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EN GENERASJON
FORAN

Nye PEUGEOT Expert er en innovativ, lett og sikker
modell som er bygget på Peugeots nye
modulerbare plattform. 

PEUGEOT Expert finnes i tre forskjellige lengder: en
ny,   ( L1) kompakt   versjon på kun 4,60 m, en (L2)
standard versjon på 4,95 m og en  (L3)  lang versjon
på 5,30 m. Den begrensede høyden på 1,90 m* gjør
det enklere med tilgang til parkeringshus.

Nye PEUGEOT Expert utgjør det optimale
kompromiss mellom utvendige dimensjoner og
praktiske ytelser. Bilen er smart tenkt ut, og svarer
til alle dine krav når det gjelder forbruk, komfort,
kjøreegenskaper og sikkerhet.

* Maks. 1,94 m med økt nyttelast.



NY
PLATTFORM

Nye PEUGEOT Expert er bygget på
en ny plattform som, sammen med
en ny karosseristruktur, gir mange
fordeler:

Ytelse
Den lave vekten gir et
drivstofforbruk og et CO2-utslipp
som er blant de laveste på
markedet*

Sikkerhet
Nye PEUGEOT Expert er utstyrt
med flere kjøreassistansesystemer
som bedrer sikkerheten. Expert
Combi fikk 5 stjerner på EuroNCAP-
testene.

Effektivitet
Nye PEUGEOT Expert finnes i tre
lengder: L1 Kompakt, L2 Standard,
L3 Lang, og den har en høyde på
kun 1,90 m**, noe som gjør at bilen
får lett tilgang til alle parkeringshus.

Den nye plattformen gjør det mulig
med integrering av handsfree
skyvedører på sidene *** og
Moduwork-seter***.

Komfort
Bilen har et behagelig
fjæringssystem både når bilen er
fullastet og tom, den har et ypperlig
veigrep, perfekte kjøreegenskaper
og en dynamikk og styrbarhet som
øker kjøregleden. 

* Øvre verdier under godkjenning: 
Forbruk ved kjøring i by (l/100km): 5,3 til 6,3 – CO2-utslipp (g/km): 138 à 165
Forbruk ved kjøring utenbys (l/100km): 4,9 til 5,5 – CO2-utslipp (g/km): 127 til 145
Forbruk ved blandet kjøring (l/100km): de 5,1 til 5,9 – CO2-utslipp (g/km): 133 til 155
** Maks. 1,94 m med økt nyttelast.
*** Tilgjengelig som ekstrautstyr 



Med sin nye design er PEUGEOT Expert
en bil som vitner om soliditet og
eleganse. Den nye loddrette grillen er
plassert meget høyt, noe som fremhever
bilens unike stil.

Pack Look*-utstyrspakken og bilens LED-
lyssignatur gir din bil litt ekstra eleganse. 
PEUGEOT Experts strømformede linjer er
robuste og uttrykksfulle, og gir løfter om
en romslig og funksjonell kupé.   

*Ekstrautstyr: støtfangere foran og bak i samme farge
som karosseriet, lyssignatur med LED, tåkelys,
forkrommet grill, speildeksler, dørhåndtak og sidelister
i samme farge som karosseriet.

ELEGANSE OG
SOLIDITET



Skyvedørene på sidene med handsfree-
funksjon* gjør at du med en enkel
fotbevegelse kan låse opp bilen og åpne
opp døren på den siden der du befinner
deg. Den samme bevegelsen lukker døren
og låser deretter bilen når du fjerner deg.

Dette er veldig praktisk når du har
hendene fulle. Du trenger ikke lenger
sette fra deg det du bærer på. Det holder
å ha den elektroniske nøkkelen i lommen.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

ENKEL
INNLASTING



MODUWORK-
KONSEPTET
Med Moduwork*-benkesetet har nye Expert en ypperlig modulerbarhet som gjør 
at man kan utnytte absolutt all plass i bilen. Passasjersetet på siden kan løftes 
opp slik at man frigjør plass og oppnår et helt flatt gulv. 
Den store luken i skilleveggen kan åpnes, noe som øker lengden i lasterommet 
til hele 4 m, for transport av lange gjenstander.

Din PEUGEOT Expert kan gjøres om til et mobilt kontor når du måtte ønske det:
Det midtre armlenet foldes ned og gjøres om til et praktisk bord.

*Tilgjengelig som ekstrautstyr.



PRAKTiSK i
BYTRAFIKKEN
L1 Kompakt versjon 
Den kompakte versjonen på 4,60 m
er enkel å bruke under alle
omstendigheter. Denne versjonen er
spesielt tilpasset for bytrafikk.

Du kan også stole blindt på bilens
kraft og styrke: PEUGEOT Expert L1
Kompakt har en nyttelast på opp til
1400 kg, 5,1 m3 nyttevolum* og en
lengde i lasterommet på 3,32 m*.

