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Peugeot //
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Partner

Üdvözöljük a Peugeot világában!

Aki meglátja a Peugeot Partnert,
rögtön tudja, hogy többrôl van szó,
mint egy egyszerû haszonjármûrôl.
Ezeket a modelleket kifejezetten az
Ön tevékenységéhez és a bentülôk
örömére tervezték!
Hogy igényeinek minél jobban
megfeleljünk, a kínálatban kétféle
hasznos terhelés és háromféle
motorizáció található. Így Ön
biztosan megtalálja azt
a Partnert, amely tökéletesen
megfelel igényeinek. Bármelyikre
is esik választása, biztosan
megtalálja benne azokat az
erényeket, amelyek minden
Peugeot-t jellemeznek: a stílust,

a gyakorlatias szellemet,
a dinamizmust és az újító
szellemiséget.
Mit jelent ez az Ön számára?
Azt, hogy a Partner tervezését
a számtalan tapasztalat irányította.
Az eredmény: maximálisan
kihasználható belsô tér, 180°-ban
nyíló hátsó ajtók a rakodás
könnyítése érdekében…
Mindez újító formatervvel párosul,
amely dinamikusabb arculatot
kölcsönöz az Ön vállalkozásának,
ahányszor csak útnak indul
a Partnere.A Partner név olyan
jármûvet jelent, amelyben Ön
teljesen megbízhat.
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A többi Peugeot haszonjármûhöz
hasonlóan a Partner a legszigorúbb
elôírások szerint készül, hogy
megfeleljen az Ön igényeinek,
a robusztusság és a biztonság
tekintetében, mind a vezetô, mind
a rakomány számára.
A Partner szenvedélyt is jelent, azt,
amellyel a jármûveket megalkotjuk,
haszonjármûvet és személyautót
egyaránt. Célunk, hogy élvezetes
legyen vezetni, és bármilyen
rakomány esetén kényelmes legyen
az utazás. Természetesen intelligens
jármûrôl van szó, a legmodernebb
mûszaki megoldások alkalmazásának
köszönhetô funkciók könnyebbé
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és hatékonyabbá teszik
a munkavégzést, és ezzel
megkönnyítik az Ön életét.
Ezeket az értékeket a génjeinkben
hordozzuk; az összes jelenlegi
Peugeot jármûben megtalálhatók,
és megtalálhatók lesznek azokban
is, amelyek holnap viselik
a márka emblémáját. Ezért lehet
biztos abban, hogy az Ön
Partnere tökéletesen megfelel
munkája követelményeinek.
Az új Partner az igazi profik választása.

www.fredibeni.hu
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A Peugeot stílus //

Praktikum és esztétikum egyben
A funkcionalitás összeegyeztethetô a kényelemmel, technológiával és a dinamikával?
Persze! Bizonyíték a Partner!
Akármi legyen a foglalkozása,
haszonjármûvének praktikusnak,
funkcionálisnak kell lennie, hogy
megfelelhessen az Ön szakmájában
felmerülô egyedi igényeknek.
A Partnerben egy hasznos
és kényelmes társra lel, amely
garantáltan alkalmazkodik
az Ön igényeihez, aktivitásának
sokszínûségéhez, dinamizmusához
és szakértelméhez.

A Partner nagyméretû szélvédôje
mögött ülve szinte személyautóban
érezhetjük magunkat, a kilátás
tökéletes országúton és városi
manôverezéskor egyaránt. A
motorháztetô lekerekített vonala
modernitást, robusztus lökhárítója
dinamizmust sugall.

A Partner praktikumát fokozzák
a 180°-ban nyíló hátsó ajtók
könnyed hozzáférést biztosítva
a 3 m3-es raktérhez.

Furgon, opcióként rendelhetô lemezes
tolóajtóval

Furgon, opcióként rendelhetô üveges
tolóajtóval
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Választás //

Hasznos terhelés
600 vagy 800 kg

Tágra zárt világ

kg

Magasság:
1,810 m

Hosszúság:
4,137 m

Maximális térre és helykihasználásra van szüksége… mindemellett olyan autót szeretne, mely
szûk utcákban is könnyedén ellavíroz. A Partner kompakt méretei meglepôen tágas rakodóteret
rejtenek: 3 m3-es rakodótér és, változattól függôen, 600 vagy 800 kg hasznos terhelés.

Raktér térfogat:
3.0 m3

Hátsó ajtók
A 90°-ban kitámasztható és 180°-ban
nyitható kétszárnyú hátsó ajtó révén
remekül hozzáférhetünk a 3 m3-es
rakodótérhez.

