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Nye Partner er skreddersydd for jobben, og innfrir
kravene fra alle fagfolk.

Den nye fronten gir et klart uttrykk av bilens kvalitet.
Grillen har blitt gjort mer vertikal, og har PEUGEOTs
løvesymbol i midten. Den har fått ny støtfanger med
strammere linjer. Lyktene foran har en spesiell
innvendig design som gir et absolutt moderne
uttrykk.

I snart 20 år har den kjente varebilen blitt  kjørt av
fagfolk. For å bedre påliteligheten og kvaliteten har
PEUGEOTs ingeniører latt bilen gjennomgå de
tøffeste tester. Selv etter 6 millioner kilometer under
de mest krevende forhold tilfredsstiller varebilen
fortsatt   alle behov.

VAREBILEN SOM ER SKREDDERSYDD 
FOR DINE BEHOV



TILPASSER SEG ALT
Med sine dimensjoner og sin lastekapasitet
svarer Peugeot Partner til kravene fra alle
brukere.

LAST INN DET DU MÅTTE TRENGE... 
Nye Partner har stor lastekapasitet og en
modularitet som er referanse i kategorien.
Nyttevolumet er på hele 3,3 m3 i L1-versjon
med en vareromslengde på 1,80 m, og 
3,7 m3 i L2-versjon med en vareromslengde
på 2,05 m. Med Multiflex-benkesetet   (3-
seter) og fabrikkmontert gittervegg er
nyttevolumet på hele 3,7 m3 i L1 med en
vareromslengde på 3 m, og på 4,1 m3 i L2
med en vareromslengde på 3,25 m.

Partner finnes med tre nyttelastnivåer: 
I kort versjon 625 kg eller 850 kg, blant 
de beste tilbudene på markedet for dette
segmentet! For den lange versjonen 
er nyttelasten på 750 kg.

… ENKELT OG GREIT
Tilgangen til varerommet er enkel, 
takket være en lav lasteterskel. Og de
asymmetriske bakdørene åpnes til 180°.
Varerommet har en praktisk, rektangulær
form som gjør det enkelt å laste inn store
gjenstander.

Lasting og lossing gjøres enda enklere med
skyvedørene* på en eller to sider. 

De høyt plasserte baklysene vitner om
effektiv beskyttelse ved små sammenstøt i
trafikken. Dørhengslene på bakdørene,
som er skjult bak lyktene, viser i hvilken
grad Partner legger vekt på detaljer,
kvalitet og estetikk.

*Ekstrautstyr eller standard avhengig av versjon.

SIKKER TRANSPORT  
Gulvet i Partner har 6 festekroker som
brukes til å holde lasten på plass. 

Med en bredde i varerommet på 1,62 m
og 1,23 m mellom hjulhusene kan
Peugeot Partner romme to Europaller
(1,2 m x 0,80 m) allerede i den korte L1-
versjonen

1. Skillevegg fra fabrikk med gitter øverst, og
mulighet til å åpne luken nederst på høyre side (Kun
mulig ved 3-seter). 

2. Giraffluke: Gjør det mulig å transportere lange
gjenstander med dørene lukket. Åpningssystemet er
spesielt utviklet for å gjøre bruken enda enklere.  
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KOMFORTABLE ARBEIDSFORHOLD

Peugeot Partner tenker på din
komfort. Førerplassen er spesielt
utarbeidet for profesjonell bruk, med
en høy kjøreposisjon og en bred
synsvinkel, alt for førerens komfort.
Førersetet med høyderegulerbart
armlene*, ratt som kan reguleres i
høyden og i dybden og girspakens
plassering på dashbordet, bidrar alle
til førerplassens perfekte ergonomi.
For å gi enda bedre komfort kan
Peugeot Partner utstyres med
manuelt eller automatisk klimaanlegg*.

Peugeot Partner tenker ikke bare på
føreren, men også på passasjerene!
Det er det eneste nyttekjøretøyet 
i dette segmentet som gir god plass 
til knærne for passasjeren i midten.
Dette er gjort mulig fordi den
elektronisk betjente manuelle
girkassen ETG6 har en girvelger 
på dashbordet i stedet for 
en tradisjonell girspak.

