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UUS PEUGEOT PARTNER
AASTA KAUBIK (1) 2019 ÄSJA ILMUNUD, JUBA PÄRJATUD

PEUGEOT PARTNER on saadaval PEUGEOT i-Cockpit® juhikeskkonnaga, mis on selles segmendis 
esmakordne ja ainus maailmas. PEUGEOT i-Cockpit® pakub täiesti uut juhtimiselamust. Žürii 
tähelepanu pälvisid kaks olulist ja seniolematut uuendust: ülekoormuse andur sõiduki muretuks ja 
ohutuks laadimiseks ning Surround Rear Vision taha- ja külgvaate kaamera, mis annab ülevaate 
sõiduki pimedates nurkades toimuvast.

Iga ameti esindajatele on pakkuda täie tõhususega töötamist võimaldav konfiguratsioon: Grip
mudeliversioon vastamaks nende vajadustele, kelle teed ja tööd viivad karmimatesse  tingimustesse,
või Asphalt mudeliversioon neile, kellel tuleb veeta suur osa oma ajast sõidukis. 

Uus PEUGEOT PARTNER õhutab ambitsioone võtta ette ja tulla toime ka muidu võimatuna näivaga.

(1)Ülemaailmset aasta kaubiku auhinda „International Van Of The Year” antakse välja juba alates 1992. aastast. Žürii moodustasid 25 ajakirjanikust 
ning autoajakirjade sõltumatust väljaandjast koosnev, tarbesõidukitele spetsialiseerunud Euroopa paneel.
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Lisaks oma loomupärasele vastupidavusele erineb see mudeliversioon 
eeskätt oma kõrgendatud kliirensi ja suurte, M+S rehvidega varustatud 
rataste poolest, samuti on selle masina mootor kaitstud altpoolt 
plekist karterikaitsega ja masin on varustatud Advanced Grip Control 
veojõusüsteemiga (1).

Uue PEUGEOT Partneri Grip mudeliversioon on kohandatud tulemaks toime raskelt läbitaval 
pinnasel. Lisaks saab transportida raskeid või pikki veoseid ilma, et tuleks kedagi kolmest 
reisijateruumis viibijast maha jätta.

VÕTA KÕRGEMALTTEGUDEKS VALMIS

(1) Koostoimes Grip Control veojõusüsteemiga optimeerib see uus funktsioon koos Hill Assit 
Descent Control mäest laskumise abisüsteemiga sõiduki juhitavust järskudel kallakutel.
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Uue PEUGEOT Partneri Asphalt mudeliversioon on loodud
neile, kellel tuleb veeta suur osa oma ajast sõidukis ja kes
ootavad masinalt ennekõike mugavust ja turvalisust.

KILOMEETRITE NEELAMISEKS

Asphalt mudeliversiooni põhivarustusse kuulub uuenduslik
Surround Rear Vision taha- ja külgvaatekaamera. Panoraampildi 
funktsiooniga saate hea ülevaate ka kinnise furgooniga masina 
pimedates nurkades toimuvast.

NÄE TEED HOOPIS UUE NURGA ALT
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PEUGEOT I-COCKPIT®.



12 13

PEUGEOT i-Cockpit® on kaugelt rohkem kui lihtsalt lisavarustus, mis muudab tänu
optimeeritud ergonoomiale juhtimise intuitiivsemaks viies nii mugavuse kui ka

ohutuse täiesti uuele tasemele.

PEUGEOT I-COCKPIT®
ESIMEST KORDA TARBESÕIDUKIL

PEUGEOT i-COCKPIT® laotab oma võlud lahti ümber kompaktse, parema haarde ja juhtimistäpsuse tagava 
rooli, kuvades kõik juhtimiseks vajalikud andmed pilku teelt pööramata jälgimist võimaldavale näidikuplokile, 
võimaldades seeläbi juhile täie keskendumise liikluses toimuvale, süsteemi hõlmates muuhulgas  
8‘’ mahtuvuslikku puuteekraani asukohaga armatuurlaua keskosas, mis on juhi poole kalduse asetusega, 

tagades vahetu juurdepääsu peamistele funktsioonidele.