Méretek

A képen opcióként rendelhetô kétoldali üveges tolóajtóval, zsiráftetôvel, és ködfényszóróval
ellátott modell látható.

Kétoldali tolóajtó
A rakodás megkönnyítéséhez a
Partner opcióként egy-, vagy kétoldali
tolóajtót kínál, lemezes vagy
üvegezett kialakításban.

Ajtók

Külsô méretek
Tolóajtók

Zsiráftetô*

Kabinelválasztás

Hosszabb tárgyak szállítása esetén
praktikus segítôtárs lehet a zsiráftetô.

A Partner modelleket a hatályos
magyar jogszabályoknak megfelelô
kabinelválasztással látták el.

Magasság

1,810 m

Hasznos magasság

1,120 m

Hasznos magasság

1,155 m

Maximális magasság

Hosszúság

4,137 m

Hasznos szélesség

0,570 m

Hasznos szélesség

1,185 m

A raktér hasznos hosszúsága1,700m

Rakodóküszöb

0,567 m

Maximális szélesség

Szélesség (visszapillantó tükrökkel) 1,960 m

* Változattól függôen opció.

Belsô méretek
Hátsó ajtók
1,246 m
1,600 m

Kerékdobok közötti távolság 1,190 m

A Magyarországon forgalmazott tehergépkocsi változatok külsô jellemzôi a hatályos jogszabályoknak megfelelôen módosulhatnak.
A Magyarországon forgalmazott változatok elválasztóráccsal vannak felszerelve.
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Többfunkciós utasülés
A többfunkciós utasülést
könnyedén összehajthatjuk,
ennyivel is több rakodóhelyet
szerezhetünk, ha nem
szállítunk utast.

Lehajtható háttámla…
Egyetlen mozdulat, és az elsô
utasülés háttámlája íróasztallá
változik.

Kényelem //

Klímaberendezés*

Új munkaszellem!

A klímaberendezés állítógombjai
a középkonzolon kaptak helyet.
* Opció.

Fél életünket a munkahelyünkön töltjük, szokták mondani… Aki szállítmányozással foglalkozik, arra ez
az állítás talán még többszörösen is igaz. Fontos, hogy a munkaeszközként funkcionáló autóban ne csak
az áru férjen el kényelmesen, hanem a vezetô is jól érezze magát.

Központi konzol
A központi konzolon
dobozos üdítô, és/vagy
kivehetô hamutartó számára
is alakítottunk ki helyet.

A képen opcióként rendelhetô rádió-CD is
látható.

Nagyméretû szélvédôje
tágasságérzetet teremt, a számos
rakodóhely és a belsô tér
modularitása növeli a Partner
kényelmét és praktikumát.
Változattól függôen számos hasznos
felszereltségi elemet kínálunk:
1) A vezetésre való koncentrálás
jegyében:
• Kormányoszlopról vezérelhetô
rádió-magnó vagy rádió-CD*.

**

• A tempomat révén mindig
tarthatjuk az általunk beprogramozott állandó sebességet.
• A sebességfüggô ablaktörlô a
sebesség függvényében változtatja
a törlés intenzitását.
• A tolatóradar* különösen szûk
helyen való parkoláskor lehet nagy
segítségünkre.
• Az elektromos csomag* számos
olyan elemet tartalmaz, melyek
tovább fokozzák a Partner
praktikumát: elektromos

ablakemelô, központi zár
távirányítóval, utasoldalon
elektromos, fûthetô visszapillantó
tükör.
2) További kényelmi elemek a vezetô
és utasa szolgálatában:
• 12 V-os csatlakozó.
• Hazakísérô fény.

3) És persze tárolóhelyek, hiszen
a Partner mindennapos segítôtárs:
• rakodórekesz az elsô ajtókban,
üdítôtárolási lehetôséggel.
• 1 ruhaakasztó kampó.
• Zárható kesztyûtartó.

Rakodópolc felül
A felsô rakodópolcon számos
dokumentációt, térképet
helyezhetünk el kényelmesen.

* Opció.
** Változattól függôen rendelhetô opció.

A Magyarországon forgalmazott tehergépkocsi változatok külsô jellemzôi a hatályos jogszabályoknak
megfelelôen módosulhatnak.
A Magyarországon forgalmazott változatok elválasztóráccsal vannak felszerelve.
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Dinamizmus //

Bizalom //

Motorizációk

Oltalmazó intelligencia

A Partner háromféle motorizációt kínál, melyek közül igényeinek megfelelôen választhatja
ki az Önnek legmegfelelôbbet.

