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JUST LANSERAD MEN REDAN PREMIERAD.

Som enda bil i detta segment har nya Peugeot Partner fått Peugeot i-Cockpit® och kan därmed

Varje företagare kommer att hitta sin egen perfekta konfiguration, till exempel 4x4 för den som behöver

erbjuda en helt ny körupplevelse. Det var två större och helt nya innovationer som fångade juryns

kraftfull prestation i alla lägen, eller PRO+ versionen för den som tillbringar oräkneliga timmar bakom

intresse: Överlast indikator för säker lastvikt och Surround Rear Vision som ger sikt i döda vinklar.

ratten. Nya Peugeot Partner stärker ambitionen att ta sig an utmaningarna och klara det omöjliga.

2

(1)
Utmärkelsen ”International Van Of The Year” (Årets internationella transportbil) finns sedan 1992.
Juryn består av en europeisk panel med 25 oberoende journalister och tidskriftsredaktörer, specialiserade på lätta transportbilar
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Peugeot har alltid följt franska tillverkartraditioner som främjar

vanliga, inte bara vad gäller körningen. Ergonomi, material,

kvalitet och innovation. Idag lägger man mer energi än någonsin

uppkoppling – varje detalj är noga genomarbetad för att

på att skapa bilar i stilren design som ger en upplevelse utöver det

erbjuda dig en mer intuitiv körupplevelse.
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REDO FÖR ÄVENTYR.

PÅ HÖGRE HÖJD.

Nya Peugeot Partner 4x4 är bilen för dig som vill kunna ta dig fram i svår terräng

Förutom sin kraftfullhet utmärker sig den här versionen särskilt genom

och med tung och lång last och samtidigt ha plats för upp till tre personer i bilen.

högre markfrigång, stora hjul, en skyddsplåt under motorn och 4x4.
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(1)

Med Hill Assist Descent Control som ger optimal kontroll över fordonet i starka lutningar.
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FÖR DEN SOM KÖR MÅNGA MIL.

SE VÄGEN UR EN NY VINKEL.

Nya Peugeot Partner i version PRO+ är bilen för dig som tillbringar många

PRO+ versionen har funktionen Surround Rear Vision som standard. Det är en

timmar bakom ratten och som framför allt vill ha komfort och säkerhet.

innovativ funktion som begränsar antalet döda vinklar i ett fordon med plåtsidor.
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PEUGEOT i-COCKPIT®.

PEUGEOT I-COCKPIT®
PREMIÄR I EN TRANSPORTBIL.
Peugeot i-Cockpit® förenar komfort med säkerhet och ger en intuitiv körupplevelse och bästa ergonomi.

UTAN ATT TA BLICKEN FRÅN VÄGEN.
Peugeot i-COCKPIT® är uppbyggd kring en kompakt ratt som ger bättre grepp och manövrering, en head up-display
i förarens synfält där viktig information kan avläsas utan att man behöver ta blicken från vägen och en 8 tums
kapacitiv pekskärm* mitt i instrumentbrädan, riktad mot föraren och med direkt åtkomst till de viktigaste funktionerna.
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*Tillval eller standard beroende på version
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ETT NYTT SÄTT ATT JOBBA.
I nya Peugeot Partner kan du njuta av en körupplevelse och en komfort som är
helt nya i transportbilssegmentet och gör bilen till ett andra kontor. Med Multiflex-soffan får det plats upp till tre personer i bilen. Genom att fälla ner ryggstödet
på bänken får du fram en riktbar skrivplatta. Dessutom finns en mängd praktiska
förvaringsfack i kupén, alla väl genomtänkta för att du ska få plats med det du
behöver i jobbet.
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LASTNING.

ORGANISERA DIG PRECIS SOM DU VILL.
Nya Peugeot Partner har generös lastkapacitet och lastvolym samt en överlast
indikator(1). Det är en synnerligen innovativ funktion som mäter bilens vikt och visar
en symbol i instrumentbrädan vid start och stopp. Vägningen sker automatiskt från
lastutrymmet via ett särskilt reglage. Denna säkerhetsfunktion förhindrar överlast och
motverkar därmed försämrad väghållning och därtill kopplade risker som punktering,
förtida slitage av däck och högre bränsleförbrukning. Detta är något helt nytt på
marknaden för lätta transportbilar och utrustningen finns som tillval. För att utnyttja
lastlängden kan ryggstödet enkelt fällas ner och det finns även ett utrymme under sitsen.
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(1)

Som tillval, tillgängligt beroende på version och land.

Så snart bilen är i rullning måste lastförskjutningsskyddet användas för att förhindra att lasten glider igenom luckan för lång last, mot föraren.

