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NY PARTNER TEPEE



Nye Peugeot Partner Tepee er robust og moderne, og sterkere enn noensinne!

Fronten har blitt helt ny: PEUGEOTs løvesymbol er plassert i sentrum av en 
mer vertikal grill som er rammet inn av en støtfanger med stramme linjer. 
Stilen er dessuten mer uttrykksfull, med lykter som matcher med den nye
silhuetten og kjørelys med LED-lamper* som er integrert.

Partner Tepee viser klart frem Peugeots nye stilkoder med eleganse og
modernitet.

*LED: Lysemitterende dioder –Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

SOLID OG ALLTID BEREDT!



Nye Partner Tepee er en trivelig bil med en eksemplarisk romslighet og
modularitet. 

Peugeot Partner Tepee er alltid beredt – enten det er for småturer i hverdagen
eller lengre reiser! Det romslige, innvendige volumet og bilens fleksibilitet tilpasser
seg alle lyster og alle behov.  

Den store bakluken, som har stor åpningsvinkel, kan være utstyrt med en bakrute
som kan åpnes*. Det gir god tilgang til bagasjerommet, som har et volum på
mellom 675 liter og 3000 liter.

* Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

TILPASSER SEG ALT



Nye Peugeot Partner Tepee Outdoor har en stil som helt klart 
understreker bilens eventyrlyst.

Partner Tepee Outdoor er utstyrt med spesielle «allterreng»- hjuloppheng,
og er klar til å gi seg i kast med alle typer veier. Bilen er ganske enkelt en
innbydelse til reiser og friluftsliv.
Grip control®* er et antispinnsystem som bedrer bilens trekkraft. 
Snø, gjørme, sand, ESP Standard eller ESP OFF – uansett kjøremodus, 
som velges med hendelen på dashbordet, har bilen den trekkraften 
som er tilpasset dine behov.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

PARTNER TEPEE OUTDOOR:
KLAR TIL HANDLING 



Den nye versjonen Partner Tepee er mer komfortabel og sjenerøs.

Føreren nyter godt av en stor frontrute som gir god sikt for en komfortabel
kjøreopplevelse og følelse av romslighet. Det høyde- og dybderegulerbare rattet,
det høyderegulerbare setet med armlene* og girspaken på dashbordet bidrar til
førerplassens ergonomi. For enda mer komfort kan Partner Tepee utstyres med 
et automatisk tosone-klimaanlegg*

Med sin nye 7-tommers berøringsskjerm i farger* er Peugeot Partner Tepee
tilkoblet. Høyoppløsningsskjermen gir en rekke forskjellige muligheter:
MirrorScreen**-teknologi, intuitiv navigasjon, telefon, talegjenkjennelse, 
WI-Fi eller Bluetooth-tilkobling, digital radio*. 

* Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**MirrorScreen-funksjonen fungerer ved hjelp av MirrorLink™-teknologien for Android, RIM og Windows-
telefoner som er kompatible med MirrorLink™ og Carplay®, som blir tilgjengelig i november 2015 (for
Apple-telefoner fra og med iphone 5) på den betingelse at man har inngått et telefonabonnement som
inkluderer Internett. Kun sertifiserte Mirrorlink™ eller Carplay® -apper vil fungere når bilen står stille/kjører,
avhengig av hvert tilfelle). Men når bilen kjører kan det hende at en del funksjoner i appene er nøytraliserte.
Sertifiserte Mirrorlink™ eller Carplay®apper kan oppnås mot betaling.

EVENTYR, 
MEN MED KOMFORT 





Nye Peugeot Partner Tepee er utstyrt med teknologier av siste generasjon:

1/ Ryggekamera*
Ryggekameraet* aktiveres automatisk når bilen settes i revers, slik at føreren 
ser bilens kurs på berøringsskjermen, og dermed kan utføre manøvreringen 
med større sikkerhet.  

2/ Active City Brake **
Active City Brake (Automatisk bremsing ved risiko for kollisjons i bytrafikk) 
er et system som virker inn på bremsene. Når bilen kjører i under 30 km/t
reduserer dette risikoen for kollisjon, eller konsekvensene av en kollisjon, 
dersom føreren ikke reagerer i tide.

3/ Parkeringsassstanse foran og bak*
Parkeringsassistansen, med visuell varsling og lydsignal, detekterer 
alle hindringer i bilens manøvreringsfelt. Dette kan kombineres med 
et ryggekamera* for enda enklere manøvrering!

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
** Blir tilgjengelig som ekstrautstyr i november 2015.

