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Szakemberek alkották szakembereknek
Aki meglátja az új Peugeot Partnert,
rögtön tudja, hogy többrôl van szó, 
mint egy egyszerû haszonjármûrôl. 
Az új Partnert kifejezetten az 
Ön tevékenységéhez és a bent 
ülôk örömére tervezte a Peugeot!
A régi Partner sikerére alapozva a 
Peugeot az új Partnert úgy alkotta 
meg, hogy rajta keresztül a márka 
még jobban megfeleljen mind 
a cég profilja adta elvárásoknak, 
mind a gépkocsit majdan vezetõk
igényeinek. 

Az új Partner kínálta termékelônyök 
öt kifejezésben foglalhatók össze:
terhelhetõség, modularitás, vezetési
élmény, kiegyensúlyozott stílus,
optimalizált üzemben tartási költségek.

Terhelhetõség: az új Partner remekül
kihasználható, kiválóan hozzáférhetõ
rakteret kínál. A rövid változat raktér-
térfogata 3,3-tól 3,7* m3-ig terjedhet 
(a hosszú változaté 3,7-tõl 4,1* m3-ig),
hasznos terhelhetõsége pedig 625-tõl 
850** kg-ig (a hosszú változaté 750 kg).
Ezen adottságaival az új Peugeot Partner 
a kategória legjobbjai közé sorolható.

Modularitás: az újító Multi-Flex üléspad
révén az új Partner még több modularitást,
még nagyobb rakteret, még jobb
kihasználhatóságot biztosít. 

Vezetési élmény: az új Partner
ergonomikus vezetõpozíciója és számos
tárolóhelye révén megkönnyíti az Ön
életét, és kényelmesebbé teszi azt. 

Stílus: az új Partner gömbölyded vonalai
dinamikus és robusztus jármû benyomását
keltik, a hátsó rész kialakítása pedig
célszerûséget és hatalmas rakteret
eredményez.

Üzemben tartási költségek: gazdaságos
motorjai és költségkímélõ fenntartásai
hozzájárulnak az üzemben tartási költségek
csökkentéséhez.

Ezen tulajdonságok összessége megtalálható
egy valódi, mindig tettre kész és bármit
megoldani képes profiban. 

Ezért lesz tökéletes az összhang Ön 
és Partnere, profi és profi között…

* Multi-Flex üléspaddal ellátott változatoknál
** opció
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Minden igényt kielégítõ kínálat
Minden szakmának megvannak a maga
elvárásai. Annak érdekében, hogy az új
Partner ezeknek megfelelhessen, többféle
változattal áll az Ügyfelek rendelkezésére,
legyenek azok akár egyéni vállalkozók 
vagy flottavásárlók.

• Változatok
Az új Partner háromféle terhelhetõséggel
és kétféle hosszúsággal rendelhetõ.

• Ajtók
Az új Peugeot Partner ajtói könnyed
hozzáférést biztosítanak a rakományhoz, 
és gondoskodnak róla, hogy a raktér
belsejébõl történõ ki- és bepakolás se
legyen „teher”.
Az új Partner szériaként vagy opcióként
egy- vagy kétoldali tolóajtóval rendelhetõ,
melyek zárt vagy üveges változatban is
hozzáférhetõk. A hátsó ajtó szintén zárt
vagy üveges lehet, az Ön igényeinek
megfelelõen, illetve aszimmetrikus
kétszárnyú és felfelé nyíló változatban 
is rendelhetõ.  

