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Peugeot
Üdvözöljük a Peugeot világában!

Peugeot-tulajdonosnak lenni sokkal
több, mint csupán egy kiváló
autótulajdonosának lenni. Amikor
Ön kiválaszt egy Peugeot modellt,
nem csak egy bizonyos designt vagy
motorizációt vásárol. Egy Peugeot
modellel Ön egy olyan márka
világlátásának eszenciáját vásárolja
meg, melynek legfôbb célja az Ön
igényeinek való megfelelés.
Ezt a világlátást négy szóban lehet
a legjobban összefoglalni: esztétikum,
dinamizmus, biztos érték és innováció.
Négy érték, mely minden Peugeot
modellben tökéletes egységként forr
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össze. Hogy mindez miben nyilvánul
meg az Ön számára?
Egyrészt a szépségben. Kifejezô
design és tiszta vonalak, kiváló
tradíciók nyomdokán.
A bizalomban is, természetesen.
Gépkocsijaink gyártása a legszigorúbb
minôségi elôírások betartásával
történik, azért, hogy tökéletes
terméket, és ezáltal a megbízhatóság
nyugalmát nyújthassuk át Önnek.
És végül, de nem utolsósorban
intelligenciát. Modelljeink innovatív

megoldásai kiszolgálják az Ön
minden igényét és megelôlegezik
a jövô technikáját.
Ez a négy alapérték a génjeinkbe van
kódolva. Megtalálja ôket minden
Peugeot modellben. A katalógus
oldalain végigfutó négy vonal ezeket
az értékeket testesíti meg.
Így lehet tökéletes a harmónia Ön
és gépkocsija között…

www.fredibeni.hu
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Igen, vele minden lehetséges!
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Vonzerô //

Életünk egy új dimenziója…

A Partner dinamikus erôteljes
megjelenése már ránézésre elárulja,
hogy igazi szabadidô autóval van
dolgunk. Sima üvegû fényszórói,
impozáns elsô lökhárítója erôt,
dinamizmust sugároz.

Kerekded vonalai és megerôsített
külsô váza biztonságérzetet,
masszívságot kölcsönöznek neki…
aktív pihenés közben is
a legnagyobb biztonságban
érezheti magát.
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Kényelem //
Miért ne lehetne végre egy olyan
autónk, amelyre mindig is vágytunk?
Egyedi, mégis minden igényhez
alkalmazkodó, praktikus, biztonságos,
dinamikus, tágas, jól kihasználható…
A Peugeot Partner mindezt biztosítja
a benne elhelyezkedôknek, azaz
Önnek és utasainak.

Távoli tájakon is elérhetô közelségben
Miért ne lehetne végre egy olyan autónk, amelyre mindig is vágytunk? Egyedi, mégis minden
igényhez alkalmazkodó, praktikus, biztonságos, dinamikus, tágas, jól kihasználható…
A Peugeot Partner mindezt biztosítja a benne elhelyezkedôknek, azaz Önnek és utasainak.

Ha pakolásról van szó, a Partner
nem ismer megalkuvást: ajtózsebek,
rakodórekeszek hátul a padlóban,
fiók az elsô utasülés alatt*, és

persze a hatalmas csomagtartó, hogy
tényleg minden beférjen.
Az átgondolt technológia legfôbb
ismérve, hogy anélkül áll szolgálatunkra,
hogy észrevennénk.
A jobboldali bajuszkapcsoló alatt
helyezkedik el az audioberendezés**
kapcsolója, melynek segítségével az
egyes funkciók közt anélkül
válthatunk, hogy a kormányról
levennénk a kezünket.

A Komfort csomag*** számos olyan
elemet tartalmaz, melyek különbözô
idôjárási viszonyok közt nagyban
szolgálják kényelmünket és a vezetés
biztonságát. A csomag tartalma:
esôérzékelôs automata ablaktörlô,
automata fényszóró, fedélzeti
számítógép, hôvisszaverô szélvédô.

