
NAUJASIS PEUGEOT „PARTNER“ 



KOMERCINIS AUTOMOBILIS AKTYVIAM NAUDOTOJUI

Aktyviam naudotojui sukurtas naujasis „Partner“ atitinka 
profesionalų reikalavimus. 

Atnaujinta priekinė dalis neleidžia abejoti, kad tai – ypač 
atsparus automobilis. Vertikalesnę priekinių grotelių dalį 
puošia liūto logotipas, įtemptų linijų priekinio buferio 
kampuose yra naujos reljefinės plokštės, kurias labai 
lengva pakeisti. Specifiniai naujos formos priekiniai 
žibintai suteikia priekinei daliai itin modernią išvaizdą.

Galinga ir išraiškinga ne tik „Partner“ išvaizda, bet ir vidus!

Verslininkai ir „Peugeot“ komanda šį komercinį 
automobilį naudoja jau beveik 20 metų. Patikimumo ir 
kokybės gerinimo tikslais „Peugeot“ inžinieriai „Partner“ 
bandė itin sudėtingomis sąlygomis. Daugiau nei 6 
milijonus kilometrų nuvažiavęs „Partner“ atitinka visus 
reikalavimus. 



PRISITAIKO PRIE VISŲ SITUACIJŲ
„Partner“ matmenys ir keliamoji galia leidžia 
jam prisitaikyti prie kiekvieno naudotojo 
poreikių.

KRAUKITE VISKĄ, KĄ PAGEIDAUJATE…
Didelės keliamosios galios naujasis „Partner“ 
– ir vienas iš universaliausių komercinių 
automobilių savo kategorijoje. „Partner“ 
naudingoji talpa: 1,80 metro ilgio L1 versijos 
– iki 3,3 m3, 2,05 metro ilgio L2 versijos – iki 
3,7 m3. 3 metrų ilgio L1 versijos keliamoji 
galia – 3,7 m3, 3,25 metro ilgio L2 versijos – 
iki 4,1 m3, tai lemia „Multiflex“ sėdynės.

SAUGUS TRANSPORTAS 
Trys krovinio tvirtinimo ąselės grindyse 
leidžia gerai pritvirtinti transportuojamus 
daiktus. „Partner“ pasižymi dideliu krovinių 
skyriaus ir kabinos atskyrimo priemonių 
pasirinkimu. Tarp jų – apsauginės kopėčios, 
pusės aukščio sienelė su išimamuoju liuku ir 
viršutinėje dalyje esančiomis grotelėmis.
Viso aukščio tarpinė sienelė su apsauginiu 
stiklu ir kabinos pusėje esančia garso 
izoliacija optimizuoja saugumą* ir patogumą.

* Išsamesnė informacija – naudojimo instrukcijoje.

Atstumas tarp „Partner“ ratų arkų yra 1,62 ir 
1,23 metro, tad net ir trumpojoje L1 versijoje 
telpa 2 europadėklai (1,2 x 0,80 m).

„Partner“ gali būti trijų keliamosios galios 
variantų. Trumposios versijos keliamoji galia 
yra 625 arba 850 kg (didžiausia iš šiuo metu 
siūlomų segmente), ilgosios versijos – 750 
kg. 

ITIN PAPRASTA
Žemas krovinių skyriaus slenkstis 
supaprastina pakrovimą. Tą patį daro ir 
asimetriškai 180° atsiveriančios galinės 
durys. Dėl kvadratinės durų angos paprasčiau 
krauti didelius daiktus.

Pakrovimą lengvina ir vienos arba dvejos 
šoninės slankiosios durys*. 

Aukščiau sumontuoti galiniai žibintai labai 
gerai apsaugoti nuo nedidelių smūgių. 
Paslėpti durų vyriai rodo, kad didelis dėmesys 
skiriamas detalėms, kokybei ir grožiui. 

* Papildoma įranga. 
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1. Tarpinės sienelės paketas 2: paketui priklauso 

pusaukštė tarpinė sienelė (tarpinės sienelės 

paketas 1) ir viršutinės grotelės.

