
UUS PEUGEOT PARTNER



KAUBIK AKTIIVSEKS KASUTAMISEKS

Aktiivseks kasutamiseks loodud uus Partner vastab 
professionaalide nõuetele. 

Uuendatud esiosa ei jäta kahtlustki, et tegemist on 
äärmiselt vastupidava autoga. Vertikaalsema esivõre 
keskosa kaunistab lõvilogo, pinges joontega esikaitseraua 
nurkades on uued reljeefsed paneelid, mida on lihtne 
vahetada. Spetsiifilised uue kujuga esituled annavad 
esiosale äärmiselt modernse ilme.

Ent jõuline ja väljendusrikas ei ole mitte ainult Partneri 
välimus, vaid ka sisu!

Ettevõtjad ja PEUGEOT meeskond on oma kuulsat 
kaubikut juba ligi 20 aastat proovile pannud. Töökindluse 
ja kvaliteedi parandamiseks testisid insenerid Partnerit 
äärmiselt karmides tingimustes. Pärast rohkem kui 6 
miljoni testkilomeetri läbisõitmist on Partner valmis 
täitma igaühe nõudmisi.



KOHANEB IGA OLUKORRAGA
Partneri mõõdud ja kandevõime lubavad tal 
kohaneda iga kasutaja vajadustega.

LAADI PEALE KÕIK, MIDA SOOVID…
Suure kandevõimega uus Partner on 
üks mitmekülgsemaid kaubikuid oma 
kategoorias. Partneri kasulik maht on 
kuni 3,3 m3 1,80 meetri pikkuse L1 
versiooni puhul ja kuni 3,7 m3 2,05 meetri 
pikkuse L2 versiooni puhul. 3 meetri 
pikkuse koormaruumiga L1 versioonil 
on kasulik maht 3,7m3 ja 3,25-meetrise 
koormaruumiga L2 versioonil on kasulik 

maht 4,1m3 - seda tänu Multiflex istmele.

TURVALINE TRANSPORT 
Kuus koormakinnitusaasa koormaruumi 
põrandas võimaldavad transporditavaid 
esemeid kindlalt kinnitada. Partner pakub 
laias valikus koormaruumi võimalusi ja 
kabiini eraldusvahendeid, sealhulgas 
kaitseredelit, poolkõrget vaheseina koos 
ärakäiva luugiga ja ülaosas asuva võrega 
vaheseina. 
Täismõõdus vahesein* koos turvaklaasiga ja 
kabiinipoolse heliisolatsiooniga optimeerib 

turvalisust ja mugavust.

Partneri rattakoobaste vahe on 1,62 ja 
1,23 meetrit, mis võimaldab mahutada 2 
euroalust (1,2 m x 0,80 m) isegi lühikesse L1 
versiooni. 

Partner pakub kolme kandevõimet. Lühikese 
versiooni kandevõime on 625 kg või 850 kg, 
mis on antud segmendis pakutavatest üks 
suurimaid ning pika versiooni kandevõime 
on 750 kg. 
 *Põhjalikumat infot leiate kasutusjuhendist. 

IMELIHTNE
Madal koormaruumi lävi teeb pealelaadimise 
lihtsaks. Sama eesmärki teenivad ka 
asümmeetrilised 180° avanevad tagauksed. 
Nelinurkne ukseava lihtsustab kogukate 
esemete sõidukisse paigutamist.

Laadimist lihtsustavad veelgi üks või kaks 
külgmist liugust*. 

Kõrgemal asuvad tagatuled on väiksemate 
löökide eest hästi kaitstud. Tulede taha 
peidetud uksehinged näitavad, millist 
tähelepanu on pööratud detailidele, 
kvaliteedile ja ilule. 
*Lisavarustuses. 
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1  Poolkõrge vahesein võrega ülaosas

2  Poolkõrge vaheseina eemaldatav luuk kaas-

reisija istme taga võimaldab koos Multiflex 

istmega kasutada maksimaalset koormaruumi 

pikkust 3m või 3,25m olenevalt versioonist.

3  Täismõõdus vahesein tagab optimaalse 

turvalisuse.

