁgyelmet kapott
annak érdekében, hogy
az utastér csak a legkisebb
mértékben deformálódjon.
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Légzsákok
A széria vezetőoldali légzsák
a felsőtestet és a fejet védi.
Az opcióként kínált utasoldali
légzsák kétszemélyes üléspad
esetén is védelmet nyújt.
Emellett 2 oldallégzsákkal*
és az 1., 2. és 3. sorokat is
védő függönylégzsákokkal*
is felszerelhetjük az Expert
Tepee-t.
* változattól függően, opcióként
rendelhető

Fejtámaszok
A fejtámaszok az utasok
testalkatához igazodva
magasságban állíthatók
és kiszerelhetők.

Biztonsági övek
Az első 3 pontos, magasságban
állítható biztonsági övek
pirotechnikai övfeszítői és
överő-határolói csökkentik az
esetleges sérülések esélyeit.
Kétszemélyes üléspad esetén a
vezető és a szélső ülés rendelkezik
ilyen biztonsági övekkel.
Az öv becsatolására
ﬁgyelmeztető jelzés
Hanggal kísért vizuális jelzés
ﬁgyelmeztet a be nem kapcsolt
vezetőoldali övre, amint az
Expert Tepee eléri a 15 km/h
sebességet. Becsatoláskor a
jelzések kikapcsolnak.

www.fredibeni.hu

IGÉNYEI SZERINT ALAKUL ÁT
Hátsó ülések
A 2. és 3. sor ülései három
utas szállítására alkalmasak.
Minden sorban a támlába
betolható fejtámlákat találunk,
melyek kényelmesek,
biztonságosak és nem
rontják a kilátást hátra.

Hátsó utastér
A nagy térfogatú csomagtér
mellett az Expert Tepee hátsó
utasterében is szállíthatunk
csomagokat, a 3. üléspad
előrehajtásával. Symbole
felszereltséghez opcióként
rendelhető elhúzható
csomagtértakaró is.
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Magas szintű variálhatóság
Hogy Ön minél több célra
használhassa, az Expert
Tepee rövid és hosszú
változatokat kínál és kiváló
belső variálhatóságot nyújt.

Ez az oka annak, hogy
az Expert Tepee különösen
népszerű az idegenforgalom
terén, de a családok és
mindazok körében is, akik
saját örömükre utaznak.

Hátsó utastér
Az Expert Tepee hátsó utastere,
felszereltségtől függően,
több kivitelben választható
és kitűnően variálható.
Az ülések kivehetőek,

Az Expert Tepee 5–9
személy szállítására alkalmas.
Válassza ki az Önnek
megfelelő konﬁgurációt!

5

8

6

9
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asztalkává alakíthatók vagy
összecsukhatók. A 2. és 3.
sorok egy-egy padból és egy
„easy entry” ülésből állnak.
Az üléspad összehajtható,
változattól függően.
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FELSZERELTSÉGI SZINTEK

MINDEN ÍZLÉSNEK MEGFELEL!

SPHERE (9 személyes változat)

Az Expert Tepee az Ön személyiségének kifejezője is lehet. Ehhez a választható
színárnyalatok is segítséget nyújtanak. Gondolkodjon színesben!

SYMBOLE (5–9 személyes változat)

MATTFÉNYZÉS

Fehér Banquise

Kék Impérial

Fekete Onyx (feláras)

KÖNNYŰFÉM-KERÉKTÁRCSÁK

METÁLFÉNYEZÉS (opció)
Főbb felszereltségi elemek:
• Állítható magasságú vezetőülés
• Automatikusan reteszelődő
központi zár távirányítóval
• Biztonsági kormányoszlop
• Elektromos ablakemelők
(vezetőoldalon szekvenciális)
• Eltolható oldalablakok
a 2. sorban
• Felső rakodópolc

Szürke Narbonnais szövetkárpit

• Jobb oldali tolóajtó
• Kétszárnyú, üvegezett
hátsó ajtó
• Pirotechnikai övfeszítők
överő-határolóval elöl
• Sebességfüggő szervokormány
• Színezett üvegek
• Vészfékasszisztens
• Vezetőoldali légzsák

Főbb felszereltségi elemek:
Sphere felszereltség +
• 1 személyes utasülés
• 12 V-os csatlakozó a
3. üléssornál
• Elektromos, fűthető
visszapillantó tükrök
• Felfelé nyíló, üvegezett hátsó ajtó
ablaktörlővel és fűtéssel

• Hővisszaverő szélvédő
• Ködfényszóró
• Manuális klímaberendezés
• Szekvenciális, elektromos
ablakemelők
• Utasoldali légzsák

Szürke Aluminium

Szürke Aster

Arany White

Kék Kyanos

Szürke Fer

16"-os Novae

16”-os Vivace

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 konﬁgurátor almenübe.