Egy, a mindennapokban használt teherszállító jármûnek nem mindennapi biztonságot
kell nyújtania. Felszereltsége révén a Partner egyike kategóriája legmegbízhatóbb
haszongépjármûveinek…

3 választható motorizáció

HDi technológia

4 mûszerfali kijelzô

A mai közlekedési elvárásoknak
megfelelôen a Partner, változattól
függôen, háromféle motorizációt
kínál, pénztárcájához, vezetési
stílusához igazodóan.

A teljesítmény és a gazdaságosság
ötvözete, a közös nyomócsöves
befecskendezô rendszer (Common
Rail) minden HDi Partner motor
sajátja. Ez a rendszer magas nyomású
direkt befecskendezéssel juttatja az
üzemanyagot az égéstérbe, mely
csökkenti a fogyasztást, a mérgezô
anyagok kibocsátását és teljesítménynövelést tesz lehetôvé.

A mûszerfalon elhelyezett 4 kijelzôn
(sebesség, fordulatszám,
üzemanyagszint-jelzô, hûtôvíz)
a legfontosabb információk világos
háttere nem csak modern hatást
kölcsönöz a mûszerfalnak, de az
adatok jobb láthatóságát is biztosítja.

Az 1.6 literes, 75 és 90 lóerôs
HDi motorok tökéletes
vezetési élményt garantálnak.
Az 1.4 literes, 75 lóerôs változat
dinamizmusát leginkább a mindennapos városi közlekedésben
használhatjuk ki.

A képen látható modell
tempomattal/sebességhatárolóval van felszerelve.

Fogyasztás l/100 km

CO2-kibocsátás

Városi

Országúti

Vegyes

CO2 (g/km)

1.4 l

9,9

6,3

7,5

178

1.6 l HDi 75 LE

6,7

4,7

5,4

143

1.6 l HDi 90 LE

6,8

4,6

5,4

143

Partner 170 C

Aktív biztonság
Az optimális fékhatás érdekében
a Partnert elöl hûtött tárcsafékkel,
hátul pedig dobfékkel látták el.
Opcióként ABS is rendelhetô.

Az aktív biztonság fontos alapelemei
a láthatóság és a láttatás.
Ezért a Partnert sima üvegû, nagy
teljesítményû halogén fényszórókkal
látták el, az éjszakai vezetés
megkönnyítése érdekében.
Az elektromos és fûtött visszapillantó
tükrök* személyautóhoz méltó
szolgáltatásokat biztosítanak.

*opció, elektromos csomagban rendelhetô

Partner 190 C

Városi

Országúti

Vegyes

CO2 (g/km)

1.6 l HDi 75 LE

6,7

4,7

5,4

143

1.6 l HDi 90 LE

6,8

4,6

5,4

143
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Passzív biztonság
Az utasok biztonságát a széria
vezetô oldali légzsák, illetve az
opcióként rendelhetô utasoldali,
és az ülések oldalába épített
oldallégzsákok szolgálják.
Az elsô biztonsági öveket
pirotechnikai elôfeszítôvel és
överôhatárolóval látták el.
Be nem kapcsolásukat piktogram
jelzi a mûszerfalon.

www.fredibeni.hu

Személyiség //
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Mûszaki adatok //
Dízel

Benzin

hengerûrtartalom (cm3)
hengerek száma

A Partner elsôdleges feladata, hogy haszonjármûként funkcionáljon. Komfortérzetünk
szempontjából azonban nem elhanyagolható a felszereltségek, és a külsô és belsô jellemzôk
gondos kiválasztása.
• Pirotechnikai övfeszítôk
överôhatárolóval
• Rakodópolc felül
• Rakodórekesz a padlóban
• Sebességfüggô ablaktörlô
• Szervokormány
(fordulatszámfüggô)
• Színezett üvegek
• Többfunkciós utasülés
• Vezetôoldali légzsák
Fôbb opciók:
• ABS és elektronikus fékerô-elosztó
• Elektromos csomag2
• Emelt felfüggesztés (15 mm), alsó
motorvédelem

170 C/190 C

170 C/190 C

1.4

1.6 HDi 75

1.6 HDi 90

1360

1560

1560

4

4

4

Motor

A választás szabadsága

Alapfelszereltség:
• 12V-os csatlakozó a
középkonzolon
• Állítható magasságú kormány
• Belsô levegôkeringetés
pollenszûrôvel1
• Belülrôl állítható visszapillantó
tükrök
• Energiaelnyelô anyag és biztonsági
merevítés az ajtókban
• Fényszórómagasság állítása az
utastérbôl
• Hazakísérô fény
• Kabinelválasztás
• Kétszárnyú hátsó ajtó
• Léptetôkódos indításgátló