2. Išimamasis liukas: pusaukštei tarpinei sienelei 

(yra tarpinių sienelių pakete) priklauso stan-

dartinei įrangai priskiriamas išimamasis liukas, 

dėl kurio galima visiškai išnaudoti „Multiflex“ 

sėdynės suteikiamą maksimalų krovinių 

patalpos ilgį.

3. Optimalus salono saugumas ir patogumas dėl 

viso dydžio tarpinės sienelės.

4. Galinis stogo liukas: suteikia galimybę 

transportuoti labai ilgus daiktus uždarytomis 

automobilio durelėmis. Liukas turi pagerintą 

atidarymo sistemą, o tai dar labiau palengvina 

jo naudojimą.



DIRBKITE PATOGIAI

„Partner“ pasirūpina Jūsų patogumu. 
Vairuotojo vieta pritaikyta specialiai 
darbui – sėdynė įrengta aukštai, matymo 
laukas platus ir vairuotojas jaučiasi labai 
patogiai. Reguliuojamo aukščio porankis*, 
reguliuojamo aukščio ir gylio vairas, prietaisų 
skydelyje esanti pavarų svirtis vairuotojo 
vietą daro itin ergonomišką. Patogumą didina 
ir mechaninis arba automatinis klimato 
įrenginys*.

Kuriant „Partner“ pasirūpinta ne tik 
vairuotojo, bet ir keleivių patogumu! „Partner“ 
– vienintelis šio segmento komercinis 
automobilis, kuriame ant vidurinės sėdynės 
sėdintis keleivis turi tiek pat vietos keliams 
kaip ir kiti keleiviai. Tai įmanoma tik dėl 
ETG6 robotinės pavarų dėžės, kurios svirtį 
pakeitė prietaisų skydelyje įtaisyta svirtis. 

Salone ir keleiviams, ir vairuotojui skirta 
nemažai daiktadėžių, kurių bendra talpa – 
daugiau kaip 60 litrų. Priešais vairą esanti 
uždaromoji daiktadėžė ir už vidurinės sėdynės 
sulankstomojo atlošo esantis stalelis 
palengvina kasdienius darbus. Lentynėlė 
lubose su skydeliu nuo saulės ir apšvietimu 
palengvina ilgų daiktų laikymą.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo 

versijos.

„PEUGEOT CONNECT FLEET“**
Administruojate įmonės automobilių 
parką? Sistema „Peugeot Connect Fleet“ 
padės pagerinti produktyvumą, pagerinti 
aptarnavimo kokybę ir dėl taupaus valdymo 
sumažinti naudojimo išlaidas. 

Tikruoju laiku sužinokite, pavyzdžiui, ridą, 
degalų sąnaudas, naudojimo ir važiavimo 
valandas, gaukite su mechanika susijusius 
įspėjimus ir informaciją apie būtinus atlikti 
priežiūros darbus. Taip pat galima naudoti 
asmeninius degalų sąnaudų mažinimo 
patarimus kiekvienam vairuotojui ir pasirinkti 
kiekvieno automobilių parko automobilio 
vietos nustatymo paslaugą.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai 

nuo versijos.

** Papildoma įranga.



TECHNOLOGIJA
Jūsų veiklos sritis reikalauja vis geresnio ryšio? 
Naujajame „Partner“ įrengtos geriausios 
komunikacijos sistemos, tad jis neatsilieka 
nuo Jūsų veiklos srities pokyčių.

Galite naudoti šiuolaikišką telematikos 
įrangą. Prietaisų skydelio centrinėje 
dalyje esantis 7 colių spalvotas jutiklinis 
ekranas* – visuomet prieš akis ir įvairios 
automobilio funkcijos pasiekiamos labai 
patogiai. Naudokite navigacijos sistemą arba 
pasirinkite malonią muziką vos paliesdami 
ekraną. „MirrorScreen“** technologija leidžia 
rodyti dalį mobiliojo telefono programėlių 
„Partner“ ekrane ir dalį funkcijų naudoti jame.
Balso atpažinimo funkcija leidžia skambinti 
ir skaityti bei diktuoti žinutes neatitraukiant 
žvilgsnio nuo kelio. Be to, galima prijungti 
skaitmeninius įrenginius per USB ir kištukinį 
lizdus arba per „Bluetooth“.

* Standartinė, papildoma įranga arba nėra, priklausomai 

nuo versijos.