LEVE MÅNGSIDIGHETEN.
För första gången kan nya Peugeot Partner erbjudas med alternativet djupare hytt som fabrikstillval på version Long. Det ger plats för upp
till 5 personer. Baksätesbänken har hämtats från nya Peugeot Rifter och ger en komfort och ett knäutrymme som är helt nytt i segmentet.
Sätet på rad 2 är nedfällbart, vilket är unikt i kategorin. På så sätt kan du lasta mer men ändå ha kvar passagerarsätet på rad 1. Det här
sätet är också nedfällbart för långa laster på upp till 3,44 m och lastvolymen kan varieras mellan 1,8 och 4 m3, beroende på konfiguration.
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STÄNDIGT UPPKOPPLAD.

UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER.
En stor 8 tums pekskärm i färg(1) sitter placerad inom räckhåll och riktad mot
föraren. Det finns också två USB-uttag, ett AUX-uttag, en Bluetooth-anslutning
och trådlös telefonladdning med induktion(1). Systemet kompletteras med Mirror
Screen som är kompatibel(2) med Mirror Link®, Apple CarPlay™ och Android Auto™.
Uppkopplad 3D-navigation(1) med röststyrning ger trafikinfo i realtid (TomTom Trafic)
och visar parkeringar, bensinstationer och lokalt väder. Med Peugeot Connect SOS(1)
kan du skicka ett meddelande vid en olycka. Funktionen geolokaliserar fordonet och
kontaktar vid behov räddningstjänst. Peugeot Assistance(1) erbjuder kontakt med
assistanstjänsten som, beroende på den information som skickats (geolokalisering,
bilens serienummer, körsträcka och mekaniska varningar från färddatorn), skickar
ut en servicebil.

Tillgängligt beroende på utförande, tillval och land.
Endast applikationer certifierade för Android Auto, Apple CarPlayTM och MirrorLink® fungerar när bilen står still och kör,
beroende på situationen. Under körning kan vissa funktioner i applikationerna vara blockerade. Vissa typer av innehåll som
kan hämtas kostnadsfritt på telefonen kan kräva ett abonnemang på en avgiftsbelagd tjänst för Android Auto, Apple CarPlayTM
eller MirrorLink®. Funktionen Mirror Screen fungerar via Android Auto (för smartphone med Android), via Apple CarPlayTM
(för smartphone med iOS) eller med tekniken MirrorLink® (för smartphone med Android som är kompatibel med MirrorLink®),
under förutsättning att det finns ett mobil- och internetabonnemang.
(1)
(2)

24

S U R R O U N D R E A R V I S I O N (1)
KONTROLL ÖVER OMGIVNINGEN.
Surround Rear Vision har samma funktion som rutorna i bakdörrarna och sidoskjutdörren. Systemet ger ökad överblick bakåt
och på passagersidan samtidigt som möjligheten till att se in
i lastutrymmet tas bort. Detta innovativa system utgör en
värdefull hjälp och återger omgivningarna runt fordonet.
Föraren har därmed optimal sikt utanför bilen, vilket underlättar
körning och manövrer. Nya Peugeot Partner har två kameror:
en sitter i fästet till sidospegeln på passagerarsidan och den andra
ovanför svängdörrarna i plåt. Kamerorna har följande funktioner:
– Vy över omgivningen på passagerarsidan, vilket minskar den döda vinkeln.
– Sikt på långt håll bakåt för att se vad som
finns bakom bilen i dess längdriktning.
– Backkamera som visar området närmast bakom bilen
och underlättar backningsmanövrer.
Bilderna återges på en skärm placerad där den invändiga
backspegeln brukar sitta. Dessa ger en bild av omgivningarna
runt bilen och ökar reaktionsmöjligheterna och säkerheten.

(1)

Som tillval beroende på version.
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DIN HJÄLP I VARDAGEN.
Det finns en mängd körhjälpsfunktioner som både underlättar körningen och gör den säkrare.

Multifunktionskameran i vindrutan deltar i följande funktioner: den adaptiva farthållaren(1), Active Safety Break(1)

Det gäller nyckelfritt lås- och startsystem, elstyrd parkeringsbroms som förenklar start och

(automatisk nödbroms), avåkningsvarnaren(1), avläsning av hastighetsskyltar och rekommenderad hastighet(1)

parkering och, inte minst, 4x4 och Hill Assist Descent Control som underlättar i svårare terräng.

samt automatisk växling helljus-halvljus(1).
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(1)

Tillgängligt beroende på version och land.
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DIMENSIONERAD FÖR ARBETE.

OPTIMAL MANÖVRERING.
Nya Peugeot Partner bygger på plattformen EMP2 som har använts på märkets
senare modeller. Denna väl beprövade bas innebär ett kortare överhäng och kort
vändradie vilket förenklar manövreringen. Vänddiametern mellan trottoarer är
endast 10,82 m för version Standard och 11,43 m för version L1. Lastvikten är
den bästa i segmentet med värden mellan 400 kg och 800 kg för vissa versioner,
både i L1 och L2. Versionerna med mycket låg förbrukning har en lastvikt på 600 kg.
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EFFEKTIVITET OCH MÅTTFULLHET.