170 C

• Fûthetô elsô ülések.
• Jobboldali tolóajtó
• Kétoldali tolóajtó
• Klímaberendezés és hôvisszaverô
szélvédô
• Komfort csomag3
• Ködfényszóró
• Oldal- és utasoldali légzsákok
• Peugeot rádió-magnó, korm. vez.,
4 hangszóró
• Peugeot rádió-CD, korm. vez.,
6 hangszóró
• Tempomat4
• Tolatóradar5
• Zsiráftetô6

1 klímaberendezés esetén
2 központi zár távirányítóval, vezetôoldalon
szekvenciális elektromos ablakemelô elöl,
utasoldalon elektromos és fûtött visszapillantó
tükrök
3 esôérzékelôs ablaktörlô, automata fényszóró,
fedélzeti számítógép, hôvisszaverô szélvédô
4 csak 2.0 l HDi változathoz rendelhetô
5 ülésfûtéssel együtt nem rendelhetô
6 klímaberendezés és fix oldalablakok esetén nem
rendelhetô

8

16

16

max. teljesítmény (kW/LE)

55/75

55/75

66/90

fordulat/perc

5500

4000

4000

max. nyomaték (Nm)

120

170

210

fordulat/perc

3400

1750

1750

szelepek száma

befecskendezés

hengerenkénti

Pseudo McPherson típusú, független kerékfelfüggesztés trapézkarral.
Tekercsrugók, integrált, hidraulikus lengéscsillapítók

hátul

Független kerékfelf., hosszlengôkarok torziós rugókkal és stabilizátor rúddal,
padlólemez alatt elhelyezett, döntött lengéscsillapítók

Fék
elöl

hûtött tárcsa

hátul

dob

Gumiabroncs
méret

Metálfényezés (opció) :

Szürke Iceland

Kárpit :

Szürke Aluminium

Piros Lucifer

Kék Grand Pavois

175/65 R14

Tömeg (kg)
saját tömeg

1055

1130

1130

megengedett össztömeg

1655

1730/1930

1730/1930

vont.összt. fék. utánfutóval

900

1100

1100

össz. eng. gurulótömeg

2555

2830/3030

2830/3030

hasznos terhelés

600

600/800

600/800

55

60

60

Kapacitás (l)
üzemanyagtartály

Mattfényezés :

3

rakodótér térfogata (m3)
Menetteljesítmény
max. sebesség (km/h)

148

150

161

gyorsulás (0-100 km/h-ra)

14,2

15

12

városi

9,9

6,7

6,8

városon kívüli

6,5

4,7

4,6

vegyes

7,5

5,4

5,4

CO2 kibocs. (g/km)

178

143

143

Fogyasztás (l/100 km)*
Fehér Banquise

Piros Ardent

Kék Line

Zöld Innsbruck

Booster szövetkárpit

A mérettáblázat a 7. oldalon található.

Fekete Onyx

* A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzôi mellett a vezetô magatartása, valamint további, nem mûszaki tényezôk is szerepet játszanak a gépkocsi
üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában.
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Hosszúság:
4,137 m

Raktér térfogat:
3.0 m3

5 fokozatú manuális

Futómû
elöl

Magasság:
1,810 m

közvetlen, nagynyomású dízel

Sebességváltó
fokozatok száma, típusa

Hasznos terhelés
600 vagy 800 kg

kg

www.fredibeni.hu

Tartozékok //

Peugeot és Ön //

Hálózat és szolgáltatások
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 oldalakon e termékek széles választékát mutatjuk be Önnek.

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 elônyökrôl
és 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

Hátsó rács

Csomagtéri szônyeg

(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.

Belsô felszerelés
A bútorzat 12 mm-es falemezbôl készült polcokból áll. Szakmai igényeinek
megfelelôen a polcok változtathatók, csúszásgátlók.

Ködfényszóró

Rakodást segítô görgôk

Vonóhorog

Tetôcsomagtartó keret

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

Könnyûfém keréktárcsák

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 gyorsszervizszolgáltatás,
mely javítások meghatározott
körének gyors és szakszerû
elvégzésére szakosodott.
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 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)

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot
idôszakos vizsgálatok és garanciafeltételek

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.

füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft.
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,
a pihentetô helyszínekrôl és egyéb hasznos
tanácsokról Ön további információt kaphat
az interneten a www.peugeot.hu oldalon
vagy telefonon a 06 40 200 720-as helyi

Peugeot Hûségprogram

(3)

tarifával hívható kékszámon vagy
a husegprogram@peugeot.hu e-mail címen.

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
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!

*

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

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: 2006. 12
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