PILKU TEELT PÖÖRAMATA
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Tarbesõidukite kategoorias enneolematud mugavused 
võimaldavad teile uue PEUGEOT Partneri kasutamise oma 
liikuvkontorina. Multiflex iste kuni kolmele reisijale koos 
keeratava kirjutustasapinnaga keskmise, kokkuklapitava 
istmeosa seljatoes. Teie käsutuses on arvukalt praktilisi 
panipaiku reisijateruumis, kus leiavad oma koha kõik teie 
tööks vajalikud esemed.

PEUGEOT I-COCKPIT®
UUS VIIS TÖÖ TEGEMISEKS
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LAADIMINE.
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Suure laadimispinna ja ruumikusega hiilgav uus PEUGEOT PARTNER on
varustatud ülekoormuse indikaatoriga: See uuenduslik funktsioon teavitab 
maksimaalse lubatud koormuspiiri ületamisest, seda nii tehniliselt lubatud 

maksimaalse laadimiskoormuse osas kui ka teljekoormuste osas  
(esi- ja tagasillal). Selle, ohutuse tagava tööriistaga hoiate ära sõiduki  

ülekoormamise, millega kaasneb juhitavuse halvenemine, ja muud
ülekoormamisega kaasnevad ohud (rehvirikked, enneaegne kulumine või  

suurem kütusekulu). Kaubikute segmendis esmakordne ja ainulaadne  
varustus on lülitatud lisavarustuse koosseisu.

Kuni kolme istekohaga Multiflex(1) iste võimaldab tänu kokkuklapitavale
seljatoele laadimisruumi pikkuse suurendamise ja tänu istme

eemaldamisvõimalusele laadimisruumi mahutavuse suurendamise.

(1) Lisavarustusena, saadaval olenevalt mudeliversioonidest ja sihtturgudest.

IGA ASI OMAL KOHAL
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Esimest korda on uus PEUGEOT PARTNER saadaval meeskonnaautona otse tehaseliinilt pikal mudeliversioonil L2, mis
võimaldab kuni viie reisija veo. Tagumine iste pärineb uuelt PEUGEOT RIFTERilt, millega on tagatud kõrgest klassist mugavus 
ja antud segmendis enneolematu põlveruum. Ainukesena selles kategoorias on teine istmerida pika veose laadimiseks
sisseliigenduv, nii nagu see on ka esimese istmerea reisijaiste, võimaldades laadimispikkuse kuni 3,44 m, kubatuuriga
olenevalt konfiguratsioonidest vahemikus 1,8 m3 kuni 4m3.

Sõiduki liikumisel on kohustus kasutada koormatõkiseid eesmärgiga hoida ära laaditud koorma mis tahes liikuma pääsemine läbi pika 
koorma luugi juhi suunas.

OOD MITMEKÜLGSUSELE
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ÜHENDUVUS! 
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Ühenduvust toetab suur, 8”(1), värviline puuteekraan, mis  
on mugavalt käeulatuses ja juhi poole kaldu, varustatuna  
kahe USB pesaga ning see toetab Bluetooth ühendust ja 
nutitelefoni juhtmevaba induktiivlaadimist(1).Süsteem hõlmab 
Mirror Screen funktsiooni, mis toetab(2) Mirror Link®, Apple 
Carplay™ ja Android Auto™ rakendusi. Häälkäskluste toega,  
3D naviseade(1) , kuvab ekraanile parklad, bensiinijaamad.