4  Tagumine katuseluuk : Võimaldab 

     transportida väga pikki esemeid nii, et auto 

uksed on suletud. Luugi täiustatud 

     avamissüsteem lihtsustab selle kasutamist.



TÖÖTA MUGAVALT

Partner hoolitseb sinu mugavuse eest. 
Juhikoht on kohandatud spetsiaalselt 
tööks - juhiiste on kõrgel, vaateväli lai ja 
juht tunneb end mugavalt. Reguleeritava 
kõrgusega käetugi*, reguleeritava kõrguse 
ja sügavusega rool ning armatuurlaual 
asuv käigukang muudavad juhikoha 
täiuslikult ergonoomiliseks. Mugavust 
saab veelgi parandada manuaal- või 
automaatkliimaseadme** abil.

Ent juhi mugavust silmas pidades ei ole 
Partner unustanud ka kaasreisijaid! Partner 
on ainus oma segmendi kaubik, kus 
keskmisel istmel istuval reisijal on teistega 
võrdselt põlveruumi. See on võimalik tänu 
ETG6 robotkäigukastile, millel käigukangi 
asendab armatuurlaual olev hoob. Salongis 
on nii kaasreisijate kui ka juhi päralt mitmeid 

panipaiku, mille mahuks on kokku üle 60 
liitri. Rooli ees asuv suletud panipaik või 1+2 
istmete korral keskmise istme allaklapitava 
istme seljatoe taga asuv kirjutusalus 
lihtsustavad igapäevatööd. Laeriiul koos 
päikesesirmiga ja laetulega lihtsustab riiulil 
asuvate esemete kättesaadavust.

PEUGEOT CONNECT FLEET***
Kas haldad firma autoparki? Peugeot 
Connect Fleet süsteem aitab parandada 
produktiivsust, tõsta teeninduse kvaliteeti ja 
tänu säästlikule juhtimisele vähendada ka 
kasutuskulusid. 

Tutvu reaalajas olulise infoga nagu näiteks 
läbisõit, kütusekulu, kasutus- ja sõidutunnid, 
mehhaanikat puudutavad hoiatused ja 
teostamist vajav hooldus. Samuti on 

võimalik kasutada personaalseid kütusekulu 
vähendamise nõuandeid iga juhi jaoks ja 
autopargi iga sõiduki asukoha tuvastamise 
teenust.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.

**Saadaval lisavarustusena.

*** Saadavus olenevalt riigist.



TEHNOLOOGIA
Sinu tegevusala nõuab järjest 
paremat sidepidamist! Parimaid 
kommunikatsioonisüsteeme kasutades 
peab uus Partner sinu tegevusala arenguga 
sammu.

Sinu käsutuses on uus kaasaegne 
telemaatikavarustus. Armatuurlaua keskosas 
asuv suur 7-tolline värviline puutetundlik 
ekraan* on alati käeulatuses ja silme ees 
ning tagab mugava juurdepääsu sõiduki 
mitmesugustele funktsioonidele. Kasuta 
navigatsioonisüsteemi või vali meeldiv 
muusikapala ekraani vaid kergelt riivates. 
MirrorScreen** tehnoloogia võimaldab 
kuvada osa mobiiltelefoni rakendustest 
Partneri ekraanile ja seega mõningaid telefoni 
funktsioone kasutada.
Häältuvastus võimaldab helistada ning 
lugeda ja dikteerida sõnumeid ilma pilku 
teelt pööramata. Lisaks saad ühendada oma 
digiseadmeid USB ja Jack pessa või Bluetooth 
funktsiooniga.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval 

olenevalt versioonist.

**Mirror Screen funktsioon töötab MirrorLink™ 

ühilduvates Android, RIM ja Windows telefonides läbi 

MirrorLink™ tehnoloogia ja alates 2015. aasta lõppust 

läbi Carplay® tehnoloogia (Apple telefonid alates 

iPhone 5-st) eeldusel, et telefoniteenuse pakett sisaldab 

internetiühendust. Ainult MirrorLink™ või Carplay® 

sertifikaadiga rakendused töötavad seisu ja sõidu ajal 

(olenevalt olukorrast). Sõidu ajal ei tööta osad rakenduse 

funktsioonid. Mirrorlink™ või Carplay® sertifikaadiga 

rakendused võivad olla tasulised.