Szürke Micado velúrkárpit

1895*/2194**

1942*/1894**

MÉRETEK

48001
51352
* hagyományos felfüggesztés ** pneumatikus felfüggesztés
1
L1 változat 2 L2 változat
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* szélesség behajtott visszapillantó tükrökkel
** szélesség visszapillantó tükrökkel
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MŰSZAKI ADATOK
Expert Tepee

L1 1.6 HDi

L1 2.0 HDi

L2 2.0 HDi

L2 2.0 HDi FAP

1560

1997

1997

1997

MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
Hengerek száma

4

4

4

4

Maximális teljesítmény (kW/LE)

66/90

88/120

88/120

100/136

Fordulat/perc

4000

4000

4000

4000

Maximális nyomaték/overboost* (Nm)

180

300

300

320

Fordulat/perc

1750

2000

2000

2000

16

16

16

16

5 fokozatú

6 fokozatú

6 fokozatú

6 fokozatú

Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
manuális
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtől függően)

215/60 R16

FUTÓMŰ
Elöl

független Pseudo-McPherson típusú kerékfelfüggesztés,
tekercsrugókkal, lengéscsillapítókkal, stabilizátorral

Hátul

csatolt lengőkaros, külső tengelyvonalú Panhard-rúddal,
csavarrugókkal és döntött lengéscsillapítókkal

CSOMAGTARTÓ-MÉRETEK (VDA)

FÉK
Elöl

hűtött tárcsafék

Hátul

tárcsafék

KÜLSŐ MÉRETEK (mm)
Magasság

1935

1935

1935

1935

Hosszúság

4806

4806

5136

5136

Szélesség (behajtott visszapillantó tükrökkel)

1998

1998

1998

1998

Saját tömeg (5/9 személy)

1822

1809/1898

1841/1930

1855/1944

Megengedett össztömeg

2683

2759

2791

2805

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval

2000

2000

2000

2000

Össz. engedélyezett gurulótömeg

4683

4759

4791

4805

Max. hasznos terhelés

861

950/861

950/861

950/861

Csomagtartó-méretek (dm3)

Sphere L1

Symbole L1

Sphere L2

Symbole L2

2. üléssortól – támlamagasságig/tetőig

1491/2163

1315/1881

1988/2814

1846/2523

370/519

337/476

871/1195

669/957

A 3. üléssortól – támlamagasságig/tetőig
A 2. üléssortól – tetőig – 3. üléssor döntve van
Az 1. üléssortól – tetőig – 2. és 3. üléssor döntve/nélkül

2138,25

1856,25

2789,25

2498,25

3398,89/3473,16

2950,63/3015,1

4049,89/4124,16

3627,37/3693,8

L1

L2

1,23/0,35

1,555/0,68

TÖMEG (kg)

KAPACITÁS (liter)
Üzemanyagtartály

80
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(m)
Hosszúság: 2. üléssortól/3. üléssortól a hátsóajtó-küszöbig
Padlószélesség

1,180

Magasság a kalaptartóig

0,700

A kalaptartó hossza

1,135

1,460

A csomagtartó szélessége (tető alatt)

1,100

Magasság a kalaptartótól a tetőig

0,560
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www.peugeot.hu
Látogasson el internetes oldalunkra és tudjon meg többet az
Expert Tepee modellről, alkossa meg saját autóját a konfigurátorral!
Internetes oldalunkon hasznos információkat talál továbbá
akcióinkról, szolgáltatásainkról és további modelljeinkről is.

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
Peugeot Garancia(1)
A szerződéses garancia 2 évre szól a
Peugeot járművek esetében, kilométerkorlátozás 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 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!
(1)

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak
kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat és alkatrészkedvezményt 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.

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.

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

valamint szigorú technikai felkészültséget
és magas szintű műszaki szaktudást
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú előírásainak
betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok
kizárólag a Peugeot által tesztelt és
engedélyezett kiváló minőségű eredeti
alkatrészek beépítését engedélyezik,

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.

A kérdőíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon
is kitöltheti.

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

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

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

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. február
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