BlueHDi 100 manuell 5-växlad
Bränsleförbrukning stadskörning (l/100 km) 4,4–4,7
120–125
CO2-utsläpp (g/km)
Bränsleförbrukning landsvägskörning (l/100 km) 3,7–4,4
103–116
CO2-utsläpp (g/km)
Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km) 4,0–4,5
109–119
CO2-utsläpp (g/km)

PureTech 110 S & S manuell 6-växlad
Bränsleförbrukning stadskörning (l/100 km) 6,1–7,0
139–160
CO2-utsläpp (g/km)
Bränsleförbrukning landsvägskörning (l/100 km) 4,9–5,2
111–119
CO2-utsläpp (g/km)
Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km) 5,4–5,9
122–134
CO2-utsläpp (g/km)
De angivna värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
överensstämmer med typgodkännande enligt NEDC (förordning
(EG) 715/2007 och (EG) nr 692/2008 i respektive gällande version),
som gör att de kan jämföras med andra fordon.

EFFEKTIVA MOTORER
MED MÅTTFULL FÖRBRUKNING.

RÄTT VÄXEL I ALLA LÄGEN.

Det arbete som har lagts på bilens uppbyggnad och på optimeringen av dess vikt har varit avgörande när det gäller

I dieselversion finns tre motorer: BlueHDi 130 hk S & S med manuell 6-växlad växellåda och 8-stegad automatisk växellåda EAT8.

att minska förbrukningen och CO2-utsläppen. Motorernas effektivitet är på bästa nivå. De uppfyller kraven i de senaste

BlueHDi 100 hk med manuell 5-växlad växellåda och BlueHDi 75 hk med manuell 5-växlad växellåda.

standarderna Euro 6.2. I bensinversion finns motorn 1.2 PureTech i två varianter: PureTech 130 hk S & S med 8-stegad

Dieselmotorerna har alla partikelfilter (FAP) och selektiv katalytisk avgasrening (SCR).

automatlåda EAT8 och PureTech 110 hk med manuell 6-växlad växellåda. PureTech-motorerna har GPF-filter

Denna teknik innebär att reningen startar redan när motorn startas och utan något tillsatsmedel.

(Gasoline Particulate Filter) som minskar utsläppen av partiklar.
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* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Ny automatisk 8-stegad växellåda, finns endast med motorn BlueHDi 130 S & S EAT8. Bränsleförbrukning
stadskörning (l/100 km): 4,5–4,7/ CO2-utsläpp stadskörning (g/km): 119–123. Bränsleförbrukning landsvägskörning (l/100 km): 4,1–4,4/ Koldioxidutsläpp landsvägskörning
(g/km): 109–112. Bränsleförbrukning blandad körning (l/100 km): 4,3–4,6/ Koldioxidutsläpp blandad körning (g/km): 113–120.
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(1) L1
(2) L2
(4) Version med 4X4 eller Grip control

DIMENSIONERAD
FÖR ATT ORKA MER.
För att tillgodose företagarens grundläggande behov
och kunna erbjuda maximal funktionalitet har
nya Peugeot Partner en längd på 4,40 m i version
L1 och optimerad lastlängd på 1,81–3,09 m med
Multiflex-soffa. Det innebär att det går att lasta
in två europallar och lastvolymen ligger mellan
3,30 och 3,80 m3, beroende på version. I version L2,
dvs. 4,75 m (+ 35 cm), har man alltså en lastlängd på
2,16–3,44 m med Multiflex-soffa och en lastvolym
mellan 3,90 och 4,40 m3 beroende på version.
Lastvikten liggermellan 650 och 1 000 kg(1)
i version L1 och L2.

Version L1
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Med Multiflex-soffa

Version L2

Med Multiflex-soffa

(1)

Beroende på version. 600 kg för versioner med mycket låg förbrukning.
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NYA PEUGEOT PARTNER
PÅBYGGNAD – EN VERSION
FÖR ALLA BEHOV.

Kylbil

För att tillgodose alla företagares förväntningar finns nya Peugeot Partner
i många olika kraftfulla och funktionella versioner. Den effektiva basen gör att
våra bilplåtslagare kan anpassa bilen efter en allt mer specialiserad kundkrets.
Med nya Peugeot Partner finns det en anpassad lösning för varje behov.
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Budbil

4x4

Assistans

Grip Control

OMSORG OM DETALJERNA.
Fullända din nya Peugeot Partner och välj bland annat
mellan flera olika karossnyanser.
Tygklädsel Tissu Curitiba

Vit Banquise

Grå Artense (Metallic)

Grå Platinum (Metallic)

Svart Onyx

Röd Ardent

Silky Grey

Blå Deep (Metallic)

Copper (Metallic)

* Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version och land.