Peugeot Partner er ekstra praktisk
med sine 60 liters oppbevaringsrom i
kupeen, som kan brukes av føreren
eller passasjerene. Det lukkede
oppbevaringsrommet foran rattet
eller skrivebordet bak den
sammenfoldbare seteryggen til det
midtre setet gjør livet og jobben
enklere for alle. Takhyllen med
solskjerm og taklampe har åpninger
for å gjøre det lettere å ta ut
gjenstander.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

PEUGEOT CONNECT FLEET** 
Forvalter du en flåte med firmabiler?
Med Peugeot Connect Fleet kan du
øke din produktivitet, din
servicekvalitet og redusere
driftskostnadene ved å oppnå enda
mer økonomisk kjøring.

Du kan i sanntid innhente viktig
informasjon om bilene, som antall
kilometer tilbakelagt, forbruk, antall
timer bruk og kjøring, mekaniske
varsler og vedlikehold som skal
utføres. Du kan også få personlige råd
til hver fører om hvordan han/hun kan
redusere forbruket, og du kan dra
nytte av en geografisk
lokaliseringstjeneste for hver bil.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.
**Tilgjengelig som tilbehør.
.



TEKNOLOGI

I ditt yrke er du uten tvil enda mer
«tilkoblet» enn før! Derfor tilpasser
nye Peugeot Partner seg denne
utviklingen, ved å integrere det beste
av det som finnes innen
tilkoblingssystemer.

Telematikksystemet er helt nytt og
moderne. Den store 7-tommers*
berøringsskjermen midt på dashbordet
faller naturlig for førerens blikk, og gir
lett tilgang til betjening av bilens
forskjellige funksjoner. Få tilgang til
navigasjonssystemet eller bla
igjennom dine musikkfiler med en
enkel berøring av skjermen. Med
MirrorScreen**-teknologien kan du
ganske enkelt kopiere en del av appene
fra din mobiltelefon over på skjermen i
din Peugeot Partner, og du kan dra
nytte av en del av funksjonene. Med
talegjenkjennelsen kan du foreta
oppringninger, lese og diktere
meldinger uten å ta øynene fra veien.
Du kan også koble til dine digitale
apparater ved hjelp av USB-uttaket,
jack-uttaket eller Bluetooth-funksjonen.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,
avhengig av versjoner.

**MirrorScreen-funksjonen virker via MirrorLink™-
teknologien for telefoner, med Android, RIM og
Windows  vil være tilgjengelig i november 2015
(for Apple-telefoner fra og med iphone 5) på den
betingelse at det er inngått et telefonabonnement
som inkluderer internett-tilgang. Kun apper som
er Mirrorlink™ eller Carplay®-sertifiserte vil kunne
fungere (når bilen står stille og/eller når den
kjører, avhengig av tilfellet). Det kan derimot
forekomme at visse funksjoner i appen blir
nøytralisert når bilen kjører. Det kan hende at
abonnementet til Mirrorlink™ eller Carplay®-
apper skjer mot betaling.

RYGGEKAMERA  
Ryggekameraet* aktiveres automatisk
når bilen settes i revers, og føreren
kan da se forholdene bak bilen i den
7-tommers berøringsskjermen slik at
manøvreringen kan skje trygt og
sikkert.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,
avhengig av versjoner.

PARKERINGSASSISTANSE
FORAN OG BAK*  
Parkeringsassistansen, som avgir
lydsignaler og visuelle meldinger 
på hindringer ** som måtte befinne
seg i bilens manøvreringsfelt. Dette
kan kombineres med et ryggekamera*
for enda enklere manøvreringer!

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av
versjoner
**For ytterligere informasjon, les bilens
instruksjonsbok.

ACTIVE CITY BRAKE*   
Active City Brake (Automatisk brems i
bytrafikk ved risiko for kollisjon) er et
system som virker på bremsene. Når
bilen kjører i under 30 km/t reduserer
den risikoen for kollisjon eller
konsekvensene av en eventuell
kollisjon i bytrafikk.

*Tilgjengelig som ekstrautstyr fra og med
november 2015.



MULTIFLEX-BENKESETE: 
UNIK MODULARITET

1       Takket være Multiflex-benkesetet og
den tredje sitteplassen i midten kan
Partner brukes til å transportere en
ekstra passasjer, noe som bidrar til
bedre mobilitet innen bedriften.

2        Seteputen på den midtre plassen kan
løftes helt opp for å gi plass til høye
gjenstander som skal transporteres**.

3        Sidesetet kan foldes helt sammen.
Lange gjenstander kan dermed
transporteres uten problemer**.

* Skrivebordet skal kun brukes når bilen står helt stille.
** Av sikkerhetsgrunner, påse at alle gjenstander som transporteres blir forsvarlig fastspent.

