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I mer än 210 år har Peugeot upprätthållit en fransk tillverknings- 

tradition av kvalitet och innovation. I dag är Peugeot mer inriktat 

än någonsin på att skapa fordon som erbjuder fantastiska upple-

velser. Varje detalj – från design och material till ergonomi och 

uppkoppling – erbjuder en mer intuitiv körupplevelse. 

Peugeot vill ge alla friheten att välja, eftersom människan  

alltid står i centrum för vår verksamhet.
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EN  EXPERT  FÖR ALLA T ILLFÄ LLEN . ME D  E L E GA N S .

Peugeot Expert är transportbilen för dig som tillbringar mycket tid i din bil och som kräver komfort och  

säkerhet. Känn dig trygg med många smarta förarhjälpsystem, samtidigt som den självsäkra designen 

och högt placerade kylargrillen understryker bilens dragningskraft. Med sitt starka och uttrycksfulla 

utseende utlovar Peugeot Expert en funktionell interiör.

Upptäck Peugeot Experts ljussignatur i LED som ger transportbilen extra elegans. 

Tillsammans med främre och bakre stötfångare lackerade i karossens färg får du 

också smarta dimljus, kylargrill med kromfinish och backspeglar, dörrhandtag och 

sidolister i karossens färg.



6 7*≤ 1,9 m på samtliga versioner med standard lastvikt, utom Experts långa version L3. Den utökade lastkapaciteten garanterar inte sådan åtkomst. *Med Moduwork-passagerarsoffa.

RÖRL I G H ET  I  S TADEN . KOMPA KT  OCH SMID IG  STA D SKÖRN ING .

Den behändiga storleken på Peugeot Expert och nya Peugeot e-Expert gör att de enkelt klarar av 

begränsade parkeringsytor, mycket tack vare den låga höjden på 1,9 m*. Den elektriska versionen 

gör också att det är smidigt att köra i områden med begränsad trafik. 

Peugeot Expert finns tillgänglig i längderna L1, L2 till L3 – från 4,6 till 5,3 meter. Valmöjligheterna med alla olika utföranden  

gör att  Peugeot Expert förenklar alla dina körningar. Dessutom får du också en transportbil med styrka, eftersom Expert  

redan från L1 har en lastvikt på upp till 1 350 kg, en lastvolym på 5,1 m3* och en lastlängd på 3,32 meter*.



8 9*Med Moduwork-passagerarsoffa.

ROBUST  OCH ELEGANT . TRY GGA RE  KÖRN IN G .

Med sin formgivning uttrycker Peugeot Expert en robust och elegant känsla. Det starka och 

uttrycksfulla utseendet, tillsammans med de flytande linjerna, utlovar en rymlig och funktionell 

interiör som kan transportera tre passagerare fram, samt långa och tunga laster*.

Tack vare smarta förarhjälpsystem får du extra hjälp ute på vägarna. Allt från aktiv  

säkerhetsbroms till automatisk aktivering av dina strålkastare och smidig backkamera  

– Peugeot Expert har många smarta system som både underlättar och tryggar din körning.



ELEKTRISK  KÖRGLÄDJE .



12 13*Med hellackerad kaross.

EN  AMBIT IÖS  NATUR . E L E KTR IF IE RA N D E  D E S IGN .

De eleganta linjerna och den moderna silhuetten hos den 100 % eldrivna nya Peugeot e-Expert visar upp  

karaktären från en kraftfull transportbil som är designad för daglig användning. Den robusta kylargrillen är  

prydd med det tvåfärgade lejon-emblemet* som finns på samtliga elektriska modeller från Peugeot. Nya  

Peugeot e-Expert finns i tre längder med ett antal olika versioner som uppfyller olika yrkesmässiga behov.

Laddningsluckan är placerad framför förardörren och nås enkelt vid laddning av batteriet. 

Baktill finns det tvåfärgade lejon-emblemet* i blå och gröna färgtoner som tillsammans  

med det unika e-Expert-monogrammet, utmärker den elektriska driften.
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*50 kWh batteri – finns för versionerna L1, L2 och L3.   **75 kWh batteri – finns för versionerna L2 och L3.   ***Gäller 50 kWh-batteriet.
Värden för räckvidd och elförbrukning är angivna enligt WLTP. De kan variera enligt verkliga körförhållanden och påverkas av faktorer som hastighet, 

komfortvärme ombord, körstil och utetemperatur. Laddningstiden beror främst på effekten i bilens laddare, laddkabeln samt laddningsstationens typ och effekt. 
Kontakta din återförsäljare för mer information och läs mer på peugeot.se  *Kostnadsfri app.