Uus Partner on saadaval parimate 
juhiabisüsteemidega :

TAGURdUSkAAMERA

Tagakaamera* hakkab tagurpidikäigu 
valimisel automaatselt tööle, võimaldades 
juhil auto trajektoori 7-tolliselt puutetundlikult 
ekraanilt vaadata ja turvalisemalt tagurdada.
*Standard- või lisavarustuses või ei ole 
saadaval olenevalt versioonist.

PARkIMISABI EES JA TAGA

Heli ja graafikaga parkimisabi tuvastab 
manööverdamise ajal sõiduki teele jäävaid 
takistusi**. Tagurduskaamera* kombineerituna 
on parkimine selle süsteemi abil veelgi 
lihtsam!

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

**Põhjalikum info kasutusjuhendis.

ACTIVE CITY BRAkE*

Active City Brake süsteem on 
automaatpidurdus, mis käivitub 
linnatingimustes kokkupõrkeohu korral. Kui 
sõidukiirus on alla 30 km/h, hoiab süsteem 
ära kokkupõrke või leevendab selle tagajärgi 
juhul, kui juht ise olukorda ei sekku.

*Saadaval lisavarustusena alates alates 2015. a lõpust.



Multiflex istmega uues Partneris on alles 
kõik need eksklusiivsed funktsionaalsed 
omadused, mille poolest see mudel 
tuntud on.  Multiflex iste on väikekaubikute 
segmendis unikaalne ja mahutab esiistmeile 
3 inimest.

Vajadusel saab parempoolset istet kallutada 
ja vabastada istme all oleva põranda, mis on 

koormaruumiga ühel tasemel. Selliselt saab 
Partnerisse paigutada kuni 3 meetri pikkuseid 
(10 cm paksuseid) esemeid (pikas versioonis 
3,25 m) ja koormaruumi maht suureneb 400 
liitri võtta (pikad esemed tuleb korralikult 
kinnitada).
Parempoolset istet saab vajadusel autost 
välja tõsta, et ka kabiini poolele kõrgemaid 
esemeid paigutada. Sellises konfiguratsioonis 

mahutab kabiin endiselt 2 inimest.
Keskmine iste muudab Partneri ühe 
liigutusega kontoriks. Kui keskmine iste alla 
klappida, ilmub seljatoe tagant kirjutusalus* 
ja tabalukkudega lukustatav panipaik.

1  Tänu Multiflex istmele ja selle 
keskmisele istekohale saab Partneris 
sõita sõita kaks kaasreisijat.

2  Kõrgete esemete vedamiseks saab 
parempoolse istme istmeosa üles 
tõsta**.

3  Parempoolset istet saab täielikult 
alla klappida. Pikkade esemete ve-
damine on nüüd palju lihtsam**.

4  Kaks esiistet : Sellises konfigurat-
sioonis on juhiistmel Confort pack 
lisavarustuse korral käetugi ja 

    istmekõrgendus***.  Kõrvalistme 
    allaklapitud seljatuge saab kasutada 
    kirjutuslauana.

MULTIFLEX ISTE : 
UUDNE FUNKTSIONAALSUS

*Kirjutuslauda saab kasutada ainult siis, kui auto seisab.

** Turvalisuse tagamiseks kinnitage koorem korralikult.

*** Juhiistme Confort Pack pakett sisaldab järgmist : juhiistme käetugi, istmekõrgendus, panipaik (esiistmete vahel) ja 

laegas istme all.

1 2

3 4



PARTNER ELECTRIC INNOVATSIOON VIIB KAUGEMALE

Partneri uut mudelivalikut täiendab Partner 
Electric.

Uus mudel lisab kõikidele Partneri 
suurepärastele omadustele elektrimootoriga 
sõitmise võimaluse.

Partner Electric versioonil on hea 
sooritusvõimega elektrimootor. 
Mootori võimsuseks on 49 kW (67 hj) ja 
pöördemoment 200 Nm on kohe saadaval.