A Peugeot haszongépjármû-kínálatának raktérméretei

Boxer: 8–17 m3

Expert: 5–7 m3

Új Partner: 3,3–4,1 m3

Partner Origin: 3 m3

Bipper: 2,5–2,8 m3
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Ajtóméretek Oldalsó tolóajtó Kétszárnyú ajtó Felfelé nyíló 
hátsó ajtó

Maximális szélesség 737 mm 1250 mm 1250 mm

Hasznos szélesség 640 mm 1230 mm 1230 mm

Maximális magasság 1192 mm 1200 mm 1200 mm

Hasznos magasság 1100 mm 1148 mm 1148 mm

7

kg Megengedett össztömeg
1960 kg–2205 kg

Magasság
1,81 m–1,84 m

Hosszúság
4,38 m–4,63 m

Hasznos térfogat
3,3–3,7 m3* 
L1 változat esetén,
3,7–4,1 m3* 
L2 változat esetén
* Multi-Flex üléspaddal

ellátott változat esetén 

Külsõ méretek Rövid változat Hosszú változat 

Hasznos terhelhetõség 625 kg             850 kg* 750 kg

Hosszúság 4380 mm 4628 mm

Szélesség (behajtott visszapillantó tükrökkel) 1857 mm 1857 mm

Szélesség (visszapillantó tükrökkel) 2112 mm 2112 mm

Minimális magasság 1812 mm 1834 mm* 1832 mm

Tengelytáv 2728 mm 2728 mm

Rakodóküszöb magassága 584 mm            609 mm* 612 mm

(1) version longue 

A Partner kétféle hosszúságban rendelhetõ: 
a rövid változat hossza (L1) 4,38 m, a hosszú
változaté (L2) 4,63 m. Mindkét változat

1,86 m szélességgel rendelkezik, 
behajtott visszapillantó tükrökkel 
(2,11 m visszapillantó tükrökkel).

Kétféle hosszúságDobozok Bipperbõl

Az új Partnert úgy alkották meg, hogy
tulajdonosának a lehetõ legnagyobb
mértékben megkönnyítse életét. 
A külsõ és belsõ méreteket úgy alkották
meg, hogy mind a teherbírással, mind a 
városban történõ könnyed mozgással
szembeni igényeket tökéletesen kielégítse.
A dinamikus motorválaszték az országúti
vezetés élményét is garantálja.

Az egyszárnyú, felfelé nyíló* és a
kétszárnyú, aszimmetrikus hátsó ajtó
egyaránt a rakodás könnyedségét hirdetik,
melyhez további könnyebbséget nyújt 
az egy- vagy kétoldali* tolóajtó is. 
A hátsó lámpákat magasan helyezték el, 
így csökkentve koccanás esetén azok
sérülésveszélyét. A tervezõk részletekbe
menõ gondosságát mutatja, hogy a
kétszárnyú hátsó ajtó csuklópántjait
rejtetten helyezték el, mely így nem
zavarja a felület egyöntetûségét.

* opció, változattól függõen

Az Ön igényeire szabva…

Az új Partner háromféle hasznos
terhelhetõséget kínál: a rövid változat 
625 és 850 kg-os terhelhetõséggel 

rendelhetõ, mely a kategória legjobbjának
számít! A hosszú változat 750 kg-os
terhelhetõséggel rendelkezik.

Háromféle hasznos terhelhetõség
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Precízen átgondolt belsõ méretek
A raktér hasznos méretei a piac legjobbjává
avatják az új Peugeot Partnert: hasznos
hosszúsága 1,80 m-tõl 3 m-ig terjedhet, 
a Multi-Flex üléspadnak köszönhetõen
(hosszú változatnál 2,05-tõl 3,25 m-ig),
maximális hasznos szélessége pedig 1,62 m,
a kerékdobok között 1,23 m. Az új Partner
rakterében széltében elfér egy Euro-raklap.

Könnyen hozzáférhetõ raktér
Az új Partnert úgy alkották meg, 
hogy könnyed és praktikus használatot
garantáljon. A raktér feltöltését az 
alacsony rakodóküszöb garantálja, 
melyben a 90 vagy 180°-ban nyitható
aszimmetrikus hátsó ajtók is segítséget
nyújtanak. A hátsó ajtók nyílásmérete
1,25×1,2 m.