Med Multiflex-benkesetet bedrer nye
Partner ytterligere de unike
mulighetene bilen har hatt helt siden
første lansering. Dette unike utstyret i
varebilsegmentet gjør det mulig å
transportere tre personer foran, og
kan by på mange andre fordeler!  

Ved behov foldes sidesetet sammen
slik at man oppnår et helt flatt gulv
som en forlengelse av varerommet.

Partner kan da brukes til transport av
gjenstander som er opp til 3 m lange
(3,25 m i lang versjon) og 10 cm
høye. Nyttevolumet økes da med 400 l
(påse at all last blir forsvarlig sikret).
Seteputen på sidesetet kan også
løftes opp for transport av høye
gjenstander i kupeen.
Det midtre setet i din Peugeot Partner
kan også gjøres om til et omreisende
kontor. Når setet foldes sammen, kan

man bruke skrivebordet* bak
seteryggen, og man disponerer også
et oppbevaringsrom som kan låses
med hengelås.
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PARTNER ELECTRIC INNOVASJON SOM TJENER DIN MOBILITET

Det nye Partner-modellprogrammet
kompletteres av Partner Electric.

Alle fordelene med Partner, pluss elektrisk
mobilitet.

Partner Electric er utstyrt med en elektrisk
motor med høye ytelser. Denne motoren
byr også på dynamiske ytelser av topp
kvalitet, med en effekt på 49 kW (67hk) 
og et dreiemoment på 200 Nm som er
tilgjengelig umiddelbart.

For å gi deg enda større handlingsfrihet 
i hverdagen, for en rekkevidde på 
170 km i europeisk syklus (NEDC). 
Ingen ubehagelige overraskelser! På
instrumentpanelet ser du alle indikasjoner
om forbruk og energiregenerering ved
fartsreduksjon og bremsing. Og takket
være hurtigladingen, som lader batteriet 

80 % på 30 minutter, vil Partner Electric
tilpasse seg din agenda. Alltid klar for 
å reise videre!

NORMAL LADING PÅ 8,30*
Med ladingskabelen, som er
standardutstyr, kan du enkelt lade 
Partner Electric (opp til 14A) i bedriften,
eller ganske enkelt hjemme hos deg selv…. 
I all sikkerhet.
Ladingen opphører umiddelbart når
batteriet er ladet.

Partner Electric forener en rekke forskjellige
ytelser, for optimalisert komfort:
Bilen er utstyrt med et trinnløst automatgir
med permanent innkobling og gir en følelse
av dynamikk og mykhet allerede fra start
og under alle akselereringfaser, uten at det
er nødvendig å skifte gir.

Stillheten som kjennetegner el-bilene,
kompletterer kjørekomforten ombord i
Partner Electric. Bilen er i tillegg utstyrt
med et 100 % elektrisk varmeanlegg som
garanterer rask temperaturstigning i
kupeen.

Med Partner Electric blir kjøringen helt
problemfri : Batteriet har en garanti på 8 år
eller 100 000 km**, og den elektriske drivlinjen
en garanti på 5 år eller 100 000 km**. 

*Antatt tid for komplett lading på sikret 14A-uttak i
hjemmet.
**Den første av de to tidsfristene som inntreffer.



MOTORER

Ytelser Forbruk l/100 km Utslipp

Motor Maks. effekt 
(DIN hk-o/min)

Maks.
dreiemoment

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

   Varebil 

1,6 Vti 98 hk (Euro 6) 5-tr.man. 98 / 6000 152 / 3 500 8,3 5,3 6,4* 149*

1,6 BlueHDi 75 hk 5-tr.man. 75 / 3500 233 / 1750 5* 3,8 4,2* 110*

1,6 BlueHDi 100 hk S&S 5-tr.man. 100 / 3750 254 / 1750 4,7* 3,9 4,2 108*

1,6 BlueHDi 100 hk S&S ETG6 100 / 3750  254 / 1750 4,3* 3,9* 4* 106*

1,6 BlueHDi 120 hk 6-tr.man. 120 / 3500 300 / 1750 4,8* 4,1 4,3* 112*

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 : integrering av Stop & Start, utvikling av en ny
generasjon diesel- og bensinmotorer...

BlueHDi-motorer
Nye PEUGEOT Partner 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.

* 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 disel med mellom75 hk  og 120 hk, og VTi-bensinmotor på
98 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.

Påfylling av AdBlue skjer samtidig med vedlikehold av bilen, via
drivstoffluken. Dette gjør operasjonen enklere for fagfolk som kjører
over 20 000 km i året.