Aku peab Euroopa sõidutingimustes (NEDC) 
vastu 170 km, mis tagab suure igapäevase 
kasutusvabaduse. Ebameeldivad üllatused 
on välistatud! Näidikuplokile kuvatakse 
kütusekulu näit ning energia taastamine 
aeglustamisel ja pidurdamisel.
Kiirlaadimisega* saab aku 30 minutiga 80% 
täis laadida ja ükski sõit ei jää sõitmata.

TAVALAAdIMINE 8,5 tunniga**
Partner Electric’ standardvarustusse kuuluva 
laadimisjuhtme abil saad oma elektriautot 
(kuni 14A) kas töökohas või kodus turvaliselt 
laadida.
Kui aku täis saab, peatub laadimine 
automaatselt.

Püsiva ülekandearvuga reduktor 
tagab erksuse ja paindlikkuse kohe 
liikumahakkamisel ja kõikides 
kiirendusfaasides käiku vahetamata. 
Elektriautodele omane hääletu töö täiustab 
sõiduelamust veelgi. Partner Electric pakub ka 
100% elektrilist küttesüsteemi, mis soojendab 
kabiini kiiresti.

Partner Electric tagab muretu sõidu: aku 
garantii on 8 aastat või 100 000 km*** ja 
elektrijõuallika garantii 5 aastat või 50 000 
km***.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.

**Umbkaudne laadimisaeg koduses 14A elektrivõrgus. 

***Kumb tähtaeg esimesena kätte jõuab.



MOOTORID
PEUGEOT JA 
KESKKOND
Peugeot pakub laias valikus heitgaaside madala CO2  sisaldusega 
sõidukeid ; rohkem kui pooltel müüdud sõidukitest on see näitaja 
alla 140 g/km. Sellise tulemuse saavutamiseks toetutakse end juba 
tõestanud tehnoloogiale, mille liidriks Peugeot on : tahmaosakeste 
filtriga seotud FAP diiselmootorile (võeti esimest korda kasutusele 
aastal 2000), mis on paigaldatud juba rohkem kui 2,1 miljonile 
sõidukile (filter kõrvaldab 99,99% tahmaosakestest). Isepuhastuv 
filter muudab auto keskkonnasõbralikuks, vähendades diisli põlemisel 
tekkivate tahmaosakeste hulga minimaalse mõõdetava koguseni 
(0,004 g/km); samuti kasutatakse uuenduslikke tehnoloogiaid : 
Stop & Start, uue põlvkonna HDi ja bensiini mootorid...

e-Hdi TEHNOLOOGIA
e-HDi tehnoloogia ning uue põlvkonna STOP & START süsteemi abil 
kaitsevad Peugeot ja Partner keskkonda. e-HDi annab
parema kontrolli kütusekulu üle ja madalama CO2 saaste. Selle 
tehnoloogia juurde kuulub manuaalkäigukast või 6-käiguline
elektrooniliselt juhitav manuaalkäigukast, mis tagab nauditava 
juhtimise ja mugavuse igas olukorras. 

UUS ELEkTROONILISELT JUHITAV MANUAALkÄIGUkAST
Mugavama juhtimise ning meeldivamate ja muretumate tööpäevade
tagamiseks pakub Partner sulle uut elektrooniliselt juhitavat
manuaalkäigukasti. Sinu auto on nüüd praktilisem, meeldivam ja
puhtam!

1,6 VTi 98 hj
Selle bensiinimootori peamisteks omadusteks on säästlikkus, 
dünaamilisus ja suurepärased sõiduomadused.

1,6 Hdi 75 hj FAP
See väga ökonoomne ühisanum-sissepritsega diiselmootor pakub
suurepärast sooritusvõimet, head kiirendust madalate ja keskmiste
pöörete juures ning nauditavat juhtimiselamust.

1,6 Hdi 90 hj FAP
Diiselmootor pakub suurepärast pöördemomenti igasuguse
pöörete arvu juures. Seega on sellel mootoril kõik omadused, mida
diiselmootoritelt oodatakse: ergas paigaltvõtt, hea kiirendus ja
juhitavus olenemata sõiduki koormusest ning lisaks veel madalad
kulud.

KÜTUSEKULU JA CO2 PÄÄST

*Ehitusplatsi pakett.