Minden körülményhez alkalmazkodik
Az új Partner rakterének padlójában
található 6 rögzítõgyûrû révén
gondoskodhatunk rakományunk 
tökéletes rögzítésérõl. Az oldalfalak 
alsó része mûanyag burkolást kapott, 
így a rakomány nem okozhat belülrõl
sérülést a karosszérián.

A raktér: etalon!
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Kabinelválasztás

Rakodást könnyítõ kiegészítõk

Belsõ méretek Rövid változat (L1) Hosszú változat (L2)

Hasznos terhelhetõség 625 kg               850 kg**** 750 kg

Hasznos hosszúság (ülésekkel) 1800 mm 2050 mm

Hasznos hosszúság (Multi-Flex üléspaddal) 3000 mm 3250 mm

Maximális hasznos szélesség 1620 mm* 1500 mm**

Hasznos szélesség (kerékdobok között) 1229 mm 1229 mm

Maximális hasznos magasság 1250 mm 1250 mm

Hasznos térfogat 3,3 m3–3,7 m3 *** 3,7 m3–4,1 m3 ***

* oldalsó tolóajtó nélkül
** oldalsó tolóajtóval

*** lehajtott Multi-Flex üléspaddal
**** 850 kg terhelhetõséggel

1,25 m

1,23 m

1,62 m*

1,80 m

12 V-os csatlakozó és 
kivehetõ raktérlámpa
A Confort Pack változat rakterében egy
praktikus, kivehetõ raktérlámpa található.
További segítség a szintén a raktérben
található 12 V-os csatlakozó is.

Elválasztófal 
Szériafelszerelés a félig lemezelt, félig
rácsozott kabinelválasztó, melynek az
utasülés mögötti lemezelt része lehajtható.

Zsiráftetõ  
A zsiráftetõ révén könnyedén 
szállíthatunk hosszú tárgyakat a tetõn
található kis ajtó segítségével. 

Praktikum
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1. A Multi-Flex ülésnek köszönhetõen, 
az új Partnerben, kategóriájában szinte
egyedülállóan, 3 személy utazhat 
a vezetõvel együtt. 

2. A szélsõ ülés teljesen a raktér padlójának 
síkjába hajtható, így hosszú tárgyak 
szállítása sem okozhat gondot. 

3. A középsõ ülés támlája elõrehajtva 
íróasztalként szolgál.

4. A szélsõ ülés ülõlapja megemelhetõ, 
így a vezetõfülkében gond nélkül 
szállíthatók magasabb tárgyak is.

5. A középsõ ülés ülõlapja alatt 
zárható tárolót találunk. 

Kétüléses konfiguráció
A modularitás az új Partner egyik legnagyobb 
erõssége, és ez a két üléssel rendelhetõ 
Confort változatoknál sincs másképp. 
Komfort vezetõülés opció megrendelésével 
még komfortosabbá tehetjük a mindennapi munkát. 
Az opció tartalma: könyöktámasz, ülésmagasság-állítás, 
fiók a vezetõülés alatt, tárolórekesz a két ülés között.
Az utasülés háttámlája lehajtható, íróasztalként 
szolgálhat. 

Multi-Flex üléspad: 
a lehetõségek széles tárháza

Az új Partner kivételes modularitást
garantál. A változattól függõen szériaként
vagy opcióként rendelhetõ Multi-Flex
üléspad megnöveli a rakteret és még
célszerûbbé teszi az új Partnert.

Találékony szerkezetének köszönhetõen 
a lehajtható szélsõ ülés megnöveli a
rakodókapacitást, teljesen sík padlót
eredményez, melynek köszönhetõen 
akár 3 m-es, 10 cm magas tárgyak 
is könnyedén szállíthatók az autóban 
(a teljes hosszúság hosszú változat esetén:
3,25 m). Az ülés erõs háttámlája ellenáll 
a legdurvább igénybevételnek is.

A szélsõ ülés ülõlapja megemelhetõ, 
így a vezetõfülkében gond nélkül
szállíthatók magasabb tárgyak is.
A középsõ ülés támlája elõrehajtva
íróasztalként szolgál. Az ülõlapot 
felnyitva zárható tárolót találunk alatta. 