BATTER I  OC H  R ÄC K VIDD . TJÄ N STE R  SOM GÖR L IVE T  E N KL A RE .

Nya Peugeot e-Expert har ett batteri som är placerat så att utrymmet och lastvolymen bibehålls. Det kan antingen fås med  

en kapacitet på 50 kWh* och en räckvidd på upp till 230 km, eller med 75 kWh** och en räckvidd på upp till 330 km. Batteriet  

har en garanti på 8 år eller 160 000 km för 70 % av dess laddningskapacitet. Det är enkelt att ladda nya Peugeot e-Expert  

såväl hemma som på arbetsplatsen. Vid offentliga laddstationer kan batteriet laddas till 80 % på bara 30 minuter***.

Hantera olika elektriska tjänster direkt från din smartphone. Håll dig uppkopplad med din transportbil 

på distans genom appen MyPeugeot* (hantera t.ex. styrning och planering av laddning för att dra 

nytta av tider med låg belastning och förinställning av temperaturen i kupén).
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HÖG KÖRKOMFORT .

Peugeot Experts och nya Peugeot e-Experts fokus ligger på körkomfort.  

Det upphöjda insteget gör det enkelt att kliva in till det högt placerade  

förarsätet. Dessutom är förarplatsen funktionell, användarvänlig  

och innehåller en mängd smarta förvaringsutrymmen.

Nya Peugeot e-Experts nya instrumentpanel med en 3,5-tums display visar 

viktig körinformation i realtid, som aktuell räckvidd och information från 

effektmätaren (CHARGE/ECO/POWER*). På den stora pekskärmen får du en 

smidig översikt av det elektriska flödet. Knappen “e-Toggle” ger omedelbar 

tillgång till den elektriska automatlådans reglage. Du kan också välja mellan 

tre körlägen – ECO, NORMAL och POWER**. Standardversionens elektriska 

parkeringsbroms aktiveras även automatiskt, vilket gör den lätt att använda.

 

*CHARGE: Regenerering/delvis laddning av batteriet.
ECO: Energioptimering. 

POWER: Maxeffekt.
**ECO: Optimerad för batteriets bästa möjliga livslängd. 

NORMAL: Optimerad för komfort. 
POWER: Optimerad prestanda för transport av tunga laster.

Förarhytten i nya Peugeot e-Expert.
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UPP KOPPLAD ,  INTU IT IV 
OCH SÄKER KÖRNING .

Förenkla dina resor tack vare ett uppkopplat och röststyrt navigationssystem i 3D. 

Systemet omfattar tjänster och trafikinformation i realtid med TomTom Traffic(1). 

7-tums skärmen(2) innehåller även funktionen Mirror Screen(3) så att du kan använda 

appar genom din smartphone som är kompatibla med Apple CarPlayTM.

För en säkrare och bekvämare resa innehåller Peugeot Expert många hjälpsystem 

för föraren, såsom Visiopark 1(4), igenkänning av trafikskyltar och rekommendationer 

för hastighetsbegränsning(5), automatiskt helljus(6), aktiv säkerhetsbroms(6), 

aktiv farthållare(5), avåkningsvarnare(5), dödavinkelvarnare(5), Head up display(6).

(1) Beroende på marknad.
(2) Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell.
(3) Endast Apple CarPlayTM kan användas. Under körning kan vissa funktioner begränsas. Visst innehåll, som kan vara kostnadsfritt 
med din smartphone, kräver prenumeration på en motsvarande avgiftsbelagd app som är certifierad enligt Android AutoTM eller 
Apple CarPlayTM. Funktionen Mirror Screen fungerar med Android AutoTM (för Android-telefoner) eller Apple CarPlayTM  
(för iOS-telefoner) beroende på mobildataavtal. Läs mer på peugeot.se
(4) Finns som standard eller som tillval till 7”-pekskärmen beroende på version.
(5) Finns som standard eller tillval beroende på modell.
(6) Standar, tillval eller inte tillgängligt.



ENKEL HET SKAPAR PRODU KTIVITET.
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K ONCEPTET 
MOD UWORK.

Med Moduwork-sätets* fantastiska möjlighet att modifieras kan Peugeot Expert 

på bästa möjliga vis nyttja lediga säten. Sidopassagerarsätet kan lyftas uppåt och 

frigöra en plats med ett plant golv. Den stora luckan i skiljeväggen kan öppnas och 

öka lastlängden till fyra meter för transport av långa föremål.