M5 : 5-käiguline manuaalkäigukast.

M6 : 6-käiguline manuaalkäigukast.

ETG6 : 6-käiguline poolautomaatkäigukast.

S&S : Stop ja Start.



PRIORITEEDIKS ON REISIJATE TURVALISUS 
Partneri uue põlvkonna tehnoloogia kaitseb 
reisijaid endisest veelgi paremini ja muudab 
autojuhtimise lihtsamaks ning aitab samas ka 
autot kauem uuena hoida.

Pidurid
283 mm-ste ventileeritud esipiduriketaste 
ja 268 mm-ste tagapiduriketastega Partneri 
pidurisüsteemile võib igas olukorras kindel 
olla.

ABS
Rataste blokeerumisvastane süsteem (ABS) 
võimaldab säilitada trajektoori ja hoiab ära 
rataste bokeerumise äkkpidurduse korral.

REF
Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem 
(REF) reguleerib iga ratta pidurdust eraldi ja 
toimib eriti tõhusalt kurvis.

AFU
Hädpidurdusvõimendi (AFU) võimendab 
survet piduritele äkkpidurduse korral. 
See abisüsteem vähendab oluliselt 
pidurdusteekonda.

ESC
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem 
(ESC) viib sõiduki (füüsikaseaduste piires) 

tagasi õigele trajektoorile, kui arvuti tuvastab 
ala- või ülejuhitavuse.

ASR
ESC-ga seotud veojõukontrolli süsteem 
(ASR) hoiab ära rataste libisemise nõrga 
haarduvuse korral.

Nõlvastardiabi
Nõlvastardiabi hoiab sõidukit kallakul 
käivitades hetke paigal (nii edasi- 
kui tagasikäigul), et juht jõuaks jala 
piduripedaalilt gaasipedaalile tõsta. Kallak 
peab olema suurem kui 5%. 

Ohutulede automaatsüttimine
Tugeva pidurduse korral süttivad ohutuled 
automaatselt, et hoiatada tagasõitvate 
autode juhte ja vältida otsasõitu.

Udutuled*
Suurema turvalisuse ja parema nähtavuse 
tagamiseks valgustab udutuli kurvi 
sisekülge, kui sõidukiirus on alla 40 
km/h. Selline lisavalgustus on eriti kasulik 
linnatänavatel, ristmikel, käänulistel teedel ja 
parkimismanöövrite ajal.

*Saadaval lisavarustusena. 

Püsikiirushoidja ja kiirusepiiraja*
Püsikiirusehoidja* hoiab stabiilset sõidukiirust 
ilma, et juht peaks gaasipedaalile vajutama. 
Kiirusepiiraja võimaldab seadistada kindla 
piirkiiruse, mida ei saa ületada. Juht võib 
valida nelja piirkiiruse vahel.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist. 

Partner Electric versioonil on ainult kiirusepiiraja.

Rehvirõhuandurite süsteem*
Partneri varustusse võib kuuluda 
rehvirõhuandurite süsteem*. Igal rehvil asuv 
rõhu muutusi ja rehvi sisetemperatuuri 
kontrolliv andur võimaldab tuvastada 
automaatselt vigase rehvi.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist. 

Ei ole saadaval poolautomaatkäigukastiga.

Grip Control®
Grip Control®* parandab veojõudu ja 
haarduvust igasugusel pinnasel ning muudab 
autosõidu muretumaks. Armatuurlaual oleva 
nupuga saab valida 5 režiimi vahel : lumi, pori, 
liiv, ESP Standard või ESP OFF.

Active City Brake
Active City Brake* (automaatpidurdus linnas 
kokkupõrkeohu korral) on süsteem, mis 
mõjutab pidureid. Kui sõidukiirus on alla 30 
km/h, hoiab süsteem ära kokkupõrke või 
leevendab selle tagajärgi juhul, kui juht ise 
olukorda ei sekku.