TEKNOLOGI
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Nye Peugeot Partner Tepee er en modulerbar og funksjonell bil som er
spesielt utviklet for reiser og opplevelser. Den vet å tilpasse seg antall
passasjerer og mengden gjenstander den transporterer.

7 PLASSER – ENDA MER PARTNER TEPEE
5 plasser bak for å kunne ta med absolutt alle! Nye Partner Tepee i 
7-setersversjon* er en sjenerøs og modulerbar bil. Med tre individuelle
seter i 2. seterad, og 2 individuelle seter i 3. seterad byr den på optimal
komfort for alle passasjerer. Baksetene kan foldes sammen i
lommebokposisjon og kan tas ut** individuelt, noe som gir et
innvendig volum som er hundre prosent modulerbart og tilpassbart.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
**Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

Den nye, modulerbare, 5-seters Partner Tepee kan utstyres med 
et baksete som kan deles opp 2/3-1/3* eller med 3 individuelle
baksetere**. Hvert sete kan foldes sammen og demonteres 
individuelt for maksimalt med fleksibilitet.

*Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

Det totale volum for åpne eller lukkede oppbevaringsrom er på 90 liter.

1       Takhyllen integrerer solskjerm og taklampe. Takhyllen har åpninger 
som gjør det enklere å ta ut gjenstander som er lagt på den.

2       Hanskerom for føreren som er lett tilgjengelig bak rattet. 
Dette oppbevaringsrommet  er på 4 liter.

3       Midtkonsollen, som er plassert mellom de to forsetene, kan fjernes. 
Den klipses fast på en sokkel som inneholder drikkeboksholdere.      

TA PLASS! 
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Zenith*-taket i Partner Tepee, som har en spesiell, original design,
slipper lyset inn i kupeen gjennom fire store vinduer, noe som gjør
forholdene behagelige for alle. En duftspreder koblet til
luftdysene i andre seterad skaper en spesiell atmosfære.

For å gjøre bilen enda mer funksjonell utnytter Zénith*-taket
plassen under taket med smarte oppbevaringsrom som øker
oppbevaringskapasiteten med 94 liter: et midtre
oppbevaringsrom med gjennomsiktig bunn over baksetene,
bagasjerom med dobbelt tilgang både fra baksetet og utenfra 
når bakluken er åpen. Dette gir enda mer komfort til hver 
enkelt passasjer.

Takbøylene på Zenith*-taket, som tåler en last på opp til 80 kg,
øker bilens lastekapasitet. De er veldig praktiske, og kan
monteres både på tvers og på langs.

*Ekstrautstyr avhengig av versjon.

ZÉNITH-TAK, 
HIMMELEN OMBORD 



PEUGEOT OG 
MILJØET

NYE 
EURO 6-MOTORER  

  FORBRUK
OG UTSLIPP

Peugeot har et stor utvalg av biler med lavt utslippsnivå :
Over halvparten av Peugeot-modellene som selges i verden
har et utslipp på under 140 g CO2 per km. Denne ytelsen
bygger på teknologier som har bevist sin effektivitet og som
PEUGEOT er pionerer for: dieselmotor med partikkelfilter
(lansert i 2000) – som finnes på flere forskjellige modeller 
og på til sammen over 2,1 millioner biler (reduserer
partikkelutslippet med 99,99 %) – som takket være et
selvrengjørende system bidrar til miljøvern og reduksjon 
av dieselpartikler, ved å bringe disse verdiene til de minimalt
målbare (0,004 g/km) og på nye teknologier som integrering
av Stop & Start, utvikling av en ny generasjon diesel- og
bensinmotorer...

BlueHDi-motorer
Nye PEUGEOT Partner Tepee drar nytte av nye teknologier,
som BlueHDi, som er navnet på Euro 6*-dieselmotorene.
BlueHDi-teknologien er en kombinasjon av SCR (Selective
Catalytic Reduction**) og DPF med tilsetning, og gjør det
mulig å redusere NOx (nitrogenoksyd) med over 90 %,
optimalisere CO2-utslippet og eliminere 99,9 % av
partikkelutslippet.

Påfylling av AdBlue skjer i overensstemmelse med
vedlikeholdsintervallene, direkte i drivstoffluken. 

* Euro 6 er en europeisk norm som har som mål 
å redusere det forurensende utslippet.
**Selektiv katalytisk reduksjon.

Nye Peugeot Partner har flere motorer som svarer til Euro6*-normen:
BlueHDi diesel med 100 og 120 hk, og VTi-bensinmotor på 98 og
120 hk.

Disse nye motorene gir ypperlig kjørekomfort og ytelser som er en
referanse, med mer effekt og mer dreiemoment. I tillegg er det en 
6-trinns girkasse på BlueHDi 120-motoren.
Dette er motorer med optimalisert lavt forbruk og CO2-utslipp.