Din Peugeot Expert kan också omvandlas till ett mobilt kontor när du behöver det. 

Armstödet i mitten kan fällas ned och bli till en praktisk och svängbar bordsskiva. 

Och med en hållare för telefonen** med inbyggd laddkabel, såväl som en hållare för 

surfplattan** på instrumentbrädan, är dina digitala verktyg alltid inom räckhåll.

*Standard på alla Expert skåp. Ej möjligt för Crew Cab.
**Finns som tillbehör. Hållaren för surfplattan är avsedd för format upp till 11”. 
Laddningen av surfplattan sker via det lättåtkomliga USB-uttaget.
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EN K ELT  ATT  LASTA .

Förenkla ditt liv. En handsfree-funktion* gör att du kan öppna sidoskjutdörrarna med en enkel 

fotrörelse under hörnet på den bakre stötfångaren. Då öppnas sidoskjutdörren på din sida av 

bilen. Samma manöver gäller för att stänga dörren och låsa bilen när du lämnar den.



DIMENS IONER OCH VOLYMER .

L1

L2L3

Version

Dimensioner (mm) L1 L2 L3

Lastutrymmets maxhöjd 1 397 1 397 1 397

Lastutrymmets längd 2 162 2 512 2 862

Lastutrymmets längd 
med Moduwork 3 324 3 674 4 026

Lastvolym (m3) 4,6 5,3 6,1

Lastvolym med 
Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Max. lastvikt (kg)** 1 350 1 330 1 290

Inre mått

Version

Dimensioner (mm) L1 L2 L3

Lastutrymmets bredd mellan hjulhus 1 258 1 258 1 258

Bakdörrarnas höjd i lastöppning 1 220 1 220 1 220

Sidodörr bredd i dörröppning 745 935 935

Sidodörr höjd i dörröppning 1 238 1 241 1 241

Inlastningshöjd lastutrymme 545–626 544–613 600–633

Åtkomst till lastutrymmet

Version

Dimensioner (mm) L1 L2 L3

Totallängd 4 609 4 959 5 309

Totalhöjd(1) 1 905* 1 895* 1 935

Totalbredd utan 
ytterbackspeglar 1 920 1 920 1 920

Bredd med utfällda 
ytterbackspeglar 2 204 2 204 2 204

Yttre mått

Version

Lastvolym (m3) L2 L3

Crew Cab 3,2 4

*1 940/1 930 med utökad lastkapacitet.
**Beroende på version, motor och utrustning.(1) ≤ 1 900 mm på alla elektriska versioner utom med förhöjd lastkapacitet.
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KOMPROMI SSL ÖS PRESTA ND A .
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100  %  ELEKTR ISK  DR IFT .

Utrustad med en elmotor på 100 kW (136 hk) är nya Peugeot 

e-Expert både lätt att hantera i stadstrafik samt säker och kraftfull 

på landsvägen. Motorn ger direkt acceleration tack vare ett 

omedelbart vridmoment på 260 Nm. I nya Peugeot e-Expert  

uppskattar du den mjuka, dynamiska och tysta körförmågan*.

* Var försiktig, ha kontroll över bilen och var uppmärksam 
på människor utanför bilen som inte är vana vid ljudlös körning.
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EFFEKT IVA M OTOR ER .

Peugeot Expert drivs med moderna BlueHDi-dieselmotorer som ger låg bränsleförbrukning och minskade utsläpp under körning. 

Med serviceintervall på 40 000 km eller två år, har transportbilen även en väldigt konkurrenskraftig driftskostnad.

MOD U L Ä R OCH E FFE KT IV  KON STRU KT ION .

Peugeot Expert är konstruerad med den modulära plattformen EMP2 (Efficient Modular  

Platform) som ger dig frihet att välja mellan förbränningsmotor och elmotor.

Dessutom maximerar elektriska nya Peugeot e-Expert även EMP2-plattformens tekniska möjligheter  

genom optimerad konstruktion och lika stort lastutrymme som modellen med förbränningsmotor.

*BRÄNSLEFÖRBRUKNING och CO2-UTSLÄPP 

WLTP-värden (1): 
Bränsleförbrukning blandad körning: 6,3–7,5 l/100 km – CO2-utsläpp 165–196 g/km.

 (1) Specificerade värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är uppmätta enligt WLTP. Värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden och på faktorer som specifik utrustning, tillval och däcktyper. 
Kontakta din återförsäljare för mer information. Läs mer på peugeot.se.