Löögikindel
Partneri keredetailid neelavad järk-järgult 
löögienergiat nii eest, tagant kui ka küljelt 
tuleva löögi korral. Ümbermineku korral jääb 
reisijate turvatsoon tänu tugevale kerele 
terveks. Juhti aitab kaitsta 40 mm ulatuses 
kokkutõmbuv roolisammas. Esiistmete 
turvavööde kõrgus on reguleeritav, lisaks on 
turvavöödel rullmehhanism, pürotehniline 
eelpinguti ja koormuspiiraja (va. Multiflex 
istme keskmisel istekohal).

Peatoed
Istmete seljatoed ja peatoed järgivad 
kokkupõrke korral keha liikumist, aidates 
hoida ära kehavigastusi. 

Turvapadjad
Lisaks juhi turvapadjale võib Partneri 
lisavarustusse kuuluda veel mõlemat 
kaasreisijat kaitsev topeltturvapadi (Multiflex 
istme korral) ja külgturvapadjad.

kesklukustus
Alates Active tasemest standardvarustusse 
kuuluva kesklukustussüsteemi jaoks on 
armatuurlaual spetsiaalne nupp. Süsteem 
aktiveerub automaatselt kohe, kui sõidukiirus 
ületab 10 km/h.

Valikuline lukustus
Kaubaruumi saab alates 10km/h sõidukiiruse 
korral lukustada ja avada kabiinist - 
armatuurlaual on selleks LED-tulega nupp.

kaugjuhtimispult
3 nupuga kaugjuhtimispuldi*** abil saab 
lukustada ja avada kas tervet sõidukit või 
ainult koormaruumi.

Puidust koormaruumi kaitsed*
Koormaruumi paremaks kaitsmiseks on 
saadaval puidust põrand ning seinte ülaosa 
(va. aknaid) kaitsvad külgpaneelid. Lihtsalt 
hooldatavad puitpõrand ja -paneelid kaitsevad 
koormaruumi löökide eest ja võimaldavad 
kaupa paremates tingimustes transportida.

Raskete Olude Pakett
Metallist mootori põhjakaitse ja spetsiifiliste
mõõtudega rehvidega (195/70 R 15) raskete
olude pakett* parandab Partneri veojõudu
raskel pinnasel ja kaitseb põhja väiksemate
löökide eest.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

**Saadaval alates 2015. aasta lõpust. 

***Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.



PARTNERI MUDELIVALIK
Iga ametiga on seotud spetsiifilised 
ootused. Nende täitmiseks pakutakse 
Partnerit mitmesuguste versioonidena, 
et rahuldada eraettevõtjate või 
autopargihaldajate spetsiifilisi vajadusi.

VALI SOBIV kERETÜÜP
Partner on saadaval kahes pikkuses 
ja seega ka kahe mahuga. Partneri 
L1 versioon on 4,38 m pikkune ja L2 
versioon 4,63 m pikkune; mõlema 
versiooni laius on 1,81 m (2,11 m koos 
peeglitega).

Pikal Partneril põhinev pikendatud 
kabiiniga versiooni täiendab 

kolmekohaline istmerida, mis pakub 
paindlikumaid kasutusvõimalusi ja 
lubab mahutada sõidukisse kuni 5 
inimest. Tagaistet koos integreeritud 
koormatõkkega saab alla mis võimaldab 
kokku 1,805 meetrit kasulikku 
põrandapinda. Partner on saadaval 
ka madelautona. See versioon on 
suurpäraseks baasiks ümberehitusele, 
võimaldades kohandada sõidukit 
klientide järjest spetsiifilisemaks 
muutuvate vajadustega. Partnerit saab 
ehitada ümber näiteks külmutusautoks 
või spetsiaalselt ehitustöödeks mõeldud 
sõidukiks.

NELIkVEO EELVALMIdUS*
4X4 ÜMBEREHITUSE VARUSTUS*
Varustus koosneb järgnevast:
- Raskete olude pakett
- Kandevõime 850 kg
- Ümberehitusvarustus.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt 

versioonist ja mootorist.

USTE VALIk
Partneril on üks või kaks külgmist 
liugust, mis võivad olla aknaga või ilma.
Asümmeetrilised tagumised tiibuksed 
võivad olenevalt kliendi vajadustest olla 
aknata või aknaga*.