** „MirrorScreen“ funkcija veikia su „MirrorLink™“ 

suderinamuose „Android“, RIM ir „Windows“ telefonuose 

per „MirrorLink™“ technologiją, o nuo 2015 metų 

lapkričio – per „Carplay®“ technologiją („Apple“ 

telefonai – nuo „iPhone 5“), jei telefone įjungta interneto 

paslauga. Su „MirrorLink™“ arba „Carplay®“ sertifikatais 

programėlės veikia stovint ir važiuojant (priklausomai 

nuo situacijos). Važiuojant kai kurios programėlių 

funkcijos neveikia. Su „Mirrorlink™“ arba „Carplay®“ 

sertifikatais programėlės gali būti mokamos.

Naujasis „Partner“ gali būti tiekiamas su 
geriausiomis vairuotojo pagalbos sistemomis:

ATBULINIO VAIZDO KAMERA

Atbulinio vaizdo kamera* pradeda veikti 
pasirinkus atbulinį bėgį. Ji suteikia vairuotojui 
galimybę matyti automobilio trajektoriją 
7 colių jutikliniame ekrane, tad važiavimas 
atbulomis tampa daug saugesnis.
* Standartinė, papildoma įranga arba nėra, 
priklausomai nuo versijos.

PARKAVIMO PAGALBA PRIEKYJE 
IR GALE* 
Garsinė ir vaizdinė parkavimo pagalba 
manevruojant padeda aptikti transporto 
priemonės kelyje esančias kliūtis**. 
Kombinuotas su atbulinio vaizdo kamera* 
parkavimas dėl šios sistemos yra dar 
paprastesnis!

* Papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

** Išsamesnė informacija – naudojimo instrukcijoje.

„ACTIVE CITY BRAKE“*

„Active City Brake“ technologija 
(automatinis stabdymas, kad būtų galima 
išvengti susidūrimo mieste) yra sistema, 
veikianti stabdžius. Sistema veikia važiuojant 
mieste, kai greitis iki 30 km/val., ir leidžia 
išvengti avarijų arba sumažinanti jų 
pasekmes, jei vairuotojas pats nieko nedaro.

* Nuo 2015 metų lapkričio mėnesio.



„Multiflex“ sėdynė naujajam „Partner“ 
suteikia visas funkcionalias savybes, dėl kurių 
šis modelis ir išgarsėjo. „Multiflex“ sėdynė 
yra unikali mažų komercinių automobilių 
segmente ir talpina 3 žmones.

Jeigu reikia, šoninę sėdynę galima nulenkti ir 
atlaisvinti po ja esančias grindis, kurios yra 
viename lygyje su krovinių skyriumi. Tuomet 

į „Partner“ bus galima sutalpinti iki 3 metrų 
ilgio (10 cm storio) daiktus (ilgojoje versijoje – 
3,25 m) ir krovinių skyriaus talpa padidės 400 
litrų (ilgus daiktus reikia labai gerai įtvirtinti).
Šoninę sėdynę, jeigu reikia, galima iš 
automobilio iškelti, kad aukštesnius daiktus 
būtų galima krauti ir kabinos dalyje. Tokios 
konfigūracijos kabinoje telpa 2 žmonės.

Vidurinė sėdynė vienu judesiu paverčia 
„Partner“ biuru. Vidurinę sėdynę sulanksčius, 
iš už jos atlošo atsiranda rašymo pagrindas* 
ir spynomis rakinama daiktadėžė.

1. Dėl „Multiflex“ sėdynės ir jos cen-
trinės sėdimosios vietos „Partner“ 
automobilyje gali važiuoti dar vienas 
keleivis.

2. Norint vežti aukštus daiktus, šoninės 
sėdynės sėdimąją dalį galima 
pakelti**.

3. Šoninę sėdynę galima visiškai 
sulankstyti.

Nuo šiol bus daug paprasčiau vežti 
ilgus daiktus**.

4. Dvi priekinės sėdynės: esant šiai 
konfigūracijai vairuotojo sėdynė turi 
papildomos įrangos paketo „Confort 
pack“ porankį ir sėdynės paaukštin-
imo elementą*. Sulankstytą šoninės 
sėdynės atlošą galima naudoti kaip 
rašomąjį stalą.