A Partner egy- vagy kétoldali**** tolóajtóval rendelhetô, hogy mindenkinek szabad mozgása legyen.
* utasoldali légzsák esetén ** opció *** változattól függôen opció **** változattól függôen széria vagy opció

Felsô rakodópolc**

Két rakodórekesz hátul a padlóban

Tágas kesztyûtartó

Tágas, csomagtérhálóval** elválasztott
csomagtartó
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Az Elektromos csomag**** révén
a tökéletes kényelem lesz útitársunk.
A csomag tartalma: távirányítós
központi zár, elektromos
ablakemelô és utasoldalon
elektromos és fûtött
visszapillantó tükrök.
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Bizalom //

Szenvedély //

Biztonság mindenek felett

Szabadon élhet vele!
A Partner benzines és dízel motorkínálata lehetôvé teszi, hogy az árban, gazdaságosságban
és dinamikában Önnek legmegfelelôbb modellt válassza.

Az 1.4 75 lóerôs változat igazi városi
kalandor, az 1.6 110 lóerôs benzines
változat dinamikus haladást, kiváló
vezetési élményt garantál.

Motorizáció
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Egy igazi családi autónál az egyik legfontosabb szempont, hogy utasainak a legnagyobb kényelem
mellett a legnagyobb biztonságot is biztosítsa. A Partnerrel bátran útnak indulhatunk, hisz
biztonsági felszereltségének köszönhetôen mindenki tökéletes nyugalomban utazhat.

Az 1.6 HDi 75 és 90 lóerôs
változatok dinamikus
menetteljesítménye kiváló
fogyasztással párosul.

Teljesítmény

Fogyasztás l/100km

CO2 (g/km)

Maximális nyomaték

városi

országúti

vegyes

vegyes

Nm

1.4 l benzin

75 LE

9.6

6.2

7.4

175

120

1.6 l benzin 16v

110 LE

9.7

6.2

7.5

177

147

1.6 HDi 16v

75 LE

6.7

4.7

5.4

143

170

1.6 HDi 16v

90 LE

6.7

4.7

5.4

143

215

Aktív biztonság
ABS
A Partner alapfelszereltségéhez
hozzátartozik az ABS és az
elektronikus fékerô-elosztó, így
a tökéletes fékhatás minden
körülmények közt garantált.
Az ABS hirtelen fékezéskor
kiküszöböli a kerekek teljes
blokkolását, az elektronikus fékerôelosztó az elsô és hátsó kerekek
tökéletesebb fékerô-elosztását
biztosítja.
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Passzív biztonság
Felfüggesztés
A Partner elsô és hátsó
felfüggesztését úgy optimalizálták
a Peugeot mérnökei, hogy tökéletes
úttartást és vezetési élményt
garantáljanak.

Isofix rendszer

Légzsákok
*

A vezetô- és utasoldali , illetve az
ülések oldalában elhelyezett
18 literes oldallégzsákok** mellett
a megerôsített ajtószerkezet védi
baleset esetén az utasokat.
Biztonsági öv
Az elsô biztonsági öveket pirotechnikai
elôfeszítôvel és överôhatárolóval
látták el. A három hátsó biztonsági öv
överôhatárolóval rendelkezik.

A hátsó Isofix rögzítési pontoknak
köszönhetôen könnyedén és
biztonságosan elhelyezhetô a
gyermekülés az utastérben.
*változattól függôen széria vagy opció
**opció

www.fredibeni.hu
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Választás //

Partner Freeway: vele akár a világ végére is!

Kényelem: ergonomikus mûszerfal,
könyöktámasz elöl, kétoldali tolóajtó,
2/3-1/3 arányban dönthetô hátsó
üléspad, központi zár távirányítóval,
elektromos ablakemelô, utasoldalon
elektromos és fûtött visszapillantó
tükrök.
Biztonság: vezetô- és utasoldali légzsák,
ABS elektronikus fékerô-elosztóval,
ködfényszóró, energiaelnyelô anyag és
biztonsági merevítés az ajtókban, illetve
oldallégzsákok opcióként.

Irány a vadon! A Partner Freewayben
ülve végre feladhatjuk a járt utat
a járatlanért! Dinamika, biztonság és
design: megemelt felfüggesztés és
alsó motorvédelem, 1,6 l 110 lóerôs
benzines vagy 1,6 l 90 lóerôs Hdi
motor, 15" könnyûfém keréktárcsa,
teljes mûanyag oldalvédelem, ködfényszóró, védôrács a fényszórókon.

