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Hálózat és szolgáltatás

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!

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

(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.

Új Partner Tepee
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 ren-
delkezésére.

Új Partner Tepee
Peugeot //

VEZETNI MINDIG ÉLVEZET

www.fredibeni.hu

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Hátsó ajtó
A nagyméretû nyílási szöggel ellátott
hatalmas hátsó ajtó kiváló hozzáférést
biztosít a csomagtartóhoz. 

Az új Partner Tepee igazi családi 
egyterû autó. Kifejezõ, modern, 
dinamikus stílusa felfedezésre, kalandra
csábít. Egyedi személyisége könnyed,
harmonikus vonalaiban ölt testet.  
Belsõ terének kényelme utazásra
csábít, praktikuma a vezetés 
élményéhez járul hozzá, innovatív
felszereltségében pedig minden 
utas örömét lelheti. 
A Partner Tepee vakációra hív, friss
levegõre, ismeretlen tájak felfedezésére
csábít… egész évben.  
Három hátsó különálló utasülés*, Zénith
többfunkciós panorámatetõ**, nyitható
hátsó szélvédõ** – a Partner Tepee
praktikus, kényelmes, ergonomikus és
könnyen kezelhetõ. Remek úttartása
kivételes vezetési biztonságot garantál. 
A Partner Tepee-ben összeforr a szépség 
a praktikummal, neki köszönhetôen a
mindennapok kivételes alkalmakká válnak.

* Outdoor változaton széria

** opció felszereltségtõl függõen 

Szabadabban, mint valaha!

Kivételes praktikum a mindennapokban
A Partner Tepee-t úgy alkották meg, hogy 
a rövid és hosszú távú utazások mellett a
mindennapi rohanásban is megállja helyét,
és méltó segítõtársa lehessen tulajdonosának. 

A Partner Tepee világos, tágas 
utasterében a hátul utazók is könnyedén
elhelyezkedhetnek a kétoldali tolóajtóknak*
köszönhetõen.

A hátsó ajtóhoz opcióként külön 
nyitható hátsó szélvédõ** is rendelhetõ,
amely szûk helyen történõ parkolásnál
biztosítja a csomagtartó praktikus elérését. 

A 642 literes csomagtartó rendkívül
jól kihasználható, a kalaptartó 
kivételével pedig, a tetõig pakolt 
1350 literes csomagtérben már igazán 
minden elfér kényelmesen!

* széria vagy opció, változattól függõen

** opció változattól függõen

www.fredibeni.hu

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Kalandok teljes kényelemben
A Partner Tepee hatalmas üvegfelületei
tökéletes kilátást biztosítanak vezetõnek és
utasnak egyaránt. A négy irányban állítható
kormány, a magasságban állítható,
könyöktámasszal* ellátott vezetõülés és a
középkonzolon elhelyezett sebességváltó
teremtik meg a vezetõ pozíció tökéletes
ergonómiáját. 

Az autó kiváló akusztikai komfortja
garantálja, hogy a hosszú utazásokat is
tökéletes, a kellemetlen zajokat kizáró
nyugalomban tölthessék el az utasok. 
A négy légbefúvónak köszönhetõen
mindenki egyedileg szabályozhatja a

hõmérsékletet környezetében, a hátul
utazók pedig a Gyermek csomagban,
opcióként rendelhetõ napfényrolóval
szabályozhatják a napfény utastérbe 
jutó mennyiségét. A manuális klíma 
széria Premium és Outdoor felszereltségi
szinteknél, az automata klíma opcióként
rendelhetõ ugyanezeknél a változatoknál.

A kiváló akusztikai komforthoz kiváló 
audio berendezések dukálnak! A Partner
Tepee MP3-kompatibilis CD-lejátszóval**
rendelhetõ. Az opcióként rendelhetõ
Bluetooth® kihangosító segít abban, hogy
vezetés közben is az útra koncentrálhasson.

Tolatóradar**, keréknyomás-ellenõrzõ**,
automata ablaktörlõ és fényszórók**
biztosítják a nyugodt, kényelmes és
biztonságos utazást.   

Az elektromosan behajtódó külsõ
visszapillantó tükrök** jó szolgálatunkra
lehetnek szûk helyen történõ parkoláskor. 
Az ajtók automatikus lezárása gyermekeink
és értékeink védelmét szolgálja.