„MULTIFLEX“ SĖDYNĖ: 
NAUJOVIŠKAS FUNKCIONALUMAS

* Rašomąjį stalą galima naudoti tik tuomet, kai automobilis stovi.

** Kad važiuoti būtų saugu, krovinį gerai įtvirtinkite.

*** Vairuotojo sėdynės pakete „Confort Pack“ yra vairuotojo sėdynės porankis, sėdynės paaukštinimo elementas, 

daiktadėžė (montuojama tarp priekinių sėdynių) ir vieta daiktams po sėdyne.
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„PARTNER ELECTRIC“ INOVACIJOS VEŽA TOLIAU

„Partner“ naujų modelių asortimentą papildo 
„Partner Electric“.

Naujasis modelis visas nuostabias „Partner“ 
savybes papildo dar ir važiavimo naudojant 
elektrinį variklį galimybe.

„Partner Electric“ versija turi geromis važia-
vimo savybėmis pasižymintį elektrinį variklį. 
Variklio galingumas – 49 kW (67 AG), jau 
galima pasiekti ir 200 Nm sukimo momentą.

Akumuliatorius Europos kelių sąlygomis dirba 
(NEDC) 170 km – tai užtikrina kasdienę nau-
dojimo laisvę. Nemalonių staigmenų nebus! 
Rodmenų bloke rodomos degalų sąnaudos ir 
energijos atkūrimas lėtinant ir stabdant.
Naudojant greitojo įkrovimo funkciją*, aku-
muliatorių per 30 minučių galima įkrauti iki 80 
%, tad nebus sužlugdyta nė viena kelionė.

LENGVAS ĮKROVIMAS per 8,5 valandos**
„Partner Electric“ standartinei įrangai priklau-
sančiu krovimo laidu galima saugiai krauti 
elektrinį automobilį (iki 14 A) darbo vietoje 
arba namie.
Krovimas sustoja automatiškai, kai akumulia-
torius įkraunamas.

Automobilyje sumontuotas nekintamo 
transmisijos perdavimo skaičiaus reduktorius 
užtikrina greitumą ir lankstumą jau praded-
ant judėti ir per visas greitėjimo fazes – net 
nereikia keisti pavaros. Elektriniams automo-
biliams būdingas begarsis darbas dar labiau 
didina važiavimo malonumą.
„Partner Electric“ siūlo ir 100 % elektrinę 
šildymo sistemą, kuri kabiną sušildo itin 
greitai.

„Partner Electric“ užtikrina nerūpestingą važ-
iavimą: akumuliatoriaus garantija – 8 metai 
arba 100 000 km***, elektros šaltinio garantija 
– 5 metai arba 50 000 km***.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo 

versijos.

** Apytikris įkrovimo laikas namų sąlygomis 14 A 

elektros tinkle. 

*** Priklausomai nuo to, kuris rodiklis pasiekiamas 

pirmiau.



VARIKLIAI
„PEUGEOT“ IR 
APLINKA
„PEUGEOT“ siūlo platų žemo išmetamųjų CO2 dujų lygio automobilių 
asortimentą; daugiau nei pusės parduotų automobilių šis rodiklis yra 
mažesnis nei 140 g/km. Tokiam rezultatui pasiekti naudojamos gerai 
žinomos technologijos, kurių lyderis yra ir „Peugeot“: tai suodžių 
dalelių filtrai FAP dyzeliniams varikliams (pirmą kartą pradėti naudoti 
2000 metais), kurių yra sumontuota jau daugiau nei 2,1 mln. automo-
bilių (filtras pašalina 99,99 % suodžių dalelių); taip pat naudojamos 
ir naujoviškos technologijos: „Stop & Start“, naujos kartos HDi ir 
benzininiai varikliai.

NauJa RaNKiNĖ auTOMaTiZuOTa PaVaRŲ dĖŽĖ
Tam, kad vairuoti būtų patogiau ir jūsų darbo diena būtų 
efektyvesnė, Partneris siūlo naujo tipo rankinę automatizuotą 
pavarų dėžę – praktiškesnę, patrauklesnę ir geriau pritaikytą.