Dinamikus és kitartó. Vagány külseje
tökéletesen harmonizál belsô stílusával:
az ülések, a mûszerfal színe,
a tágasságérzetet sugárzó nagy
üvegfelületek mind-mind a természet
szeretetét, közelségét kívánják
hangsúlyozni.
Kalandra fel!
Védôrács a fényszórókon

Cédrus belsô hangulat

Védôrács a hátsó lámpákon

Coffre d’une capacité de 624 dm3 et
jusqu’à 2800 dm3 avec la banquette
arrière rabattue.
A 624 dm3-es csomagtartó mérete a hátsó
ülések lehajtásával akár 2800 dm3-re
is növelhetô.
Spring könnyûfém keréktárcsa
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Symbole
Személyiség // Tartozékok

Színek, kárpitok, felszereltség
Metálfényezés (opció) :

Szürke Aluminium

Szürke Iceland

Szürke Cendré

Szürke Fer

Kobalt hangulat

Titán hangulat

Zöld Acadie

Sárga Persépolis

Piros Ardent

Fekete Onyx

Mattfényezés :

Fehér Banquise

• Zsebek az elsô üléstámlák
hátoldalán, elsô
könyöktámaszok

• Tolatóradar4
• Többfunkciós panorámatetô

Fôbb opciók:
• ESP és kipörgésgátló
• Fûthetô elsô ülések
• Komfort csomag2
• Ködfényszóró
• Peugeot rádió-magnó, korm.
vez., 4 hangszóró
• Peugeot rádió-CD, korm.
vez., 6 hangszóró
• Sötétített hátsó szélvédô
és hátsó oldalüvegek
• Tempomat és
sebességhatároló
• Tetôsínek3

1 központi zár távirányítóval, vezetôoldalon

Freeway = Symbole
felszereltség +
• 15''-os „Spring” könnyûfém
keréktárcsa
• Emelt felfüggesztés (15 mm),
alsó motorvédelem
• Kiegészítô szônyeggarnitúra
• Ködfényszóró
• Védôrács a fényszórókon,
teljes mûanyag oldalvédelem

Fôbb opciók:
• Fûthetô elsô ülések
• Komfort csomag1
• Peugeot rádió-magnó,
korm. vez., 4 hangszóró
• Peugeot rádió-CD,
korm. vez., 6 hangszóró
• Sötétített hátsó szélvédô
és hátsó oldalüvegek
• Tempomat és
sebességhatároló
• Tetôsínek
• Tolatóradar2

1 esôérzékelôs ablaktörlô, automata

Alapfelszereltség:
• ABS és elektronikus fékerôelosztó
• Állítható magasságú kormány
• Bekapcsolt fényszóróra
figyelmeztetô hang
• Belsô levegôkeringetés
pollenszûrôvel1
• Belülrôl állítható visszapillantó
tükrök
• Billenthetô oldalablakok
• Egyszárnyú, felfelé nyíló
hátsó ajtó
• Elektromos csomag3
• Energiaelnyelô anyag és biztonsági merevítés az ajtókban
• Fényszórómagasság állítása az
utastérbôl
• Hárompontos biztonsági
övek hátul, 3 db hátsó
fejtámla

• Hazakísérô fény
• Isofix rögzítési pontok
a hátsó ülésen
• Jobboldali üveges tolóajtó
• Kalaptartó
• Klímaberendezés és
hôvisszaverô szélvédô
• Léptetôkódos indításgátló
• Osztottan dönthetô hátsó
üléspad és támla
• Pirotechnikai övfeszítôk
överôhatárolóval
• Rakodórekesz a padlóban
• Sebességfüggô ablaktörlô
• Szervokormány
(fordulatszámfüggô)
• Színezett üvegek
• „Totem” speciális kárpit
• Vezetôoldali légzsák

Fôbb opciók:
• Ködfényszóró
• Oldal- és utasoldali
légzsákok2
• Peugeot rádió-magnó, korm.
vez., 4 hangszóró
• Peugeot rádió-CD, korm.
vez., 6 hangszóró
• Utasoldali légzsák

szekvenciális elektromos ablakemelô elöl,
utasoldalon elektromos és fûtött
visszapillantó tükrök
2 esôérzékelôs ablaktörlô, automata
fényszóró, fedélzeti számítógép
3 többfunkciós panorámatetôvel nem
rendelhetô
4 ülésfûtéssel együtt nem rendelhetô
* opció