(1) Saadaval olenevalt viimistlustasemetest, lisavarustustest ja sihtturgudest.
(2) Süsteem toetab üksnes Android Auto, Apple CarPlay™ või MirrorLink® sertifitseeritud rakendusi, mis funktsioneerivad 
olenevalt olukorrast kas sõiduki seisu ajal või siis ka sõidu ajal. Sõites on kõnealuste rakenduste teatud funktsionaalsused 
blokeeritud. Teatud liiki sisu, mis võib olla nutitelefoniga tasuta kättesaadav, nõuab tasulist liitumist vastavate 
sertifitseeritud rakendustega Adroid Auto, Apple CarPlay™ ja Mirror Link®. Mirror Screen funktsioon töötab, olenevalt 

seadmetest, kas Android Auto (Android nutitelefonide korral), Apple CarPlay™ (iOS nutitelefonide korral) või siis 
MirrorLink® (MirrorLink® ühilduvusega Android nutitelefonide korral) tehnoloogia toel mobiiltelefoni 
ja internetiühenduse abonendi olemasolu eeldusel. 

PALJUDE VÕIMALUSTEGA  
ÜHENDUVUS
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Nüüdsest pole teil enam vaja kaaluda raskete valikute vahel, kas tagada sõiduki  
sees olevate asjade turvalisus akende puudumise tõttu piiratud nähtavuse arvelt!

See uudne süsteem seisneb väärt juhiabis ja võimaldab silma pealhoidmise  
sõiduki ümbruses toimuval. Seeläbi on juhile tagatud optimaalne nähtavus,  

mis hõlbustab nii sõiduki juhtimist kui ka manöövrite sooritamist.
Uus PEUGEOT PARTNER on varustatud kahe kaameraga: üks asukohaga 

parempoolse küljepeegli jalas, teine akendeta uksepoolte ülaosas. 
Kaamerate funktsioonid:

– Kaasreisija poolse külje vaade koos pimenurgas toimuvaga;
– Kaugvaate funktsioon sõiduki taga toimuva visualiseerimiseks

sõiduki pikisuunalist telge mööda.
– Tagurduskaamera funktsioon vahetult sõiduki taga toimuva visualiseerimiseks

ja teostamisele tulevate manöövrite hõlbustamiseks.
 

Pilt kuvatakse ekraanile asukohaga tahavaatepeegli kohal, võimaldades juhile
akendeta furgooni ümbritseva keskkonna perifeerse vaate ning seeläbi

olukorra täpsema hindamise ja suurema turvalisuse.

SURROUND REAR VISION TAHA-  
JA KÜLGVAATEKAAMERA(1)  ÜLEVAADE  

SÕIDUKI ÜMBER TOIMUVAST

(1) Lisavarustuses olenevalt mudeliversioonidest
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Suurel hulgal erinevaid juhiabisid teie sõitude hõlbustamiseks ja muutmiseks turvalisemaks koos
võtmeta avamise ja käivitusega, elektrilise seisupiduriga ja otse loomulikult Grip Control veojõusüsteem 
ja Hill Assist Descent Control mäest laskumise abisüsteemiga hõlbustamaks juhtimist rasketel maastikel.

Mitmefunktsioonilist kaamerat tuuleklaasil kasutavad nii adaptiivne püsikiiruse hoidja (1), Active Safety 
Break(1) aktiivne ohutuspidur, aktiivne jooneületuse hoiatus (1), liiklusmärkide tuvastus ja piirkiiruse hoiatus(1) 
nagu ka tulede automaatne ümberlülitus (1).

(1) Saadaval lisavarustusena olenevalt mudeliversioonidest ja sihtturgudest

TEIE IGAPÄEVASED TEEKAASLASED
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AVASTUSRETK SAAB ALGUSE SIIT
VALMIS TEGUTSEMISEKS.
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Uus PEUGEOT PARTNER põhineb EMP2 platvormi, mida selle
margi uued mudelid jagavad, edasiarendusel. See, ennast
tõestanud platvorm võimaldab rataste paigutamise võimalikult
sõiduki nurkade lähedale ja väikese pöörderaadiuse manöövrite
hõlbustamiseks: joonest-jooneni pöörderaadius on L1
mudeliversiooni korral 10,82 m ja pika L2 mudeliversiooni
korral 11,43 m. Kandevõimed on segmendi parimad 
vahemikus alates 650 kg kuni 1000 kg osadel mudeliversioonidel,
seda nii L1 kui ka pika L2 keremudeli korral. Ülimadala
kütusekuluga mudeliversioonide kandevõime küündib 600 kg-ni.