1,6 l VTi 98 AG, 5 pavarų mechaninė pavarų dėžė
Pagrindinės šio benzininio variklio savybės – taupumas, dinamišku-
mas ir puikios važiavimo savybės.

dYZEliNis 1,6 Hdi 75 ag FaP
Tai pradinis dyzelinių variklių gamos variklis, jis turi naujos kartos 
bendrąjį įpurškimo mechanizmą, vadinamąjį „Common Rail“ ir visas 
profesionalams reikiamas savybes. Turėdamas gerą sukimo momentą 
pradedant nuo žemų sūkių režimų šis variklis puikiai traukia su kroviniu, 
drauge taupydamas degalus.

dYZEliNis 1,6 Hdi 90 ag FaP
Tai centrinis gamos variklis, jis turi puikų sukimo momentą bet kuriuo 
režimu ir visas savybes, kokių galima tikėtis iš tokio tipo variklio: staigų 
pajudėjimą iš vietos ir pagreitėjimą, gerą trauką, kad ir koks krovinys 
būtų vežamas, kartu išlaikydamas santūrias eksploatavimo sąnaudas.

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2

Variklis 
Maksimalus 
galingumas 

(DIN AG - ap-
sisukimų/per min)

Maksimalus 
sukimo momentas

(Nm apsisukimų/per 
minutę)

Mieste* Užmiestyje* Vidutiniškai* CO2 (g/km)*

Važiavimo savybės                                                            Degalų sąnaudos l/100 km                               CO2 kiekis

*Statybų aikštelės paketas.

„M5“: 5 pavarų mechaninė pavarų dėžė.

„M6“: 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė.

„ETG6“: 6 pavarų pusiau automatinė pavarų dėžė.

„S&S“: „Stop ir Start“.

Uždaras 
komercinis 
automobilis L1

1,6 Vti 98 AG (Euro 5)

1,6 Hdi 75 AG

1,6 Hdi 90 AG

1,6 e-Hdi FAP ETG 90 AG 

Uždaras 
komercinis 
automobilis L2

1,6 e-Hdi FAP 90 AG

1,6 e-Hdi FAP 90 AG 5 pl



PRIORITETAS – KELEIVIŲ SAUGA
„Partner“ naujos kartos technologija dar 
geriau apsaugo keleivius, be to, dėl jos auto-
mobilio vairavimas tampa dar paprastesnis, 
automobilis ilgiau išlieka naujas.

Stabdžiai
Visuomet galima pasikliauti 283 mm ventili-
uojamaisiais priekinių stabdžių diskais ir 268 
mm galiniais stabdžių diskais.

ABS
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema), kuri 
neleidžia ratams užsiblokuoti staigiai 
stabdant ir padeda išlaikyti transporto 
priemonės valdymą.

REF
Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo 
sistema (REF), paskirstanti stabdymo jėgą 
tarp priekinių ir galinių ratų ir yra ypatingai 
efektyvi posūkiuose.

AFU
Avarinio stabdymo sistema (AFU) užtikrina 
maksimalią stabdymo jėgą staigiai stabdant. 
Ši pagalbinė sistema gerokai sumažina 
stabdymo kelią.

ESC
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) 
transporto priemonę grąžina į tinkamą (pagal 
fizikos dėsnius) trajektoriją, jei kompiuteris 
nustato su valdymu susijusių neatitikimų.

ASR
Su ESC susijusi ratų slydimo kontrolės siste-
ma (ASR) padeda išvengti ratų slydimo esant 
silpnam sukibimui.

Judėjimo į įkalnę pagalbos sistema
Judėjimo į įkalnę pagalbos sistema pa-
leidžiant variklį įkalnėje automobilį trumpai 
išlaiko vietoje (važiuojant tiek atbulomis, tiek į 
priekį), kad vairuotojas spėtų perkelti koją nuo 
stabdžio ant akceleratoriaus pedalo. Įkalnė 
turi būti didesnė nei 5 %. 

Avarinių šviesų automatinio įsijungimo 
sistema
Staigiai stabdant avarinės šviesos įsijungia 
automatiškai, kad įspėtų iš galo atvažiuojanči-
us vairuotojus ir išvengtumėte avarijos.