Cédrus hangulat

Freeway

Piros Lucifer

Symbole = Sphere
felszereltség +
• 12V-os csatlakozó
a középkonzolon
• Csomagtér elválasztó háló
• Csomagtértakaró
• Elektromos csomag1
• Fûthetô hátsó ablak,
hátsó ablaktörlô
• Kalaptartó
• Kétoldali üveges tolóajtó
• Kilincsek és tükörházak
a karosszéria színére
fényezve
• Klímaberendezés és
hôvisszaverô szélvédô
• Rakodópolc felül
• Utasoldali légzsák

fényszóró, fedélzeti számítógép
2 ülésfûtéssel együtt nem rendelhetô

Kék Line

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külsô színek párosításáról márkakereskedôje tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.

Sphere

Kobalt hangulat

Alapfelszereltség:
• ABS és elektronikus
fékerô-elosztó
• Állítható magasságú kormány
• Bekapcsolt fényszóróra
figyelmeztetô hang
• Belsô levegôkeringetés
pollenszûrôvel1
• Belülrôl állítható visszapillantó
tükrök
• Billenthetô oldalablakok
• Egyszárnyú, felfelé nyíló
hátsó ajtó
• Energiaelnyelô anyag és
biztonsági merevítés
az ajtókban
• Fényszórómagasság állítása
az utastérbôl
• Hárompontos biztonsági
övek hátul, 3 db hátsó
fejtámla

Kobalt hangulat

• Hazakísérô fény
• Isofix rögzítési pontok
a hátsó ülésen
• Jobboldali üveges tolóajtó
• Léptetôkódos indításgátló
• Osztottan dönthetô hátsó
üléspad és támla
• Pirotechnikai övfeszítôk
överôhatárolóval
• Rakodórekesz a padlóban
• Sebességfüggô ablaktörlô
• Szervokormány
(fordulatszámfüggô)
• Színezett üvegek
• Vezetôoldali légzsák

• Elektromos csomag3
• Fûthetô elsô ülések
• Kalaptartó
• Klímaberendezés és
hôvisszaverô szélvédô
• Peugeot rádió-magnó,
korm. vez.,
4 hangszóró
• Peugeot rádió-CD,
korm. vez.,
6 hangszóró
• Utasoldali légzsák

Titán hangulat

Totem / speciális széria*

1 csak klímaberendezés esetén széria
2 magával vonzza a kétoldali tolóajtót is

Fôbb opciók:
• Kétoldali tolóajtó
• Ködfényszóró
• Oldal- és utasoldali
légzsákok2

3 központi zár távirányítóval, vezetôoldalon
szekvenciális elektromos ablakemelô elöl,
utasoldalon elektromos és fûtött
visszapillantó tükrök

„Totem” speciális kárpit
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Cédrus hangulat

1 csak klímaberendezés esetén széria
2 magával vonzza a kétoldali tolóajtót is
3 központi zár távirányítóval, vezetôoldalon
szekvenciális
elektromos ablakemelô elöl, utasoldalon
elektromos és fûtött visszapillantó tükrök
* elôreláthatólag 2007 év végéig rendelhetô

www.fredibeni.hu

Mûszaki adatok //
Benzin

Motor
hengerûrtartalom (cm3)
hengerek száma
szelepek száma
max. teljesítmény (kW/LE)
fordulat/perc
max. nyomaték (Nm)
fordulat/perc
befecskendezés
Sebességváltó
fokozatok száma
Futómû
elöl
hátul
Fék
elöl
hátul
Gumiabroncs
méret
Méretek (mm)
hosszúság
szélesség
tengelytávolság
nyomtáv elöl
hátul
magasság
Tömeg (kg)
saját tömeg
megengedett össztömeg
vont.összt. fék. utánfutóval
össz. eng. gurulótömeg
Kapacitás (l)
üzemanyagtartály
csomagtér – hátsóülések függ.
hátsóülések lehajtva
Menetteljesítmény
max. sebesség (km/h)
gyorsulás (0-100 km/h-ra)
Fogyasztás (l/100 km)
városi
városon kívüli
vegyes
CO2 kibocs. (g/km)