PACk LOOk*
Partnerile stiili ja isikupära lisamiseks 
on lisavarustusena saadaval Tepeele 
sarnaselt kerevärvi välised keredetailid, nt 
kaitserauad (L2 korral ainult esimesed), 
küljepeeglikorpused jm, LED-päevatuled, 
udutuled ja ilukilbid.

*Lisavarustuses.



MÕÕDUD

VÄLISED MÕÕDUD                              SISEMISED MÕÕDUD USTE MÕÕDUD MADELAUTO MÕÕDUD

Partneri eesmärgiks on ettevõtjate igapäevatööd lihtsustada. Välised 
mõõdud tagavad suurepärase tasakaalu mahu, ligipääsetavuse, 
juhitavuse ja manööverdatavuse vahel. Partner vastab suurepäraselt 

kõikidele vajadustele ja pakub ideaalset väliste mõõtude ja sisemise 
mahu suhet.

 

4384 mm 4632 mm

1810 mm 1810 mm

2112 mm 2112 mm

                

2728 mm 2728 mm

 

625 kg  /  850 kg* 750 kg

1800 mm 2050 mm

3000 mm 3250 mm

1620 mm** 1500 mm***

1230 mm 1230 mm

1250 mm 1250 mm

4241 mm

1982 mm

1930 mm

520 mm

1000 kg

2728 mm

737 mm 1250 mm

640 mm 1230 mm

1192 mm 1200 mm

1100 mm 1148 mm

Välised mõõdud             Lühike versioon         Pikk versioon Sisemised mõõdud             Lühike versioon         Pikk versioon Uste mõõdud             Külgmine liuguks           Tagumised tiibuksed Välised mõõdud enne ümberehitust                                           Madelauto
Pikkus

Laius (kokkuklapitud peeglitega)

Laius (avatud peeglitega)

Teljevahe

Koormaruumi lävekõrgus

Maht

Kandevõime 

Pikkus (istmete juures)

Pikkus (Multiflex istmega)

Maksimaalne laius

Laius (rattakoobaste vahel)

Maksimaalne kõrgus

Maht

Maks. laius 

Kasulik laius

Maks. kõrgus

Kasulik kõrgus

Kogupikkus

Maksimaalne pealisehituse pikkus

Maksimaalne pealisehituse laius

Maksimaalne pealisehituse kõrgus

Kandevõime

Teljevahe

*Suurendatud kandevõimega versioon 

(olenevalt mootorist).

**Ilma külgmise liugukseta.

***Külgmise liuguksega.

****Kokkuklapitud Multiflex istmega.

* 850 kg’se kandevõimega versiooni lisavarustuses.

1801 mm / 1838 mm* 1832 mm

584 mm / 609 mm* 612 mm

3,3 m3 - 3,7 m3*** 3,7 m3 - 4,1 m3***



KEREVÄRVID

Metallikvärv*
Hõbedane Aluminium 

Tavavärv
Valge Banquise 

Tavavärv
Punane Ardent 

Metallikvärv*
Hall Shark

Tavavärv
Must Onyx*

*Lisavarustuses.



ILUKILBID SISUD

15’’ poldikatted* Ilukilp Atacama 15’’ Ilukilp Nateo 15’’**

*Saadaval alates 2015. aasta lõpust
** Saadaval koos teatud lisavarustusega.

Kangas Réseau hall



LISAD

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist 
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, 
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate 
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid 
ja originaal-varustust, mis on 
mõeldud just sinu auto jaoks. 
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot 
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle 
helistada paar päeva pärast töökoja 
külastust. Neile küsimustele vastates 
annad oma panuse Peugeot 
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et 
sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et 
alustada pikaaegset suhet.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

1 – Puidust või polüpropüleenist sisu

2 - Haakeseade

3 - Kummimatt

4 – Alumiiniumist katuseraam

5 - Sissemurdmisvastane alarm

6 – Sisemine katuseraam

7 - Katusereelingud

8 – Aknaga kabiini/koormaruumi vahesein

12

3

6 7

4 5
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MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt paku tav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  3-aastane 
tootja garantii läbisõiduni 
100 000km ja 12-aastane
roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Eu roopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
erritoriaalset üksust) viibides 

ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormis tamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