Rūko žibintai*
Važiuojant iki 40 km/val. greičiu rūko žibintai 
apšviečia posūkio vidinę pusę ir taip padid-
ina saugą ir matomumą. Toks papildomas 
apšvietimas ypač naudingas miesto gatvėse, 

sankryžose, vingiuotuose keliuose ir atliekant 
parkavimo manevrus.
* Jei papildomai įrangai priklauso „Pack Visibilité“ matomumo 

paketas arba „Pack Sérénité“ saugos paketas.

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir 
greičio ribotuvas*

Pastovaus greičio palaikymo sistema*
Pastovaus greičio palaikymo sistema* išlaiko 
stabilų greitį – vairuotojui nereikia spausti 
akceleratoriaus pedalo. Greičio ribotuvas 
leidžia nustatyti ribinį greitį, kurio negalima 
viršyti. Vairuotojas gali rinktis iš keturių ribinio 
greičio variantų.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo 

versijos. „Partner Electric“ versija turi tik greičio ribotuvą.

Padangų slėgio jutiklių sistema*
„Partner“ įrangai gali priklausyti padangų 
slėgio jutiklių sistema*. Kiekvienoje padan-
goje esantis slėgio pokyčius ir padangos 
vidinę temperatūrą kontroliuojantis daviklis 
automatiškai aptinka padangų problemas.

* Papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 

Nėra su pusiau automatine pavarų dėže.

„Grip Control®“
„Grip Control®“* gerina traukos jėgą ir sukibimą 
važiuojant bet kokiu paviršiumi, tad kelionė 
automobiliu tampa dar nerūpestingesnė. 
Prietaisų skydelyje esančiu mygtuku galima 
pasirinkti iš 5 režimų: sniegas, purvas, smėlis, 
„ESP Standard“ arba „ESP OFF“.

„Active City Brake“*
„Active City Brake“ (automatinis stabdymas, 
siekiant išvengti susidūrimo mieste) yra 
sistema, veikianti stabdžius važiuojant mieste, 
kai greitis – iki 30 km/val. Ji padeda išvengti 
avarijų arba sumažinanti jų pasekmes, jei 
vairuotojas nieko nedaro. 

Atsparumas smūgiams
„Partner“ kėbulo detalės palaipsniui sugeria 
smūgio energiją esant smūgiui iš priekio, galo 
ar šono. Apsivertus keleivių saugos zona dėl 
tvirtos konstrukcijos išlieka nepakitusi. Vairuotoją 
padeda apsaugoti 40 mm susitraukianti vairo 
kolonėlė. Priekinių sėdynių saugos diržų aukštis 
yra reguliuojamas, be to, saugos diržai aprūpinti 
ir susukimo mechanizmu, pirotechniniu įtempikliu 
ir krūvio ribotuvu (išskyrus „Multiflex“ sėdynės 
centrinę dalį).

Galvų atlošai
Sėdynių nugaros ir galvos atlošai įvykus avarijai 
juda taip pat, kaip kūnas, ir apsaugo nuo 
sužalojimų.

Saugos pagalvės
Be vairuotojo saugos pagalvės, „Partner“ 
papildomai įrangai gali priklausyti abu keleivius 
apsauganti dviguba saugos pagalvė („Multi-
flex“ sėdynėje) ir šoninės saugos pagalvės.

Centrinis užraktas
Standartinei įrangai priklausanti centrinio 
užrakto sistema prietaisų skydelyje turi spe-
cialų mygtuką. Sistema įsijungia automatiškai 
iš karto, kai važiavimo greitis viršija 10 km/val.

Pasirenkamasis užraktas
Prietaisų skydelyje esančiu mygtuku su LED 
lempute krovinių skyrių galima užrakinti ir 
atrakinti iš kabinos, kai važiavimo greitis 
didesnis nei 10 km/val.

Nuotolinio valdymo pultas*
Nuotolinio valdymo pultu* su 3 mygtukais galima 
užrakinti ir atrakinti visą automobilį arba tik 
krovinių skyrių.

Medinės krovinių skyriaus apsaugos *
Kad būtų geriau apsaugomas krovinių skyrius, 
įrengtos medinės grindys su apsaugine 
danga ir sienų viršutinę dalį (išskyrus langus) 
apsaugančios šoninės detalės. Nesudėtingai 
prižiūrimi komplektai apsaugo krovinių patalpą 
nuo smūgių ir leidžia krovinį transportuoti 
geresnėmis sąlygomis.