* Enda valet för Expert skåp. Crew Cab har annan klädsel.

EN  VÄLKOMNANDE INTER IÖR .

Upptäck våra kvalitetstyger och TEP-klädseln som ger en ren 

och elegant interiör.

1. Svart Carla TEP/Trefärgad Curitiba Meltem*

*Enda valet för Expert skåp. Crew Cab har svart tygklädsel.34



SÄTT  FÄRG PÅ  D IN  T ILLVAR O.

Välj färgton från en serie av solida eller metalliska toner.

OCH VÄLJ  RÄTT  ST IL .

Välj bland de tre fälgmodeller på 16 och 17 tum.

16” svart stålfälg med hel navkapsel Spyke16” grå stålfälg med svart halv navkapsel* 17” aluminiumfälg Phoenix

Blanc Banquise(1) Svart Perla(2)

Grå Artense(2) Grå Platinum(2)

*Som standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på modell.

(1) Solid färg.
(2) Metallic-färg som tillval.

3736
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PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med 
högsta komfort utan ett helt koncept 
där en bra finansiering inklusive 
tilläggstjänster, såsom låneskydds-
försäkring, förlängd garanti och ser-
viceavtal är en självklarhet. Genom 
Peugeot Finans får du möjlighet att 
finansiera den Peugeot som passar just 
dina önskemål och behov. 

Vi har lång erfarenhet och bred kompe-
tens inom bilfinansiering och erbjuder 
dig mycket konkurrenskraftiga villkor. 
Kontakta din närmaste Peugeotåter-
försäljare för ytterligare information.
 

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att be-
tala dina bilkostnader med vårt betal-/
kreditkort Peugeotkortet. Kortet är 
kopplat till VISA och gäller på miljontals 
inköpsställen och du betalar ingen år-
savgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt 
och bekvämt sätt att betala med och 
dessutom får du bonus på alla dina 

inköp. Du kan även välja att dela upp 
dina betalningar. Hämta ansökan hos 
din närmaste Peugeothandlare eller 
ladda ned den portofria ansökan direkt 
på Peugeots hemsida.

PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på  
peugeot.se.

När du väljer Peugeot får du samtidigt tillgång till ett stort nät av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
Genom att anförtro dig och din bil till en Peugeothandlare eller en Peugeotverkstad, kan du slappna av med vetskapen om att det är 
utbildade specialister som tar hand om din bil. Peugeot finns med dig, hela vägen.

FÖR D IN  T R Y GGHET

BRA AT T  VET A

KVAL ITET  OC H M ILJÖ

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W. 
Bruun Autoimport AB, är sedan 2008 
kvalitets- och miljöcertifierat enligt de 
internationella standarderna SS EN-ISO 
9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004.

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00    Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se 
Hemsida: peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr 
är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid 
tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval, 
beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller 
sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, 
utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella 
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte 
återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren 
ska därför uppfattas som en allmän information 
och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare 
preciseringar och kompletterande information, 
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet 
i denna broschyr får inte reproduceras utan 
uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

SK RÄDDARSYDDA TJÄNSTER  OC H  G AR ANTIER

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. 
Peugeots nybilsgaranti inklusive 
Assistance gäller i 3 år eller 100 000 
km – det som först inträffar. 
Garantin inkluderar 3 års Assistance, 
3 års vagnskadegaranti, 12 års 
genomrostningsgaranti och 3 års 
lackgaranti. 

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få pro-
blem. Både i Sverige och Europa får 
du hjälp av Peugeot Assistance dygnet 
runt 365 dagar om året.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du 
teckna dig för auktoriserad Peugeot- 
service med löptid från 36 månader  
och från 45 000 km. Genom Peugeot 
Serviceavtal försäkrar du dig om att  
din Peugeot alltid är i drifts- och  
säkerhetsmässigt toppskick.  

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt ut-
formad för dig som kör Peugeot. Vid 
eventuell reparation är du garanterad 
reservdelar ur Peugeots originaldels-
sortiment och auktoriserade verkstäder, 
vilket betyder fortsatt trygghet och ett 
högt andrahandsvärde även efter en 
skada.  
 

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR  
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en till-
behörsbutik med godkända originaltill-
behör. Här kan du utrusta din Peugeot 
precis som du vill ha den. För din egen 
skull bör du endast använda reservdelar 
ur Peugeots originaldelssortiment.  
Garantitiden från Peugeots återförsäl-
jare är ett år på reservdelar och arbete.



peugeot.se
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