Dízel

Sphere | Symbole | Totem

Symbole | Freeway

Sphere | Symbole | Totem

Symbole | Freeway

1.4

1.6

1.6 HDi 75

1.6 HDi 90

1360
4
8
55/75
5500
120
3400

1587
4
16
80/110
5750
147
4000

1560
1560
4
4
16
16
55/75
66/90
4000
4000
170
215
1750
1750
közvetlen, nagynyomású dízel

hengerenkénti
5, manuális

Pseudo McPherson típusú, független kerékfelfüggesztés trapézkarral. Tekercsrugók, integrált,
hidraulikus lengéscsillapítók
Független kerékfelf., hosszlengôkarok torziós rugókkal és stabilizátor rúddal, padlólemez alatt
elhelyezett, döntött lengéscsillapítók
hûtött tárcsa
dob
185/65 R15

175/70 R14

175/70 R14

185/65 R15

1819* | 1838

4137
1272
2693
1422
1440
1810*

1819* | 1838

1810*

1197
1780
900
2680

1254 | 1283
1840
1100
2940

1269

1240 | 1253
1880
1100
2980

55

60
624
2800

150
14,5

170
11,3

150
15,4

160
12,9 | 13,4

9,6
6,2
7,4
175

9,7
6,2
7,5
177

6,7
4,7
5,4
143

6,7
4,7
5,4
143

* többfunkciós panorámatetô esetén plusz 39 mm

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: 2007. 07

Silex dísztárcsa1+2
1

Sphere

2

Symbole

Quartz dísztárcsa1+2+4
3

Freeway

4

Totem

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

Iléa könnyûfém keréktárcsa2
(opció)

Spring könnyûfém keréktárcsa3

Cuba dísztárcsa4

www.fredibeni.hu

Peugeot és Ön //
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Hálózat és szolgáltatások

Partner
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
az elônyökrôlés szolgáltatásokról, 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.
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.

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 Assistance
Peugeot Service
Peugeot-tulajdonosként a nap
24 órájában, a hét minden napján
igénybe veheti a Peugeot Assistance

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.

Ide tartozik az olajcsere,
gumiabroncscsere, fékbetét- és
kipufogódobcsere, 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 Rapide
Nincs ideje várakozni és idôpontot
kérni? Nem probléma! A Peugeot
Rapide olyan gyorsszervizszolgáltatás,
mely javítások meghatározott körének
gyors és szakszerû elvégzésére
szakosodott.

Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagjaink 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 garanciaszerzôdés(2)
A kiterjesztett garanciaszerzôdés
lehetôvé teszi, hogy Ön a márka által
biztosított 2 éves szerzôdéses
garancián túl meghoszszabbítsa
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 Hûségprogram(3)
Pihenésre vágyik? Ön gondoskodik
a kiváló társaságról, mi biztosítjuk
pihenéséhez az ingyenes szállást!
Ön a Peugeot-t választotta. Mi így
mondunk köszönetet! 2006-tól
minden egyéni Peugeot-vásárlót egy
utazási lehetôséggel ajándékozunk
meg, melyet 2008. június 30-ig
bármikor felhasználhat az általunk
biztosított hotelek szabad
kapacitásának függvényében. Ehhez

a pihentetô helyszínekrôl és egyéb hasznos

nem kell mást tennie, mint a vásárlás
után postai úton kézhez kapott
üdvözlôcsomagunkban található
kérdôívet kitölteni és elküldeni
címünkre. Jó utat és kellemes pihenést
kíván Önnek a Peugeot!
(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot

tanácsokról Ön további információt kaphat
az interneten a www.peugeot.hu oldalon
vagy telefonon a 06 40 200 720-as helyi
tarifával hívható kékszámon vagy
a husegprogram@peugeot.hu e-mail címen.
*

A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek

idôszakos vizsgálatok és garanciafeltételek

mindenkori aktuális listáját megtalálhatja

füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft.

weboldalunkon: www.peugeot.hu

a változtatás jogát fenntartja.
(2) Elérhetô elôreláthatólag 2007 folyamán.
(3) A programban azon kedves Ügyfeleink
vesznek részt, akik autójukat magánszemélyként
vásárolták meg. A tájékoztatás nem teljes körû,
az utazási kupon felhasználási lehetôségeirôl,