Statybų aikštelės paketas*
Variklio dugno apsauga ir įvairių dydžių 
padangos (195/70 R 15) išplečia statybų ai-
kštelės paketą* ir „Partner“ naudojimo galimy-
bes esant blogam gruntui, taip pat apsaugo 
dugną nuo mažesnių smūgių.

*Pridėta prie papildomos įrangos arba nėra – priklauso-

mai nuo versijos.

**Yra, nuo 2015 m. pabaigos.

***Pridėta prie standartinės ar papildomos įrangos – 

priklausomai nuo versijos.



„PARTNER“ MODELIŲ PASIRINKIMAS
Kiekvienos profesijos atstovai turi speci-
finių lūkesčių. Jiems išpildyti siūlomos 
įvairios „Partner“ versijos, kuriomis siekiama 
patenkinti privačių verslo bendrovių ir 
automobilių parkų administratorių 
specifinius poreikius.

PASIRINKITE TINKAMĄ KĖBULO TIPĄ
„Partner“ gali būti tiekiamas dviejų ilgio ir 
dviejų talpos variantų. „Partner“ L1 versi-
ja yra 4,38 m, L2 – 4,63 m ilgio; abiejų 
versijų plotis – 1,81 m (su veidrodžiais 
– 2,11 m).

Ilgesniojo „Partner“ su pailginta kabina 
versija yra papildyta trijų vietų sėdynių 
eile, dėl kurios automobilį galima naudoti 
lanksčiau ir jame telpa 5 žmonės. Galinę 
sėdynę su integruota krovinio apsauga 
galima sulankstyti ir taip atlaisvinti net 
1,805 metro naudingojo grindų ploto.
„Partner“ gali būti tiekiamas ir kaip plat-
forminis sunkvežimis. Ši versija – puikus 
variantas, jei reikia dažnai perplanuoti 
automobilio vidų, ir padeda automobilį 
dar labiau pritaikyti prie kliento specifinių 
poreikių.
„Partnerį“ galima perdaryti, pavyzdžiui, į 
šaldiklį ar specialiems statybos darbams 
skirtą automobilį.

PaRENgTa ĮRaNga PERTVaRKYMui Į 
4X4 MOdiFiKaCiJĄ*
Šią parengtą įrangą sudaro:
– „Statybų aikštelės“ komplektas;
– padidintas krovumas iki 850 kg; – kėbulo 
perdarymo komplektas; – bagažinės 
kilimas iš PVC.

* Priklausomai nuo modifikacijos ir variklio.

DURŲ PASIRINKIMAS
„Partner“ turi vienas arba dvejas šonines 
duris, kurios gali būti su langu arba be 
lango. Skirtingo dydžio galinės 
atveriamosios durys, priklausomai nuo 
kliento poreikių, gali būti su langeliu 
arba be langelio**.

**Papildoma įranga.

„PACK LOOK“*
Kad Partner automobiliui būtų suteikta 
daugiau stiliaus ir individualumo, panaši-
ai kaip ir Tepee, prie papildomos įrangos 
pridėta kėbulo spalvos išorinių kėbulo 
detalių, pvz., buferių (L2 atveju tik  prie-
kinis), šoninių veidrodėlių korpusų ir kt., 
LED dienos šviesos žibintų, rūko žibintų ir 
dekoratyvinių ratlankių.

* Papildoma įranga.



MATMENYS

IŠORINIAI MATMENYS                           VIDINIAI MATMENYS

„Partner“ tikslas – palengvinti verslininkų kasdienį darbą. Išoriniai 
matmenys užtikrina puikų talpos, valdymo ir manevravimo balansą. 

„Partner“ atitinka visų poreikius ir pasižymi idealiu matmenų ir vidinės 
talpos santykiu.