1,6 VTi 98 hk, 5-trinns manuell girkasse
Økonomi, dynamikk og kjørekomfort er hovedspesifikasjonene for
denne bensinmotoren.

1.6L BlueHDi 100 hk S&S, 5-trinns manuell girkasse eller 
ETG6 6-trinns elektronisk betjent manuell girkasse
Denne nye Euro 6-motoren, som finnes med manuell eller elektronisk
betjent girkasse, gir enda bedre ytelser og lavere forbruk, med en
reduksjon av opp til 16 % av drivstofforbruket og CO2-utslippet.  

1,6L BlueHDi 120 hk S&S 6-trinns manuell girkasse
Denne motoren er toppen av BlueHDi Euro 6-utvalget, med en effekt
på 88 kW (120 hk) og et dreiemoment på 300 Nm ved 1750 o/min.
Denne motoren er kombinert med en 6-trinns girkasse.

BVM5: 5-trinns mekanisk girkasse.
BVM6: 6-trinns mekanisk girkasse.
ETG6: 6-trinns elektronisk styrt girkasse.
S&S: Stop and Start.

Motorer

Ytelser Forbruk** i liter / 100 km

Maks. effekt
(DIN hk-o/min)

Maks.
dreiemoment

(Nm ved o/min)
Bykjøring Utenbys Blandet CO2 (g/km)

1,6 VTi 98 hk Euro6 BVM5 98 / 6000 152 / 3500 8,2 5,3 6,4 148

1,6L Vti 120 hk Euro6 BVM5 120 / 6000 160 / 4250 8,3 5,4 6,5 151

1,6L BlueHDi 100 hk S&S Euro6 BVM5 100 / 3750 254 / 1750 4,6 3,9 4,1 109

1,6L BlueHDi 100 hk S&S Euro6 ETG6 100 / 3750 254 / 1750 4,3 4,1 4,2 109

1,6L BlueHDi 120 hk S&S Euro6 BVM6 120 / 3500 300 /1750 4,9 4,2 4,4 115

   *Med STOP & START.
**I henhold til direktiv 99/100/CE og med 5 seter.

DIMENSJONER



INTELLIGENT SIKKERHET
Nye Partner Tepee er utstyrt med teknologier som bidrar 
til bedre sikkerhet for fører og passasjerer, med følgende
hovedspesifikasjoner:

BREMSER

Med sine to ventilerte skivebremser på 283 mm foran og sine
to massive skivebremser på 268 mm bak, garanterer Partner
effektiv bremsing under alle omstendigheter. ABS-systemet
(blokkeringsfrie hjul) gjør det mulig å holde kontrollen over
bilens kurs ved å unngå at hjulene blokkeres ved
bråbremsing. Den elektroniske bremsekraftfordeleren 
(REF) styrer bremsekraften individuelt for hvert hjul, 
noe som øker effektiviteten, spesielt i svinger. 

Nødbremseassistanse (AFU) øker bremsetrykket ved kraftig
bremsing, noe som bidrar til å redusere stopplengden.
Ved kraftig oppbremsing tennes varseblinket automatisk 
for å redusere risikoen for påkjørsel bakfra.

ESC (elektronisk stabilitetsprogram) gjenoppretter bilens 
kurs dersom systemet detekterer under- eller overstyring.
Antispinnsystemet (ASR), som er kombinert med ESC, 
hindrer hjulene i å spinne ved dårlig veigrep. 

BAKKESTARTHJELP

Bakkestarthjelpen holder bilen stille et kort øyeblikk, enten
den starter fremover eller i revers, i skråninger over 5 %.
Dermed har føreren tid til å flytte foten fra bremsepedalen 
til gasspedalen.

ACTIVE CITY BRAKE

Active City Brake* (Automatisk brems ved risiko for kollisjon i
bytrafikken) er et system som virker inn på bremsene. Når
bilen kjører i under 30 km/t reduseres risikoen for kollisjon
eller konsekvensene av dette dersom føreren ikke reagerer.

*Tilgjengelig som ekstrautstyr fra november 2015

GRIP CONTROL®*:

Grip Control®* (økt trekkraft) bidrar til å bedre bilens trekkraft
og veigrep på alle typer veier for tryggere kjøring. Man kan
velge 5 forskjellige kjøremodus direkte ved hjelp av
innstillingshjulet på dashbordet: snø, gjørme, sand ESP
Standard eller ESP OFF.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig avhengig av versjon

HASTIGHETSREGULATOR/-BEGRENSER*

Hastighetsregulatoren* opprettholder en konstant hastighet,
uten at det er nødvendig for føreren å trå på gasspedalen.
Hastighetsbegrenseren gjør det mulig å programmere en
maksimumshastighet for bilen.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. 
For ytterligere informasjon se instruksjonsboken.