21
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Dolgos hétköznapok tökéletes kényelemben
Az új Partner érkezésével a kishaszonjármûvek
egy új generációja jelent meg, mely
felszereltsége és modern szolgáltatásai révén
vezetõjének és utasának is kivételes kényelmet
garantál. Hiszen a munkaeszközként
funkcionáló autóban fontos, hogy ne csak
a rakomány férjen el kényelmesen, hanem
a vezetõ és az utas is jól érezze magát.

Vezetést segítõ felszereltségi elemek
Az új Partner minden változata szériaként
tartalmazza az elektromos ablakemelõket, 

a központi zárat, a hazakísérõ fényt, a
szervokormányt és egy felsõ rakodópolcot. 
A minden igényt kielégítõ új Partner 
még átgondoltabb kényelmét az opcióként
rendelhetõ Kilátás csomag biztosítja
(automata ablaktörlõ és fényszórók,
fedélzeti számítógép, hõvisszaverõ
szélvédõ, ködfényszórók). 
Az opcióként rendelhetõ ESP-hez
kapcsolódik egy vezetést támogató
berendezés, mely 5%-nál meredekebb
emelkedõn segíti az elindulást, 

a fékrõl lelépve korrigálja az autó nem
kívánt elmozdulását. A szintén opcióként
rendelhetõ tolatóradar nagy segítség 
lehet a nyüzsgõ városi forgalomban.

Kilátás
Az új Partner nagy üvegfelületei révén
remek kilátást biztosít mind a vezetõ, 
mind az utas számára: nagyméretû
szélvédõ és oldalablakok elöl, illetve a hátra
történõ kilátást segítõ, opcióként rendelhetõ
üvegezett aszimmetrikus hátsó ajtó. 

Kényelem
Kiváló felfüggesztésének köszönhetõen 
az új Partner mind üres, mind rakománnyal
teli autó esetén kiváló vezetési élményt
biztosít. Az autó kivételes akusztikai
komfortot garantál, melyet a motor és a
karosszéria többi részének a vezetõfülkétõl
történõ még jobb izolálása révén sikerült
elérni.

Felsõ tárolópolc
A felsõ tárolópolc térfogata 12,5 liter,
melyben akár A4 formátumú dossziék is
tárolhatók. A polc alja rácsozott, így ha
lehajtjuk a napellenzõt, láthatóvá válnak 
a polcon elhelyezett tárgyak.

Az új Partner minden egyes négyzetcentimétere rakodóhelyként szolgálhat. 
A különféle rakodóhelyek akár 61,5 liter plusztárolókapacitást biztosítanak.

Magas színvonalú audioberendezések

Jól átgondolt, ügyes rakodóhelyek

Az új Partner gondoskodik 
vezetõje és utasai legmagasabb 
színvonalú kényelmérõl. 

MP3-kompatibilis RD4 rádió-CD
Az opcióként rendelhetõ 4x35 W
teljesítményt garantáló RD4 rádió-CD
hangjai az elsõ ajtókba épített két
hangszórón át jutnak az utastérbe. 
Az audioberendezés 18 memóriás rádiót,
CD- és MP3-lejátszót foglal magába.

Bluetooth® kihangosítórendszer
Az opcióként rendelhetõ Bluetooth®
kihangosítórendszer garantálja, hogy 
Ön telefonálás közben is az útra
koncentrálhasson. GSM telefonja akár 
a zsebében is lehet, a kormánynál 
található vezérlõbillentyûk és a 
plafonba épített mikrofon segítségével
szabadon kommunikálhat.

Vezetõoldali kesztyûtartó
A 4,1 literes, kormány mögött található
praktikus kesztyûtartó könnyen elérhetõ. 

Vezetõülés alatti tárolórekesz*
A vezetõülés alatti 5 literes tárolórekesz
praktikus kiegészítõ. 
* széria vagy opció, változattól függõen
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A dinamikus és könnyed vezetés garantálva!

Fogyasztás (1/100 km) Károsanyag-kibocsátás

Motorizáció Városi Országúti Vegyes CO2 (g/km)

1,6 16V 90 LE 10,8 6,8 8,2 195

1,6 HDi 75 LE 7,0 5,1 5,8 153

1,6 HDi 90 LE 7,0 5,1 5,8 153

Az új Partner háromféle motorizációt 
kínál, melybõl egy benzin, kettõ 
pedig HDi motor, így mindenki
megtalálhatja a vezetési stílusának 
és költségoldali elvárásainak 
megfelelõ megoldást.

1,6 16V 90 LE
Ez a benzines motor a legjobb választás, 
ha jó teljesítményû motorizációt keresünk
kis fenntartási költség mellett. A motor
már alacsony és közepes fordulatszámon 
is rendkívül hatékony, és kiváló vezetési
élményt garantál.

1,6 HDi 75 LE
Ez a második generációs, 
közös nyomócsöves HDi változat 
a dízelmotorok belépõmodellje. 
Már alacsony fordulatszámon is
nyomatékos, fenntartási költségei
alacsonyak.

1,6 HDi 90 LE
A motorkínálat szíve, mely minden
fordulatszámnál kiváló nyomatékot
garantál. Minden olyan tulajdonsággal
rendelkezik, melyet egy ilyen motortól
elvárunk: dinamikus indulás, jó gyorsulás, 
a rakomány méretétõl függetlenül, 
mindez takarékos fogyasztás mellett.

Az üzemben tartási költségek egyaránt
fontosak a nagy üzemeltetõk és a
kisvállalkozók részére. Az új Partner
üzemben tartási költségeit úgy
csökkentették, hogy az alkatrészek 
cseréjét (légszûrõ, pollenszûrõ,
gyújtógyertya, fékbetét stb.) 
nem kötik az olajcsere-periódushoz, 
így azok tovább használhatók.
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Oltalmazó intelligencia

Megelõzés

• Frontális ütközés
Frontális ütközés esetén az alsó, középsõ
és felsõ erõbevezetési vonalak elnyelik 
az ütközési energia jelentõs részét, 
így biztosítva az utastér integritását.

• Oldalütközés
Oldalütközéskor a tetõoszlopok és
ajtóbetétek vezetik el az ütközési energia
nagy részét, megóvva az utasokat és a
rakomány épségét.  

• Hátulról történõ ütközés
A Partner hátsó gyûrõdõ zónája is
kontrolláltan deformálódik és nyeli el 
az ütközési energiát.

• Borulás
Borulás esetén a karosszéria fokozott
ellenállóságának köszönhetõen az 
utastér túlélõcellaként funkcionál. 

• Gyalogosvédelem
A Partnert úgy alakították ki, 
hogy baleset esetén a gyalogosnak 
a lehetõ legkisebb sérülést okozza.

• Biztonsági kormányoszlop
Ütközés esetén a kormányoszlop 
csak mérsékelten, 40 mm-re mozdul 
el az utastér felé, így védi a vezetõt.

• Biztonsági övek
A magasságban állítható hárompontos elsô 
övek biztonságát pirotechnikai övfeszítôk
és överô-határolók növelik, csökkentve 
az esetleges sérüléseket, melyek a 
szélsô utasokat veszélyeztetik
(kivéve Multi-Flex utasülés esetén).

• Övek be nem csatolására
figyelmeztetõ jelzés
A biztonsági övek be nem kapcsolására
piktogram és hangjelzés figyelmeztet. 

• Fejtámla
Az ülések háttámlái és fejtámlái úgy
lettek kialakítva, hogy ütközés esetén
kövessék a test mozgását, így csökkentve 
a nagyobb sérülések veszélyét.

• Légzsákok
Az új Partner szériaként tartalmazza 
a vezetôoldali légzsákot. Változattól
függõen széria vagy opció az utasoldali
légzsák, illetve opcióként Confort Pack
változathoz oldallégzsák is rendelhetõ.