Parkering
PEUGEOT Expert har utvendige mål
som gjør at bilen er lett å parkere:
Den forholdsvis lave høyden på 
1,90 m** gjør at bilen er enkel å 
kjøre inn i parkeringshus.

* Med Moduwork
* *Maks. 1,94 m med økt nyttelast.



*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
** Kun MirrorLink® eller Apple CarPlayTM-sertifiserte apper fungerer når bilen står stille, eller når den kjører, avhengig av situasjonen. Når bilen kjører vil visse apper bli
nøytralisert. Visse typer funksjoner som kan være gratis på din smarttelefon krever et abonnement med betaling for en tilsvarende MirrorLink® eller Apple CarPlayTM-sertifisert
app. Mirror Screen-funksjonen virker med MirrorLink® for Android, Blackberry og Windows Phone som er MirrorLink®-kompatible, og med Apple CarPlayTM for iOs, på
betingelse av at man har et telefonabonnement med tilgang til internett. Nye smarttelefoner blir etter hvert utstyrt med disse teknologiene. For ytterligere informasjon, 
se http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
(1) Tilgjengelig som tilbehør. Nettbrettholder for nettbrett med format opp til 11 tommer. Nettbrettet får tilført strøm ved hjelp av et USB-uttak på forsiden

Kjørekomfort
PEUGEOT Expert gir deg det beste innen
komfort. Stigtrinnet gjør det enkelt for føreren 
å ta plass bak rattet og sette seg ned på setet
der han/hun har god utsikt over veien.
Førerplassen er funksjonell og ergonomisk, 
og med mange oppbevaringsmuligheter.

Reisen gjøres enklere med den nye generasjon
3D-navigasjonssystem med talegjenkjennelse*.
Det består av TomTom Traffic* med tilkoblede
tjenester og trafikkinformasjon i sanntid.

Med Mirror Screen**-funksjonen kan du koble til
din smarttelefon via USB-uttaket på dashbordet: 

Appene vil da kunne brukes direkte på den 
7-tommers berøringsskjermen***.

Mobilt kontor
Det dreibare Moduwork*-bordet foldes ut av 
det midtre armlenet og gjør i en håndvending
førerplassen om til et ergonomisk og praktisk
kontor.

Smartphone-holderen**** med integrert
ladekabel og nettbrettholderen**** på
dashbordet gjør at du til enhver tid kan 
ha dine digitale hjelpemidler for hånden.

KOMFORT OMBORD



TEKNOLOGI
OG SIKKERHET
Inuitiv kjøring 
PEUGEOT Expert er utstyrt med flere
kjøreassistansesystemer*av siste generasjon som 
gjør kjøringen både mer komfortabel og sikrere.  

Skilt gjenkjenning og råd om fartsgrenser. 
Multifunksjonskameraet* kjenner igjen fartsskilt, og gir deg
informasjon om fartsgrensen i instrumentpanelet og/eller i
headup-displayet. Dersom bilens hastighetsregulator eller
hastighetsbegrenser er aktivert, blir den avleste hastigheten
anbefalt som programmert hastighet for bilen.

VisioPark 1
Ryggekameraet* aktiveres automatisk med en gang bilen
settes i revers. Det gir en 180° oversikt over sonen bak bilen
og omgivelsene rundt. Bildet som vises av forholdene bak
bilen omfatter guidingslinjer som endres ettersom man dreier
på rattet. Dersom det forekommer hindringer bak bilen, vil
systemet av seg selv zoome inn, samtidig som det vises
andre bilder etter ønske.

Active City Brake (FARC)
Active Safety Brake* er en ny generasjon bremsesystem med
automatisk nødbremsing dersom det detekteres risiko for kollisjon.
Kameraet og radaren detekterer mobile eller faste hindringer. 
Dersom føreren ikke bremser eller ikke bremser hard nok, 
vil systemet aktivere bremsene selv. Dette gjør at man kan unngå
kollisjonen dersom hastigheten er under 30 km/t eller til å redusere
konsekvensene for kollisjon.

AFIL Varsel ved ufrivillig krysning av veiens markeringslinjer
Dette varselet* detekterer ufrivillig krysning av veiens markeringslinjer,
enten disse er kontinuerlige eller stiplede, dersom blinklyset ikke er
aktivert. Lydsignalet og den visuelle meldingen er spesielt nyttig
dersom føreren er søvnig eller tidvis mister konsentrasjonen.

Dødvinkeovervåker (SAM)
Dødvinkelovervåkingen* består av 4 sensorer plassert under
støtfangeren foran og bak. Under kjøring vil dette systemet varsle 
om det finnes en bil i dødvinkelen på høyre eller venstre side. 
Du vil da bli varslet om dette ved hjelp av et lyssignal i det 
utvendige speilet eller på skjermen i dashbordet.