* széria, változattól függõen

** opció, változattól függõen

1. Vezetõoldali kesztyûtartó
A kormány mögött a mûszerfalban
található ez a 4 literes, könnyedén
hozzáférhetõ zárt kesztyûtartó.  

2. Felsõ rakodópolc
A felsõ rakodópolc számos tárgy, 
pl. napszemüveg, térkép, útikönyv
számára lehet ideális tárolóhely.

3.Középsõ tárolórekesz
Az elsõ két ülés között található 
kivehetõ tárolórekesz opcióként 
rendelhetõ a Gyermek csomagban. 

4. Hátsó tárolórekesz
A hátul utazók lábterében a padlóba
rejtett nagyméretû tárolórekesz 
számos tárgyat képes „eltüntetni”.

5.Kesztyûtartó
Az utasoldalon nyitott vagy zárt
kesztyûtartó található, változattól
függõen. Amennyiben az autó
klímaberendezéssel van ellátva, akkor 
a kesztyûtartó zárt és hûthetõ.

www.fredibeni.hu

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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5Moduláris, funkcionális és praktikus… 
a Partner Tepee tökéletesen alkalmazkodik
utasai igényeihez és a szállítandó csomagok
mennyiségéhez.

A Partner Tepee Outdoorhoz széria 
a 3 különálló ülés a 2. üléssorban, 
melyek támlája lehajtható, illetve, 

igény szerint, ki is emelhetõ a helyérõl, 
így hosszabb csomagok szállítása sem
jelenthet akadályt. A középsõ ülés
lehajtásával kis írófelülethez juthatunk.

A Partner Tepee további változata szériaként
2/3–1/3 arányban osztott hátsó üléseket
tartalmaz, melyek felhajthatóak és kivehetõek.

A Partner Tepee csomagtartója 
642 literes a kalaptartó alatt, mely a 
tetõig pakolva 1350 literesre növelhetõ. 
A hátsó ülések kivételével pedig 
3000 literes csomagtérhez juthatunk.

Szabadon élhet vele!
1/2/3. A változattól függôen széria, 
vagy opcióként rendelhetô 3 különálló ülés
mindegyike felhajtható, háttámlája 
lehajtható, így a középsõ ülés háttámlája 
kisasztalként is használható. Az ülések
mindegyike kivehetõ. 

4. 2/3–1/3 arányban osztott hátsó 
felhajtható és kivehetõ ülések szériában
Confort és Premium változatoknál.

5. A Partner Tepee Outdoor elsõ üléseinek
háttámlájából kis asztalka hajtható le 
a hátul utazók nagyobb kényelmének
érdekében.

www.fredibeni.hu

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Az opcióként rendelhetõ panoráma
üvegtetõ nagy mértékben növeli 
az utazás kényelmét, fényárba 
borítva az utastér egészét, láttatni
engedve, négy tetõablaka által a 
napfényes eget.

Az üveg panorámatetõ emellett 
számos praktikus rakodóhelyet 
is kínál: egy, az autó teljes hosszát
elfoglaló felsõ tárolót, egy elsõ 
középsõ tárolót, egy átlátszó fedéllel

ellátott hátsó, középsõ tárolót 
és egy 60 literes hátsó tárolót. 
Így az összes utas megtalálhatja 
tárgyainak a keze ügyébe esõ,
legkomfortosabb tárolóhelyet.

A még hangulatosabb utazást 
a 2. üléssor szellõzõiben 
elhelyezett illatszóróval 
biztosíthatjuk, az utastérben 
kedvenc illatunkat érezhetjük. 

Új Zenith panoráma üvegtetõ – 
Bent is vagyok, kint is vagyok… 1. A panoráma üvegtetõhöz szériában

80 kg terhelhetõségû tetõsínek
járnak, melyek mind hosszanti,
mind keresztirányban felszerelhetõk,
tovább növelve az autó sokoldalúságát.

2. 3 darab elegáns szellõzõ illatszóróval 
a hátsó sorban utazók kényelméért.

3. A hátsó ülésrõl és a felnyitott csomagtér
ajtaján át is elérhetõ 60 literes hátsó
tároló további jól kihasználható tárhellyel
szolgál.

www.fredibeni.hu

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

• 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. 

* opció

** változattól függõen opció

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.