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

1.6L BlueHDi 75 hk, 5-trinns manuell girkasse
Denne dieselmotoren med “common rail”-innsprøyting gir ypperlige
ytelser og akselerasjonsevner på lave og middels turtall.

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: fra
4 l/100 km og 106 g/km.

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.

FORBRUK OG UTSLIPP 

   *Anleggspakke/Grip-Control

PEUGEOT 
OG MILJØET

5-tr.man.: 5-trinns manuell girkasse.
6-tr.man.: 6-trinns manuell girkasse.
ETG6: 6-trinns elektroniske betjent manuell girkasse.
S&S: Stop and Start.



KRAVSTOR NÅR DET GJELDER SIKKERHET
Nye Peugeot Partner er utstyrt med
teknologier av aller siste generasjon for 
å styrke sikkerheten ombord og gjøre
kjøringen enklere. Og du har alt du 
trenger for at bilen skal vare enda lenger.

Bremser
Med sine to ventilerte skivebremser 
på 283 mm foran og sine to massive
skivebremser på 267 mm bak, garanterer
Partner effektiv bremsing under alle
omstendigheter.

ABS
ABS-systemet (blokkeringsfrie hjul) gjør 
det mulig å holde kontrollen over bilens
kurs ved å unngå at hjulene blokkeres 
ved bråbremsing.

Elektronisk bremsekraftfordeler
Den elektroniske bremsekraftfordeleren
(REF) styrer bremsekraften individuelt for
hvert hjul, noe som øker effektiviteten,
spesielt i svinger.

Nødbremseassistanse
Nødbremseassistanse (AFU) øker
bremsetrykket ved kraftig bremsing, noe
som bidrar til å redusere stopplengden.

ESC
ESC (elektronisk stabilitetsprogram)
gjenoppretter bilens kurs dersom systemet
detekterer under- eller overstyring.  

Antispinn
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.

Automatisk tenning av varselblink
Ved kraftig oppbremsing vil varsellysene
tennes automatisk for å unngå påkjørsel
bakfra.

Adaptive tåkelys*   
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 automatisk vinduspusser og Active City Brake
som ekstrautstyr.

Hastighetsregulator og
hastighetsbegrenser*
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. 
Man kan dermed innstille 4
hastighetsbegrensninger for bilen.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. 
Kun hastighetsbegrenser på Partner Electric.

Dekktrykkvarsler*
Peugeot Partner kan utstyres med
dekktrykkvarslere*. Hvert hjul er utstyrt
med en sensor som måler alle
trykkvariasjoner, og dermed identifiserer 
et defekt eller punktert dekk.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig avhengig av versjon.

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

Active City Brake*
Active City Brake* (Automatisk brems i
bytrafikk ved risiko for kollisjon) 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

Motstand ved kollisjoner
Ved hjelp av spesielt tilpassede
karosserielementer er Peugeot Partner
utviklet for gradvis å absorbere støt ved
frontkollisjon, påkjørsel bakfra eller fra siden.
Ved rundvelt vil karosseriets utmerkede
soliditet beskytte personene i bilen.
Rattstammen, som trekkes sammen 40 mm
ved kollisjon, utgjør en beskyttelse for
føreren. Sikkerhetsselene på forseteplassene
kan reguleres i høyden, og de er utstyrt med
aktive beltestrammere og trykkbegrensere
(med unntak av den midtre plassen dersom
bilen har Multiflex-sete). 

Hodestøtte
Seteryggen og hodestøttene er spesielt
utviklet for å følge bevegelsen til personene
som sitter i setet, og dermed redusere
konsekvensene som følge av en kollisjon

Kollisjonsputer
I tillegg til kollisjonsputen på førerplassen kan
Partner utstyres med en dobbelt
kollisjonspute for passasjerene, dersom bilen
er utstyrt med Multiflex-sete og
sidekollisjonsputer.

Sentrallås
Sentrallås er standard, og en trykknapp på
dashbordet brukes for å låse dørene med en
gang bilen kommer opp i en hastighet på
over 10 km/t. 

Selektiv låsing av dører 
En trykknapp på dashbordet, med en LED*-
lampe som viser modus, brukes til å låse opp
eller igjen lasterommet, uavhengig av dørene
i førerhuset.

LED: Elektrisk lysdiode.

Fjernbetjening* 
En fjernbetjening* med 3 trykknapper brukes
til å låse opp eller igjen alle dørene i bilen,
eller kun varerommet.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

Anleggspakke*
Med sine beskyttelsesplater under motoren
og sine dekk med spesielle dimensjoner
(195/70 R 15) bedrer anleggspakken* bilens
kjørekapasitet i krevende terreng, ved å gi
ekstra beskyttelse mot små støt mot
understellet. . 