Headup-display
Headup-displayet* består av en sammenfoldbar, gjennomsiktig plate
rett i førerens synsvinkel, som gir den informasjonen som er viktig for
kjøringen: hastighet, programmert hastighet fra Active Cruise Control.
Du har all nødvendig informasjon rett foran øynene, noe som gir
sikrere kjøring. 

Automatisk veksling mellom nærlys og fjernlys
Dette systemet*, som er aktivert i mørket, veksler automatisk mellom
fjernlys og nærlys, avhengig av andre biler som blir detektert av
kameraet.

Aktive Cruise Control
Dette systemet* gjør det mulig å overholde sikkerhetsavstanden 
til bilen foran ved at bilens hastighet tilpasses med ca. 20 km/t.
Bremsingen er ikke automatisk. Dette systemet er spesielt tilpasset
i flytende og normal trafikk.

Kollisjonsputer 
PEUGEOT Expert er utstyrt med fire kollisjonsputer:
- To kollisjonsputer foran for beskyttelse av føreren og
forsetepassasjeren i bryst- eller hovednivå i tilfelle av frontkollisjoner
- To sidekollisjonsputer** foran som gir beskyttelse til føreren og
forsetepassasjeren ved påkjørsel fra siden.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
** Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



EN MODELL FOR  
ETHVERT BEHOV
Ytelser for alle behov
For å kunne svare til forventningene fra alle typer
fagfolk, finnes nye Expert i flere forskjellige
versjoner.

Expert chassi, L1 Kompakt, L2 Standard, personbil med opptil 9 plasser.



MåL

L1 Kompakt

L2 Standard
L3 Lang

Versjoner

Mål (mm) L1 Kompakt L2 Standard L3 Lang

Utvendig lengde 4609 4959 5309

Utvenidg høyde 1905* 1895* 1935

Uvendig bredde, uten speil 1920 1920 1920

Utvendig bredde, med speil 2204 2204 2204

Utvendige mål 

Versjoner

Mål (mm) L1 Kompakt L2 Standard L3 Lang

Maks. høyde innvendig 1397 1397 1397

Maks. lengde i lasterom 2162 2512 2862

Maks. lengde i lasterom med Moduwork  3324 3674 4026

Maks. nyttevolum (m3) 4,6 5,3 6,1

Maks. nyttevolum med Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Maks. nyttelast (kg)** 1400 1400 1400

Innvendige målVersjoner

 Mål (mm) L1 Kompakt L2 Standard L3 Lang

Bredde mellom hjulhusene 1258 1258 1258

Høyde åpning av bakdører 1220 1220 1220

Bredde åpning av skyvedører 745 935 935

Høyde åpning av skyvedører 1238 1241 1241

Høyde terskel bak på gulvet 545-626 544-613 600-633

Mål ved tilgang til lasterommet

*1940 /1930 med økt nyttelast.
** Tilgjengelig avhengig av versjon, motor og utstyr.





EXPERT COMBI
Persontransport
Nye PEUGEOT Expert Combi er en
robust og funksjonell bil med opp til 
ni sitteplasser, selv i den kompakte
versjonen på 4,60 m. Den lave høyden
på 1,90 m gjør bilen enkel å parkere.

Tredje seterad er meget lett tilgjengelig.
En enkelt betjening brukes til å vippe
setet i andre seterad fremover slik at
man får god tilgang til benkesetet bak.

Denne bilen kan utstyres med
klappdører med vinduer bak med
50/50*-åpning som gir enkel innlasting
av bagasje i bagasjerommet, og med
avising av bakruta og vindusviskere*.

PEUGEOT Expert Combi finnes 
i mange forskjellige konfigurasjoner, 
og alle baksetene kan tas ut.
Blant disse:
• Dobbelt passasjersete foran*
• Individuelle seter i første rad og

benkesete som kan deles opp i 
andre rad*

• Benkesete som kan deles opp i andre
rad* og som er i ett stykke i tredje rad*

Når det gjelder sikkerheten er
PEUGEOT Expert Combi rikt utstyrt,
bilen har en ny plattform og en
forsterket struktur, og den fikk 5 stjerner
ved Euro NCAP-testene.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av
bestemmelsesland.