• Sebességhatároló és tempomat
A sebességhatároló funkció a gázpedál
„felkeményítésével” akadályozza meg,
hogy véletlenül átlépjük az elõre
beprogramozott sebességhatárt. 

A funkció a gázpedál erõteljesebb
lenyomásával kikapcsolható. 
A tempomat (sebességrögzítõ) 
az elõre beprogramozott sebesség
tartását teszi lehetõvé a gázpedál érintése

nélkül, a menetkörülményektõl
(emelkedõ, lejtõ, szél) függetlenül. 
A fék- vagy kuplungpedál megnyomására
a tempomat automatikusan kikapcsol.

Az új Partner megvédi az Ön értékeit és a
szállított árut is.

• Központi zár
A széria központi zárhoz, felszereltségtõl
függõen, háromfunkciós távirányító jár.
10 km/h sebesség fölött az 
ajtók automatikusan lezáródnak. 
A funkció kikapcsolható. 

• Külön központi zár az utastér 
és a rakodótér számára
Az új Partnerben két, egymástól 
független központizár-terület található, 
az egyik a fülke, a másik a rakodótér. 
A középkonzolon elhelyezett gomb
megnyomásával vezérelhetô a jármû
összes ajtajának nyitása és zárása, 
míg a vezetô melletti ajtópanelen 

található másik nyomógomb kizárólag 
a rakodótér ajtajának mûködtetésére
szolgál. A nyomógombos indítókulccsal
egymástól függetlenül valamennyi ajtó
nyitható. 

• Riasztó
Az autóba tartozékként riasztó is
rendelhetõ.

Figyelmeztetés

Védelem

• Fékrendszer
A hûtött elsõ féktárcsák átmérõje 
283 mm, a hátsó tárcsáké 268 mm. 
Az új Partner fékrendszere hatásos
minden körülmények között.

• Blokkolásgátló (ABS) 
A blokkolásgátló (ABS) a kijelölt 
irányban tartja a gépkocsit, 
vészfékezés esetén is.

• Elektronikus fékerõelosztó (REF)
Az elektronikus fékerõelosztó a nagyobb
hatékonyság érdekében kerekenként
szabályozza a fékerôt kanyarban is.

• Vészfékrásegítés (AFU)
A vészfékrásegítés intenzív fékezéskor
felerôsíti a fékpedálra kifejtett erôhatást. 
A rásegítés következtében jelentôsen
csökken a féktávolság.

• Vészvillogók automatikus felkapcsolása
Hirtelen erõs fékezés esetén a vészvillogók
felkapcsolódnak, így figyelmeztetve a
mögöttünk haladókat a veszélyre.

• ESP*
Az opcióként rendelhetõ ESP (elektronikus
stabilitás program) minden körülmények
között stabil úttartást garantál. Alul- vagy
túlkormányozottság 

esetén a rendszer egy vagy több kerék
fékezésével korrigál, és szükség esetén 
a motor nyomatékát is módosítja, 
így az autó, a fizika határain belül, 
a megkezdett pályán haladhat tovább.

• Kipörgésgátló* (ASR)
A kipörgésgátló megakadályozza 
a kerekek kipörgését, ha csökken 
azok tapadása.

* változattól függõen rendelhetõ opció

Az új Partner minden olyan szolgáltatást tartalmaz, mellyel egy modern
kishaszonjármûnek rendelkeznie kell, hogy vezetõje és utasai a legnagyobb
biztonságban utazzanak.

Lopás elleni védelem

Teljesítmény

Motorizáció Maximális teljesítmény
(kW fordulat/percnél)

Maximális nyomaték
(Nm fordulat/percnél)

1,6 16V 90 LE 66 / 6000 132 / 2500

1,6 HDi 75 LE 55 / 3500 185 / 1750

1,6 HDi 90 LE 66 / 4000 215 / 1750

A fogyasztásadatok tájékoztató jellegûek, jelentõs mértékben függenek az autó terhelésétõl és a vezetési stílustól.

www.fredibeni.hu

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150



17

Kárpitok

Transcodage szövet
(kétüléses változat esetén)

Rayediag szövet
(Multi-Flex üléspad esetén)

Fehér Banquise Piros Ardent

Szürke Aluminium Szürke Fer Kék Kyanos

Mattfényezés

Metálfényezés (opció)

Fekete Onyx

Színek

Confort Pack:

Confort + 
• „Auckland” dísztárcsa
• Elektromos csomag: szekvenciális

elektromos ablakemelõk, háromfunkciós
távirányító a központi zárhoz, 
elektromos és fûthetõ tükrök 

• Jobb oldali lemezes tolóajtó

• Kabinelválasztás 
(lemez csapóajtóval + rács)

• Kivehetõ raktérlámpa
• Komfort vezetõülés: könyöktámasz,

ülésmagasság-állítás, fiók a vezetõülés
alatt, tárolórekesz a két ülés között

• Multi-Flex üléspad 
(csak „Rayediag” kárpittal)

• Utasoldali légzsák

Confort: 

Szériafelszereltség 
• 6 db rögzítõgyûrû a raktérben
• 12 V-os csatlakozó
• ABS + elektronikus fékerõelosztó
• „Demi style” dísztárcsa
• Egyszemélyes utasülés 

(Transcodage kárpittal)
• Elektromos ablakemelõk
• Felsõ rakodópolc

• Fordulatszámmérõ
• Harmadik féklámpa
• Hazakísérõ fény 

(Follow me home)
• Hosszirányban és mélységben

állítható háromküllõs kormány
• Kabinelválasztás (lemez + rács)
• Karbantartásjelzõ

• Kétszárnyú, aszimmetrikus, 
lemezelt hátsó ajtó 

• Központi zár (távirányító nélkül)
• Léptetõkódos indításgátló
• Pirotechnikai övfeszítõk överõ-határolóval
• Szervokormány
• Színezett üvegek
• Vezetõoldali légzsák

Felszereltségi szintek

* a rövid verzióhoz opcióként 850 kg-os hasznos terhelhetôség is rendelhetô
** Multi-Flex üléspad esetén

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, a 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. Következésképp ez a dokumentum általános információkkal szolgál, így nem tekinthetô
szerzôdés hivatalos alapjának. Pontos és bôvebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon a márkakereskedôjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot elôzetes beleegyezésével
reprodukálhatók.
Katalógus kiadása: 2008. május

www.peugeot.hu

Mûszaki adatok

RRöövviidd  vveerrzziióó HHoosssszzúú  vveerrzziióó

11..66  1166VV  9900  LLEE 11..66  HHDDii  7755  LLEE 11..66  HHDDii 9900  LLEE 11..66  HHDDii 9900  LLEE

MMOOTTOORR

Hengerûrtartalom (cm3) 1587 1560 1560 1560

Hengerek száma 4 4 4 5

Maximális teljesítmény (kW/LE) 66/90 55/75 66/90 66/90

Fordulat/perc 5500 4000 4000 4000

Maximális nyomaték (Nm) 132 185 215 215

Fordulat/perc 2500 1750 1750 1750

Szelepek száma 16 16 16 16

Befecskendezés hengerenkénti közös nyomócsöves közös nyomócsöves közös nyomócsöves

SSEEBBEESSSSÉÉGGVVÁÁLLTTÓÓ

5 fokozatok manuális •

FFUUTTÓÓMMÛÛ

Elöl Pseudo-MacPherson rendszerû független felfüggesztés, tekercsrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal, stabilizátorral

Hátul független felfüggesztés, deformálódó kereszttartóval, tekercsrugókkal, hidraulikus döntött lengéscsillapítókkal, integrált stabilizátorral