ABSORPSJONSSYSTEM VED KOLLISJON

I tilfelle frontkollisjon er kupeen beskyttet med tre
støtabsorpsjonskanaler, en nederst, en i midten og en øverst.
Disse kanalene absorberer kraften fra støtet etter hvert som
dette bringes forfra og bakover. Ved påkjørsel fra siden går
energien via bilens understell. Partner Tepee er utviklet slik 
at energien ved et støt bakfra progressivt absorberes ved
deformasjon av bakre bjelke. Ved rundvelt beskyttes kupeen
takket være karosseriets gode motstand. Rattstammen, som
trekkes sammen 40 mm ved kollisjon, utgjør en beskyttelse
for føreren.

TÅKELYS FORAN MED STATISK SVINGLYS*

For bedre sikkerhet og optimal sikt på veien lyser tåkelyset
foran opp innsiden av svingen dersom bilen kjører i en
hastighet under 40 km/t. Denne lysfunksjonen er spesielt
nyttig ved kjøring i bytrafikk, i gatekryss, på svingete veier og
ved manøvrering på parkeringsplasser.

* Med Siktpakke eller Trygghetspakke som ekstrautstyr på bilen 
(Blir tllgjengelig i november 2015)..

BESKYTTELSE MOT TYVER

Partner Tepee har også blitt spesielt utviklet for å redusere
risikoen for at bagasjen i bilen blir stjålet. 
Sentrallås er standard, og det er ingen låseknapper på
dørene. Det er også en nøytaliseringsknapp på dashbordet. 
Sentrallåsen aktiveres automatisk med en gang bilen kommer
opp i en hastighet på over 10 km/t. 
En fjernbetjening med to knapper brukes til å låse bilen opp
eller igjen, og en alarm finnes som tilbehør.

HODESTØTTE

Seteryggene og hodestøtten er spesielt utformet for å
ledsage kroppens bevegelse ved en kollisjon.

KOLLISJONSPUTER

I tillegg til kollisjonsputen foran for føreren og passasjeren,
kan Partner Tepee være utstyrt med sidekollisjonsputer* 
og sidekollisjonsgardiner i tak** (ekstrautstyr). 

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

ISOFIX-FESTER

Isofix-festepunktene er plassert mellom seteputen 
og seteryggen på de to sideplassene som brukes til feste 
av barnesetet uten at det er nødvendig å feste setet 
med sikkerhetsselen.



LAKKFARGER

METALLIC LAKK
(Ekstrautstyr)

VANLIG LAKK

Hvit Banquise

Grå Aluminium

Rød Ardent

Nocciola (1)

Sort Onyx (2)

Blå Kyanos (1)(2)

Grå SharkGrå Artense (1)

(1) Ikke tilgjengelig på versjon Access.
(2) Ikke tilgjengelig på versjon Outdoor.

Grå Moka (1)



INNTREKK

FELGER OG HJULKAPSLER

15" Nateo-hjulkapsel (2)

15" Atacama-hjulkapsel (1)

16" Grenade-hjulkapsel (3)

16" Managua-felg (4)
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(1) Tilgjengelig på Access- og Active-nivå (unntatt med «Aero»- og «Allterreng»-pakker).
(2) Tilgjengelig på nivåene Active (med Look-pakke), «Style», Outdoor og Allure 

(hvis Grip Control eller elektronisk styrt manuell girkasse).
(3) Tilgjengelig på nivåene Access (hvis Allterreng-pakke), Outdoor og Allure.
(4) Ekstrautstyr på nivåene Active, «Style», Outdoor og Allure.St
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1 – Takbøyler + sykkelstativ
2 – Tetrax-holder for smartphone
3 – Takboks
4 – Røykesett (askebeger + sigarettenner)
5 – Bagasjeromstrekk
6 – Multimediafeste
7 – Tilhenger + sykkelstativ

1
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TILBEHØR
Ved å velge Peugeot velger du også et omfattende forhandlernett der mottaket, profesjonalismen, utstyrstilbudet og servicekvaliteten
garantert vil gi deg optimal tilfredshet. Du henvender deg til en spesialist som lytter til det du har å si, som forstår dine behov og krav, 
og som svarer effektivt på disse behovene. Og hva er vel bedre enn denne typen tillit for å kunne bygge opp et forhold som varer?

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 INTERNET 
Oppdag Peugeot på internet, 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 i 5 år eller 100.000 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 30 022
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