Motorer Bykjøring
(l/100km)

Utenbys
(l/100km)

Blandet
(l/100km)

CO2-utslipp i blandet
syklus (g/km)

BlueHDi 95 man. mellom 6,0 og 6,1* mellom 5,2 og 5,4* mellom 5,5 og 5,6* mellom144 og148*

BlueHDi 95 S&S ETG6 mellom 5,3 og 5,5* mellom 5,1 og 5,3* mellom 5,2 og 5,4* mellom 135 og 139*

BlueHDi 115 S&S 6-tr.man.(2) mellom 5,5 og 5,6* mellom 4,9 og 5,0* mellom 5,1 og   5,2* mellom 133 og 137*

BlueHDi 120 S&S 6-tr.man. 5,9* 4,9* 5,3* 139*

BlueHDi 150 S&S 6-tr.man. 5,9* 4,9* 5,3* 139*

BlueHDi 180 S&S EAT6 mellom 6,1 og 6,3* mellom 5,4 og 5,5* mellom 5,7 og 5,9* mellom 151 og 155*

PEUGEOT tilbyr et stort utvalg av biler med lavt utslipp: Over
halvparten av bilene som selges i verden har et utslipp på under
140 g CO2. Dette bygger på utprøvde teknologier der PEUGEOT
har banet veien: dieselmotor med partikkelfilter (som ble lansert i
2000), som finnes på mange forskjellige modeller.
.

Motorer 
Nye PEUGEOT Expert er utstyrt med nye teknologier, hvorav
BlueHDi-modellene, som er navnet på Euro 6* dieselmotorene.
BlueHDi -teknologien, som kombinerer SCR (Selective Catalytic
Reduction**) og DFP, reduserer mengden NOx (nitrogenoksid) 
med opp til 90 %, og optimaliserer CO2-utslipp og forbruk.

PEUGEOT Expert har konkurransedyktige brukskostnader takket
være det optimaliserte drivstofforbruket og vedlikeholdsintervallet
på 40 000 km eller 2 år.

* Euro 6 er en europeisk norm som har som mål å redusere forurensende utslipp
**Selektiv katalytisk reduksjon. (1) I overensstemmelse med direktiv 99/100/CE – mottak EU

(2) Ikke tilgjengelig med lang versjon
* Godkjenning pågår

PEUGEOT
OG MILjøET Forbruk og utslipp (1)



FELGER OG
HJULKAPSLER

FARGER INNTREKK

Sort navkopp, sort eller grå 16“ og 17“ (4)

Sort Onyx (1) Blå Impérial (2) Hvit Banquise (2)

Rød Ardent (1) Brun Rich Oak (3) Grå Platinium (3)

Silky Grey (3)

Orange Tourmaline (3)

Grå Aluminium (3)

Stoff Curitiba Bise i en farge

Stoff Curitiba Meltem i tre farger (5)

TEP Carla Sort / Stoff Curitiba Meltem i tre farger (5)

TEP Carla sort (5)

Hjulkapsel San Francisco 16“ (4)

Hjulkapsel Miami 17“ (4)

Felg Phoenix 17“ (4)
(1) Vanlig lakk, ekstrautstyr - (2) Vanlig lakk - (3) Metallic lakk, ekstrautstyr - (4) Standard- ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av vesjon - (5) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.



OMBYGDE
BILER
For å utvide sitt tilbud ut over de «tradisjonelle» modellene 
og for å kunne svare på spesielle behov fra både fagfolk 
og privatpersoner, har Peugeot opprettet partnerskap med
karosserimakere og både generelle og spesialiserte
ombyggere som gir et tilpasset svar til ethvert behov. 
Dette partnerskapet gjør at PEUGEOT Expert kan tilfredsstille
de aller mest spesielle behov og ønsker. Produktene
fremstilles i Frankrike og i Europa av karosserimakere og
ombyggere som har arbeidet i flere generasjoner innen
følgende sektorer: firmabiler, store volum, tipp og dype kabiner,
ambulanser, isotermmodeller, allterrengbiler, 4x4, butikkbiler,
transport av personer med begrenset mobilitet, osv.

For å gjøre ombyggingen av din nye Expert enklere, finnes 
det tilkoblingsbokser tilgjengelige (standard eller ekstrautstyr),
slik at man føye til ekstra elektrisk utstyr uten å være nødt til 
å endre det elektriske koblingsskjemaet i bilen. 

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor til  oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA 
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 
testutstyr, er Peugeots forhandlernett
godt forberedt for å yte den beste service
for deg og din bil. 70 forhandlere og

serviceverksteder i Norge og over 10 000
i hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt
følgende adresser: 
http://www.peugeot.com 
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

PEUGEOT OG MILjøET 
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området.

FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det
foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av
platedeler, og for alle deler foretas det
langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er
satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og
arbeid fra 5 år og 200.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning i
12 år på personbil og 8 år på varebil fra
første registreringsdato.

.PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposi-
sjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året,
både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022
og hjelp kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i
direkte kontakt med din forhandler om
dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et
viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del,
risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir
nøye testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg
og dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHøR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har ut-
valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel
O. Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo.
Forhandlerne er online datatilknyttet
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler
fra Frankrike* er med på å gjøre ståtiden
for bilen på verkstedet kortest mulig

* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

FOR MILJØET 

FORHANDLERE 
OG SERVICE