• Keréknyomás-ellenõrzõ**
A keréknyomás-ellenõrzõnek
köszönhetõen a legnagyobb
nyugalomban autózhatunk, 
mivel a rendszer azonnal 
tájékoztat bennünket a legkisebb
nyomásváltozásról is.

A Partner Tepee kétféle benzines és
háromféle dízelmotorizációval rendelhetõ.
Akár gazdaságosságra, akár teljesítményre
van szükségünk, biztos megtaláljuk a
vezetési stílusunkhoz és pénztárcánkhoz
legjobban illõ változatot. 
1,6 90 és 110 lóerõs változatok érhetõk el
benzines erõforrásokból. 
A 75, 90 és 110 lóerõs 1,6 literes HDi
erõforrások kiváló dinamikai és 

üzemben tartási tulajdonságokkal
rendelkeznek. A 110 LE HDi változat
részecskeszûrõvel van ellátva, mely
biztosítja a normál dízelmotoroknál 
jóval kisebb károsanyag-kibocsátást. 
A dízelmotorok alacsonyabb 
fogyasztást garantálnak kiváló 
dinamikus teljesítmény mellett. 

Motorizációk a kalandok szolgálatában

MEGELÕZÉS

• Fékrendszer
A Partner Tepee elöl 283 mm-es hûtött
tárcsákkal, hátul pedig 268 mm-es
tárcsafékkel rendelkezik, így biztosítva 
a megfelelõ fékezési teljesítményt 
minden körülmények között.

• ABS
A blokkolásgátló (ABS) hirtelen fékezéskor
kiküszöböli a kerekek teljes blokkolását.

• REF
A kerekenkénti fékerô-szabályozás (REF)
nagyobb és pontosabb fékhatást biztosít.

• AFU
A vészfékrásegítés szükség esetén
pluszfékerôt biztosít.

• Vészvillogók automatikus
bekapcsolása
Erõs fékezéskor a vészvillogók automatikusan
bekapcsolnak, így figyelmeztetve a
veszélyre a mögöttünk haladókat.

• ESP**
Az 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.

• ASR**
Nem megfelelô tapadású útfelületen 
a kipörgésgátló (ASR) megakadályozza 
a kerekek kipörgését.

Biztonság

A Partner Tepee kalandra hív, 
utazásra, felfedezésre... 
a legnagyobb biztonságban.

VÉDELEM

• 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,
ajtóbetétek és az erõ egy részének
elvezetésére alkalmas ülések óvják az
utasokat.

• Hátulról történõ ütközés
A Partner Tepee 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 Partner Tepee-t 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 Partner Tepee összes ülése 
3 pontos biztonsági övekkel 
van ellátva. Az elsõ biztonsági 
övek magasságban állíthatók,
pirotechnikai övfeszítõvel és 
överõ-határolóval vannak ellátva.

• Fejtámla
Az ülések háttámlája és fejtámlái 
úgy lettek kialakítva, hogy ütközés 

esetén kövessék a test mozgását, 
így csökkentve a nagyobb sérülések
veszélyét.

• Légzsákok
A vezetõ- és utasoldali légzsák 
mellett a Partner Tepee opcióként,
változattól függõen, oldal- és
függönylégzsákokat is kínál. 

• Isofix rögzítési pontok
Az elsô utasülésen és a hátsó szélsõ
ülõhelyeken elhelyezett Isofix rögzítési
pontoknak köszönhetõen könnyedén és 
teljes biztonságban elhelyezhetõ 
a gyermekülés. Az utasoldali 
légzsák kikapcsolható, amennyiben 
az elsõ utasülésen helyezzük el 
a gyermekülést.

LOPÁS ELLENI VÉDELEM

• Központi zár
A Partner Tepee szériában tartalmazza 
a központi zárat. Premium és Outdoor
változatoknál kétfunkciós távirányító 
is tartozik hozzá. 10 km/h sebesség
felett az autó automatikusan lezáródik.