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



PARTNER MODELLPROGRAM
Hvert yrke har sine spesielle behov.
For å kunne tilfredsstille alle krav
finnes Partner i mange forskjellige
versjoner, slik at hver og én kan finne
bilen som passer perfekt, enten det
dreier seg om et enmannsforetak eller
en flåteadministrator.

VELG DIMENSJONER
Partner finnes i to forskjellige lengder,
det vil si med to lastevolum og to
vareromslengder. Partner i kort
versjon (L1) har en lengde på 4,38 m,

mens Partner i lang versjon (L2) har
en lengde på 4,63 m. Bredden er på
1,81 m med sammenfoldede speil
(2,11 m med speilene ute).  

VELG DØRER
Peugeot Partner har skyvedør med
eller uten vindu på én eller begge
sider. De asymmetriske
sidehengslede bakdørene leveres
uten eller med  vindu.

LOOK-PACK*
Denne pakken omfatter en spesiell
støtfanger foran og støtfangerdetaljer
bak, samt speildeksler i samme farge
som karosseriet. Look-Pack* gir bilen
en personlig stil.

LOOK-PACK PLUS*
Peugeot Partner utstyrt med Look-
Pack Plus* har flere utvendige
detaljelementer i samme farge som
karosseriet, en forkrommet grill,
kjørelys med LED-lamper**, tåkelys
og 15-tommers Nateo-hjulkapsler.

*Ekstrautstyr.
**LED: Elektrisk lysdiode



DIMENSJONER 

0,727 m 0,925 m

4,380 m
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1,62 m*
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Utvendige mål Kort versjon Lang versjon 

Lengde 4384 mm 4632 mm

Bredde (sammenfoldede speil) 1810 mm 1810 mm

Bredde (med speil) 2112 mm 2112 mm

Min. bredde 1812 mm  /  1822    mm 1832 mm / 1842    mm

Akselavstand 2728 mm 2728 mm

Lasteterskel 586 mm  /  613 mm* 613 mm

UTVENDIGE DIMENSJONER INNVENDIGE DIMENSJONER DØRDIMENSJONER

*Med nyttelast på 850 kg (ekstrautstyr).

*Med økt nyttelast 
(avhengig av motor). 
**Uten skyvedør på siden. 
***Med skyvedør på siden. 
****Med sammenfoldet Multiflex-sete

Partner har blitt spesielt utviklet for å gjøre livet enklere for 
alle de som bruker bilen i jobben. De utvendige dimensjonene
vitner om en harmonisk likevekt mellom innvendig volum,
tilgjengelighet, kjørbarhet og spenstighet. Partner svarer

dermed til forventningene fra sine brukere, som ønsker 
et ideelt kompromiss mellom utvendige dimensjoner 
og nyttevolum.

Innvendige må Kort versjon Lang versjon 

Nyttelast 625 kg  /  850 kg* 750 kg

Vareromslengde (ved setene) 1800 mm 2050 mm

Vareromslengde (med Multiflex-benkesete) 3000 mm 3250 mm

Maks. vareromsbredde 1620 mm** 1500 mm***

Vareromsbredde (mellom hjulhus) 1230 mm 1230 mm

Maks. vareromshøyde 1250 mm 1250 mm

Nyttevolum fra 3,3 m3 til 3,7 m3**** fra 3,7 m3 til 4,1 m3****

Mål dører Skyvedør på siden Klappdører bak

Maks. bredde 737 mm 1250 mm

Bredde 640 mm 1230 mm

Maks. høyde 1192 mm 1200 mm

Høyde i varerom 1100 mm 1148 mm



LAKKFARGER

Vanlig lakk
Hvit Banquise

Vanlig lakk
Rød Ardent

Metallic lakk*
Grå Shark

Metallic lakk*
Grå Aluminium

Vanlig lakk
Sort Onyx*

* Ekstrautstyr.



Grått Réseau-setetrekk

HJULKAPSLER INNTREKK

15-tommers 
Atacama hjulkapsel

15-tommers 
Nateo-hjulkapsel**

15-tommers 
navkopp*

*Tilgjengelig fra november 2015.
** Tilgjengelig med Look-Pack Plus.
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1 - Tilhengerfeste
2 - Gummimatte   
3 - Takgrind i aluminium  
4 - Tyverialarm 
5 - Innvendig takgrind 
6 - Takbøyler 

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 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 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
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