FFÉÉKK

Elöl hûtött tárcsa

Hátul tárcsa

GGUUMMIIAABBRROONNCCSSOOKK

Méret 195/65 R15

TTÖÖMMEEGG  ––  22  üüllééss//33  üüllééss  ((kkgg))  

Saját tömeg 1338/1355 1336/1354 1336/1354 1384/1401

Megengedett össztömeg 1960/1980 1960/1980 1960/1980 2130/2150

Vontatható össztömeg 
750/750 750/750 950/900 1000/950

fékezett utánfutóval

Össz. engedélyezett gurulótömeg 2710/2730 2710/2730 2710/2730 3130/2980

Hasznos terhelés* 625 625 625 750

KKÜÜLLSSÔÔ  MMÉÉRREETTEEKK  ((mmmm))

Magasság 1812 1832

Szélesség (behajtott visszapill. tükrökkel) 1810

Hosszúság 4380 4628

Tengelytávolság 2728

Nyomtáv elöl/hátul 1505/1554

BBEELLSSÔÔ  MMÉÉRREETTEEKK  ((mmmm))

Hasznos hosszúság 1800 2050

Hasznos magasság 1250 1250

Kerékdobok közötti távolság 1229 1229

KKAAPPAACCIITTÁÁSS

Üzemanyagtartály (liter) 60

Rakodótér térfogata (m3) VDA szerint 3,3/3,7** 3,7/4,1**

www.fredibeni.hu

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150



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 oldalon e termékek széles választékának 
néhány elemét mutatjuk be Önnek. A teljes tartozékválasztékról márkakereskedôje ad Önnek felvilágosítást.

Ködfényszóró

Kerékzár

Keréktárcsa

AblakrácsTetôcsomagtartó

Tetôrúd Hólánc

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.

Új Partner
Hálózat és szolgáltatás

19

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME
ÉRDEKÉBEN 

Peugeot Garancia(1)

A szerzôdéses 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
területérôl, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetô a következô telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

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

Peugeot Rapide
Nincs ideje várakozni és idôpontot kérni?
Nem probléma!
A Peugeot Rapide olyan gyorsszerviz- 
szolgáltatás, mely javítások meghatározott
körének gyors és szakszerû elvégzésére 
szakosodott. Ide tartozik az olajcsere,
gumiabroncscsere, fékbetét- és kipufogódob-
csere, az akkumulátorral és a világítással 
(fényszórók és lámpák) kapcsolatos kisebb
beavatkozások, illetve tartozékok 
beszerelése. Ezekhez a beavatkozásokhoz
munkatársaink az Ön érkezése után azonnal 
hozzálátnak és egy órán belül elvégzik azokat.

Peugeot Service garantált áras 
szolgáltatáscsomagok 
Peugeot Service garantált áras szolgáltatás-
csomagjaink ára fix és elôre tervezhetô. 
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 kötelezô revízióknál gyakrabban
kívánják ellenôriztetni és karbantartani
autójukat.

Kiterjesztett garanciaszerzõdés(2)

A kiterjesztett garanciaszerzôdés 
lehetôvé teszi, hogy Ön a márka 
által biztosított 2 éves szerzôdéses 
garancián túl meghosszabbítsa a 
gépjármûvére vonatkozó garanciát. 
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre
igényelhetô, amely kevesebb mint 
2 éves, és futásteljesítménye nem 
éri el a 40 000 km-t, illetve kötelezô 
karbantartásait a Peugeot hálózatában
végezték el. 

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körû választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelô, 
karbantartást megkönnyítô termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Peugeot Hûségprogram(3)

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 üdvözlõcsomagot, melyben egy
kérdõívet talál. Kérjük, segítse munkánkat
azzal, hogy ezt a kérdõívet visszaküldi a
megadott címre.

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.
(2) Elérhetõ elõreláthatólag 2009 folyamán.
(3) A programban azon kedves ügyfeleink 

vesznek részt, akik autójukat magánszemélyként 

vásárolták meg.

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

www.fredibeni.hu
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