Aluminiumfälg
16” TARANAKI
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TILLBEHÖR
– VÄLJ KVALITET FRÅN PEUGEOT.
Nya Peugeot Partner lever upp till dina förväntningar och tillgodoser alla
dina krav. Med tillbehör från Peugeot kan bilen bli ännu bekvämare och

1

3

exakt anpassad efter din verksamhet, vilket ger ett mervärde till ditt företag.
Upptäck utbudet av Peugeottillbehör som kan göra din bil ännu
personligare och säkrare.
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1. Takräcke i aluminium för fordon i version STANDARD
2. Golv och sidoskydd i premiumträ
3. Reflekterande varningsband
4. Rörhållare
5. Golv och sidoskydd polypropen
6. Sats med gummimattor
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SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
När du anförtror dig och din bil till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är utbildade specialister
som tar hand om din bil.

FÖR DIN TRYGGHET
TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot.
På Peugeot transportbilar lämnar vi nybilsgaranti med Peugeot Assistance, bestående
av 3 års garanti eller 100 000 km, beroenda av
vad som infaller först. Dessutom lämnar vi 5 års
genomrostningsgaranti och 2 års lackgaranti.
PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem.
Både i Sverige och i övriga Europa får du
hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt
365 dagar om året. Peugeot Assistance når
du på telefonnummer +800 07 24 07 24
både inom Sverige och i övriga Europa.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna
dig för auktoriserad service med löptid
från 36 månader och valfritt antal km upp
till 205 000 km. Genom Peugeot
Serviceavtal försäkrar du dig om att
din Peugeot alltid är i drifts- och
säkerhetsmässigt toppskick. Givetvis ingår
fri hyrbil vid alla dina servicetillfällen.
PEUGEOT FÖRSÄKRING
Peugeot Försäkring är ett samarbete
mellan Peugeot Sverige och
försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
Att ha en bra försäkring är lika viktigt som
att ha en bra bil! Peugeot Försäkring
erbjuder lösningar som är speciellt
framtagna för dig som kör en Peugeot

transportbil. Peugeot Försäkring ger ditt
företag ett omfattande och bra
försäkringsskydd, låga självrisker och
eventuella reperationer sker alltid genom
en auktoriserad Peugeotverkstad. När du
köpt din nya Peugeot från en Peugeothandlare
får du två veckors Peugeot.
Försäkring ”TryggaMil” samtidigt med
bilnyckeln. Och när du förlänger din
försäkring får du dessutom det första
halvåret till halva priset. En bättre
ekonomisk försäkringslösning kan du inte
få för dina transportbilar. Du får mer
försäkring för pengarna!

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en
tillbehörsbutik med godkända
originaltillbehör. Här kan du utrusta din
Peugeot precis som du vill ha den. Till din
hjälp har du Peugeots kunniga
servicepersonal. För din egen del bör du
bara använda reservdelar ur Peugeots
Originaldelssortiment. Endast då kan du
vara säker på att delarna är korrekt
utprovade och att kvaliteten motsvarar de
krav du har rätt att ställa. Alla våra
originaldelar har testats och kontrollerats
noggrant för din säkerhet. Det är en
garanti för kvalitet, säkerhet och
tillförlitlighet. Garantitiden från Peugeots
återförsäljare är ett år på delar och arbete.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala
dina bilkostnader med vårt betal/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat
till VISA och gäller på miljontals
inköpsställen och du betalar ingen
årsavgift. 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 hämta den portofria
ansökan direkt på Peugeots hemsida.

BRA ATT VETA
PEUGEOT FINANS
Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete
mellan Peugeots bilåterförsäljare, Peugeot
Sverige och DnB, ett av Nordens ledande
finansbolag. Peugeot erbjuder inte bara bilar
med högsta komfort utan ett helt koncept där
en bra finansiering inklusive tilläggstjänster,
såsom låneskyddsförsäkring, förlängd garanti
och serviceavtal, är
en självklarhet.
PEUGEOT
OCH
MILJÖN

Genom Peugeot Finans får du möjlighet att
finansiera den Peugeot som passar just
dina önskemål och behov. Vi har lång
erfarenhet och bred kompetens
inom bilfinansiering och erbjuder dig
mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta
din närmaste Peugeotåterförsäljare för
ytterligare information.

PEUGEOT INTERNET
Upptäck Peugeot på Internet – gå in på:
www.peugeot.se

KVALITET OCH MILJÖ
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: www.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. Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige 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.

www.peugeot.se
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Ruta återförsäljare