• Riasztó
Az autóba tartozékként rendelhetõ riasztó.

www.fredibeni.hu

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



Méretek

Piros Tourmaline

Dísztárcsák és könnyûfém keréktárcsák 
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Zöld Persamos Szürke Moondust
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15"-os Auckland dísztárcsa
széria Confort felszereltségi 

szintnél

15"-os Atacama dísztárcsa 
széria Premium felszereltségi 

szintnél

16"-os Grenade dísztárcsa 
széria Outdoor felszereltségi 

szintnél

16"-os Mojave 
opció Premium felszereltségi 

szintnél

16"-os Arenal könnyûfém keréktárcsa
opció Premium és Outdoor

felszereltségi szinteknél

Felszereltségi szintek

Silk hangulat/Silko Tempo szövet

Cobalt hangulat/Kék Tempo szövet

Maple hangulat/Spa szövet

Szériafelszereltség

Confort +

Állítható magasságú vezetõülés

Elektromos csomag: szekvenciális,
elektromos ablakemelõk, kétfunkciós
távirányító a központi zárhoz, 
elektromos és fûthetõ visszapillantó 
tükrök

Fiók a vezetõ- és az utasülés alatt

Kétoldali tolóajtó

Ködfényszóró

Könyöktámaszok elöl

Manuális klímaberendezés

Teljesen színrefújt karosszéria

Outdoor

Szériafelszereltség

Premium +

16"-os kerekek Grenade dísztárcsával

Belsõ tetõcsomagtartó

Kormányoszlopról vezérelhetõ 
MP3-kompatibilis rádió-CD 6 hangszóróval

Moduláris csomag: 3 hátsó különálló ülés,
oldallégzsák elöl, csomagtér-elválasztó háló

Outdoor csomag: megemelt felfüggesztés,
alsó motorvédõ lemez, Michelin Primacy gumik

Tetõsínek

Premium

Rayediag szövet

Fehér Banquise Piros Ardent

Mattfényezés

Metálfényezés (opció)

Fekete Onyx

Színek
13

Szürke Aluminium Kék Kyanos Beige BivouacSzürke Fer

Confort Szériafelszereltség

15"-os kerekek dísztárcsával

ABS fékerõelosztóval és vészfékrásegítéssel

Elektromos ablakemelõk elöl

Jobb oldali tolóajtó

Hosszirányban és mélységben 
állítható kormány

Központi zár

Rakodórekeszek hátul a padlóban

Vezetõ- és utasoldali légzsák

www.fredibeni.hu

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



* túltöltéssel

Mûszaki adatok Tartozékok

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
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MMOOTTOORR
Hengerûrtartalom (cm3) 1587 1587 1560 1560 1560
Hengerek száma 4 4 4 4 4
Maximális teljesítmény (kW/LE) 66/90 80/110 55/75 66/90 80/110
Fordulat/perc 5500 5800 4000 4000 4000
Maximális nyomaték (Nm) 132 147 185 215 240/254*
Fordulat/perc 2500 4000 1750 1750 2000
Szelepek száma 16 16 16 16 16
Befecskendezés: hengerenkénti 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 Confort, Premium: 205/65 R15; Outdoor: 215/55 R16
TTÖÖMMEEGG  ((kkgg))
Saját tömeg 1397 1427 1407 1407 1429
Megengedett össztömeg 2025 2025 2040 2040 2065
Hasznos terhelés 625 625 625 625 625
KKÜÜLLSSÔÔ  MMÉÉRREETTEEKK  ((mmmm))
Magasság (205/65 R15-ös gumikkal) 1803
Szélesség (behajtott visszapill. tükrökkel) 1810
Hosszúság 4380
Tengelytávolság 2728
Nyomtáv elöl/hátul 1505/1554
KKAAPPAACCIITTÁÁSS
Üzemanyagtartály (liter) 60
Csomagtér, kalaptartó alatt 642
Csomagtér, hátsó ülések nélkül 3000
MMEENNEETTTTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY
Maximális sebesség (km/h) 159 169 151 160 172
Gyorsulás (0-ról 100 km/h-ra) 16,7 14 18,3 15,9 14,3
FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSS  ((ll//110000  kkmm))
Városi 10,8 10,8 7 7 6,8
Városon kívüli 6,8 6,8 5 5 4,9
Vegyes 8,2 8,2 5,7 5,7 5,6
CO2 (g/km) 195 195 150 150 147

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.

Csomagtartószõnyeg

Sárvédõgumi Belsô tetôcsomagtartó

Isotherm modul

USB

Csomagtér-elválasztó rácsTetôrúd

www.fredibeni.hu

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