PRAKTILISUS IGAS OLUKORRAS
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TÕHUSUS KUI EESMÄRK.
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Kütusekulu ja CO2 heitmekoguse ohjamisel on määraval kohal sõiduki konstruktsiooni ja selle massi optimeerimisel tehtud töö. Pakutavate
mootorite tõhusus on kõige kõrgemal tasemel. Mootorid vastavad viimastele jõustunud  heitmenormidele. Bensiinimootorite osas on

1,2-liitrine PureTech mootor saadaval kahes versioonis: 130-hj PureTech S&S koos 8-käigulise EAT8 automaatkäigukastiga ja 110-hj PureTech
S&S koos 6-käigulise manuaalkäigukastiga (ilmumine 2019. aasta jooksul). PureTech mootorid on varustatud filtriga peenosakeste

heitmekoguste piiramiseks.

VALIK TÕHUSAID MOOTOREID

Diiselmootorid on saadaval kolme erineva võimsusega: 130-hj BlueHDi S&S koos 6-käigulise manuaalkäigukastiga või 8-käigulise EAT8 
automaatkäigukastiga,100-hj BlueHDi ja 100-hj BlueHDi S&S koos 5-käigulise manuaalkäigukastiga ja 75-hj BlueHDi koos 5-käigulise 

manuaalkäigukastiga. Kõik diiselmootorid on varustatud kübemefiltriga (FAP) ja selektiivse katalüütilise redutseerimise (RCS) tehnoloogiaga.
See tehnoloogia võimaldab saastest vabanemise kohe alates mootori käivitamiseks ja ilma FAP lisandi kasutamise vajaduseta.

AUTOMAADIGA SÕIDATE ALATI ÕIGEL KÄIGUL

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – Uus 8-käiguline automaatkäigukast saadaval üksnes BlueHDi 130 S&S EAT8 mootoriga.
Kütusekulu linnas  (l / 100 km): Alates 4,5 kuni 4,7 –  CO2 heitmekogus (g/km): Alates 119 kuni 123   
Kütusekulu maanteel (l/100 km): Alates 4,1 kuni 4,4 –  CO2 heitmekogus (g/km): Alates 109 kuni 112.  
Kütusekulu kombineeritud tsükli korral (l/100 km): Alates 4,3 kuni 4,6 – CO2 heitmekogused (g/km): Alates 113 kuni 120 

Esitatud, kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused on esitatud 
vastavalt versioonipõhiselt rakenduvale NEDC (R (EÜ) Nr 715/2007 ja 
R (EÜ) Nr 692/2008 tüübikinnitusele), mis võimaldab võrdlemise teiste 
sõidukite vastavate väärtustega.

BlueHDi 100 M5
Kütusekulu linnas (l/100 km):   4,4* kuni 4,7

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   120* kuni 125

Kütusekulu maanteel (l/100 km)   3,7* kuni 4,4

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   103* kuni 116 

Kombineeritud tarbimine (L/100 km):  4,0* kuni 4,5 

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   109* kuni 119

PureTech 110 S&S M6
Kütusekulu linnas (l/100 km):   6,1* kuni 7,0

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   139* kuni 160

Kütusekulu maanteel (l/100 km)   4,9* kuni 5,2

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   111* kuni 119 

Kombineeritud tarbimine (L/100 km):  5,4* kuni 5,9

CO2 heitgaaside kogus (g/km):   122* kuni 134
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Versioon L1 Multiflex istmega Partner Team