 

4384 mm 4632 mm

1810 mm 1810 mm

2112 mm 2112 mm

                

2728 mm 2728 mm

 

625 kg  /  850 kg* 750 kg

1800 mm 2050 mm

3000 mm 3250 mm

1620 mm** 1500 mm***

1230 mm 1230 mm

1250 mm 1250 mm

Išoriniai matmenys             Trumpoji versija         Ilgoji versija Vidiniai matmenys            Trumpoji versija         Ilgoji versija
Ilgos

Plotis (su užlenktais veidrodžiais)

Plotis (su atlenktais veidrodžiais)

Minimalus aukštis

Atstumas tarp ašių

Krovinių skyriaus slenksčio aukštis

Keliamoji galia

Ilgis (prie sėdynių)

Ilgis (su „Multiflex“ sėdynėmis)

Maksimalus plotis

Plotis (tarp ratų gaubtų)

Maksimalus aukštis

Talpa

* Didesnės keliamosios galios versija 

  (priklausomai nuo variklio).

** Be šoninių slankiųjų durų.

*** Su šoninėmis slankiosiomis durimis.

**** Su sulankstytomis „Multiflex“ sėdynėmis.

* Keliamoji galia 850 kg.

DURŲ MATMENYS PLATFORMOS MATMENYS

4241 mm

1982 mm

1930 mm

520 mm

1000 kg

2728 mm

737 mm 1250 mm

640 mm 1230 mm

1192 mm 1200 mm

1100 mm 1148 mm

   Durų matmenys       Šoninės slankiosios durys          Galinės varstomosios durys Išoriniai matmenys*                                               Platforma
Maksimalus plotis

Naudingasis plotis

Maksimalus aukštis

Naudingasis aukštis

Bendras ilgis

Maksimalus antstato ilgis

Maksimalus antstato plotis

Maksimalus antstato aukštis

Keliamoji galia 

Atstumas tarp ašių

* Iki perdarymo.

1801 mm / 1838 mm* 1832 mm

584 mm / 609 mm* 612 mm

3,3 m3 - 3,7 m3*** 3,7 m3 - 4,1 m3***



KĖBULO SPALVOS

Metalo spalva*
„Gris Aluminium“ pilka spalva

Paprasta spalva
„Blanc Banquise“ balta spalva
Paprasta spalva

„Rouge Ardent“ raudona spalva
 

Metalo spalva*
„Gris Shark“ pilka spalva

Paprasta spalva
„Noir Onyx“ juoda spalva*

*Papildoma įranga.



RATŲ GAUBTAI VIDUS

15 colių varžtų dangos* Ratų gaubtai „Atacama“, 15 colių   Ratų gaubtai „Nateo“, 15 colių**

* Nuo 2015 m. lapkričio.
** Tiekiami su paketu „Pack Look Intégral“.

Medžiaga „Réseau Gris“ (pilka)



PRIEDAI
1 – Medinis arba polipropileninis vidus

2 – Kablys

3 – Guminis kilimėlis

4 – Aliumininis stogo rėmas

5 –  Įsilaužimo signalizacija

6 –  Vidinis stogo rėmas

7 –  Stogo skersiniai

8 – Kabinos ir krovinių skyriaus tarpinė sienelė   

       su langeliu

12

3

6 7

4 5

8

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO
TINKLAS IR PASLAUGOS
Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir 
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai 
liksite patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų 
poreikius ir juos patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

JŪSŲ DŽIAUGSMUI

GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija 
nuo korozijos (2).

PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui skirtas 
didelis pasirinkimas „Peugeot“ 
priedų ir originalios įrangos. Čia 
taip pat rasite įvairius „Peugeot“ 
gaminius, kuriuos galite 
padovanoti sau ir kitiems  

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Aprašyta įranga, 
priklausomai nuo modelio versijos, yra standartinė arba papildoma. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu 
pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Deja, šiuo metu nuotraukų spausdinimo technika nesuteikia 
galimybės labai tiksliai pateikti visus atspalvius. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos at-
stovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums paskambinti 
po kelių dienų apsilankius dirbtuvėje. 
Atsakydami į klausimus, padėsite
gerinti „Peugeot“ paslaugų kokybę 

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ interneto 
svetaine: http://www.peugeot.lt 

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar 
12 šalių ar teritorinių vienetų) 
pateksite į nenumatytą situaciją, 
24 valandas per parą ir 365 
dienas metuose galite
skambinti į „Peugeot Assistance“.  

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“ 
pardavimo tinkle suteikiama 
trijų metų garantija.   