Versioon L2

Paremaks vastamiseks erinevate kutseliste põhivajadustele
ja maksimaalse funktsionaalsuse pakkumiseks kutselistele

on uus PEUGEOT Partner saadaval pikkusega 4,40 m
L1 mudeliversiooni korral tagades optimeeritud kasuliku

laadimisruumi vahemikus 1,81 m kuni 3,09 m Multiflex istmega
ja võimaldades kahe euroaluse laadimise kubatuuriga olenevalt

mudeliversioonidest vahemikus 3,30 m3 kuni 3,80 m3.
Pika mudeliversiooni L2 korral pikkusega 4,75 m (+35 cm) on

teie käsutuses laadimisruum pikkusega 2,16 m kuni 3,44 m
Multiflex istmega kubatuuriga olenevalt mudeliversioonidest

vahemikus 3,90 m3 kuni 4,40 m3. Maksimaalne 
laadimiskoormus on L1 ja pika L2 mudeliversiooni korral 

vahemikus 650 kg kuni 1 000 kg(1) .

TÖÖKS VASTAVATES MÕÕTUDES

(1) Olenevalt mudeliversioonidest. 600 kg ülimadala kütusekuluga (TBC) mudeliversioonide korral
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Eesmärgiga vastata mis tahes kutse esindajate vajadustele on 
uus PEUGEOT Partner saadaval mitmes erinevas, vastupidavas 
ja funktsionaalses mudeliversioonis. Ümberehitusteks hästi 
sobiva konstruktsiooniga põhimik võimaldab meie, keretöödele 
spetsialiseerunud partnerettevõtetel sõidukite ümberehitamise 
vastamaks meie üha kasvavale hulgale otstarbekohaste vajadustega 
klientide nõudmistele.
Uuel PEUGEOT PARTNERIL on otstarbekohane lahendus igale 
vajadusele.

UUE PEUGEOT PARTNERI 
ÜMBEREHITUSE VÕIMALUSED 
VASTAMAKS KÕIKIDE VAJADUSTELE.

Külmutusseadmega

Postiauto

Liikumispuudega inimeste veoks

Erivajadustega inimeste veoks

Erivajadustega inimeste veoks

Autoabi

Pick-up

4x4

Kõrgendatud kliirentsiga
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Teie uue PEUGEOT Partneri isikukohastamiseks on teil 
valida 8 tooni vahel ja valikus on 5 velje- või ilukilpide 
mudelit*.

* Olenevalt mudeliversioonidest ja sihtturgudest põhivarustuses, 

saadaval lisavarustusena või pole saadaval.

Valge BanquiseGarnissage Tissu Curitiba

Punane Ardent

Plekkvelg 15”

VÄLJAPEETUS KA KÕIGE 
PISEMATES DETAILIDES...

Must Onyx

Pruun Cuprite

MILFORD 15” Ilukilbid Plekkvelg 16” RAKIURA 16” Valuvelg TARNAKI 16” Valuvelg 

Hall Artense

Beez Nautile

Hall Platinum

Sinine Deep
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1
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2
Olete oma igapäevaseks kaaslaseks valinud uue PEUGEOT 
Partneri, mis vastab teie ootustele ja nõudmistele. PEUGEOT 
tarvikutega muudate oma töövahendi veelgi käepärasemaks, 
sõiduk vastab täpselt teie tegevusvaldkonna otstarbekohastele 
vajadustele ja väärtustab teie ettevõtte kuvandit. 

Avastage PEUGEOT lisavarustus, millega muudate oma 
sõiduki isikupäraseks, ohutuse arvelt seejuures mitte 
mingisuguseid järeleandmisi tegemata. 

 
1. Alumiiniumist katuseraam L1 mudeliversioonile
2. Preemiumklassi puidust põrand ja küljekaitse
3. Helkivad hoiatusribad
4. Torude kandur
5. Polüpropüleenist põrand ja küljekaitse
6. Kummist põrandamatid

LISAVARUSTUS –
VALIGE PEUGEOT KVALITEET
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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.

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 jätkuva 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.

MEELERAHU TAGAMISEKS

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 3-aastane
tootja garantii läbisõiduni 100 000km 
ja12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa
Ühendus ja veel 12 riiki või
territoriaalset üksust) viibides
ootamatusse olukorda, võid
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

 

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
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 vormistamine 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.

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

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED




