
NAUJASIS PEUGEOT „PARTNER TEPEE“ 



ATSPARUS IR VISKAM PASIRUOŠĘS!
Ypač galingas, modernaus charakterio naujasis „Partner Tepee“ yra stipresnis už visus kitus automobilius! 
Gerokai atnaujinta jo priekinė dalis: vertikalesnę priekinių grotelių dalį puošia liūto logotipas, priekinis buferis 
yra įtemptų linijų. Naujojo „Tepee“ žvilgsnis dar išraiškingesnis: priekiniai žibintai išlaiko kėbulo kontūrus, LED 
dieniniai žibintai** integruoti į naujas reljefines plokštes.
„Partner Tepee“ labai elegantiškai perėmė visus naujuosius „Peugeot“ stiliaus principus.

** Standartinė, papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 



PRISITAIKO PRIE VISŲ SITUACIJŲ
Naujasis „Partner Tepee“ – itin svetingas ir siūlo patogų, praktišką ir funkcionalų saloną. „Partner Tepee“ 
visuomet pasirengęs kasdieniams darbams ir ilgesnėms kelionėms. Talpus, įvairiapusis salonas prisitaiko prie 
įvairių poreikių, pageidavimų ir situacijų. Plačiai atsidarantis galinis liukas gali turėti ir prabangų atveriamąjį 
langą*. Per galinį liuką galima pasiekti bagažinę, kurios talpa – nuo 675 iki 3000 litrų.

* Standartinė, papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.



„PARTNER TEPEE OUTDOOR“: 
VISUOMET PASIRENGĘS VEIKTI
Dar išskirtinesnio stiliaus „Partner Tepee Outdoor“ yra tikras nuotykių ieškotojas. Specialią važiuoklę turintis 
visureigio stiliaus „Partner Tepee Outdoor“ įveiks bet kokius kelius. Nuotykiai gryname ore lyg specialiai 
sukurti jam. „Grip Control®“* gerina „Partner Tepee Outdoor“ trauką dėl ratų traukos sistemos. Prietaisų 
skydelyje esančiu mygtuku galima pasirinkti vieną iš 5 režimų: sniegas, purvas, smėlis, „ESP Standard“ arba 
„ESP OFF“.

* Papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.



KELIAUKITE PATOGIAI

Naujoji „Partner Tepee“ versija – patogesnė ir erdvesnė. Vairuotojo matymo laukas 
yra platus, tad vairavimas – malonesnis ir erdvesnis. Reguliuojamo aukščio ir gylio 
vairas, reguliuojamo aukščio porankis*, prietaisų skydelyje esanti pavarų svirtis 
vairuotojo vietą daro itin ergonomišką. „Partner Tepee“ patogumą didina ir dviejų zonų 
klimato kontrolės įrenginys*.
Dėl naujo 7 colių spalvoto jutiklinio ekrano* „Partner Tepee“ priklauso šiuolaikiškų 
komunikacijos sistemų pasauliui. Didelės raiškos ekranas siūlo įvairias galimybes: 
„MirrorScreen“** technologija, intuityvi navigacija, telefonas, valdymas balsu, „Wi-Fi“ 
arba „Bluetooth“ jungtis, skaitmeninis radijas*.

* 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.



TECHNOLOGIJA
„Partner Tepee“ siūlo naujos kartos technologijas:

1 -  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.

2 -  „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.

3 – 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.

**Papildoma įranga nuo 2015 m. lapkričio.
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PRAŠOM SĖSTIS!
Kelionėms ir išvykoms sukurtas funkcionalusis „Partner Tepee“ prisitaiko 
prie keleivių skaičiaus ir transportuojamų daiktų kiekio.

„PARTNER TEPEE“ SEPTYNVIETĖ VERSIJA
Niekam nereikės likti namie – gale yra net 5 sėdimosios vietos! 
Septynvietis* „Partner Tepee“ siūlo dar daugiau galimybių ir patogumo 
nei iki šiol. 2 eilėje yra trys atskiros sėdynės, 3 eilėje – dvi atskiros 
sėdynės. Tai suteikia optimalų patogumą. Galines sėdynes galima 
sulankstyti, taip pat pakelti ir išimti po vieną** – pakeisti „Partner“ vidų 
pagal poreikius.

*Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 

**Standartinė, papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 

Naujajame penkiaviečiame „Partner Tepee“ gali būti 2/3 ir 1/3 dalimis 
nuleidžiama galinė sėdynė* arba 3 atskiros sėdynės**, kurias galima po 
vieną nuleisti arba pakelti..

*Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 

**Standartinė, papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 

Atvertų ar uždarų daiktadėžių bendra talpa – 90 litrų.

1. Lentynėlė lubose su saulės skydeliu ir apšvietimu. Lentynoje esantis  
    įdubimas palengvina daiktų išėmimą.
2. Priešais vairą esanti vairuotojo 4 litrų talpos daiktadėžė – lengvai 
    pasiekiama.
3. Tarp priekinių sėdynių esantį centrinį pultą galima išimti. Ji tvirtinamas 
    prie pagrindo su dviejų puodelių laikikliu.
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„ZÉNITH“ STOGAS - 
DANGUS AUTOMOBILYJE
„Partner Tepee“ stogas – stilingas ir originalus „Zénith“* turi keturis didelius stoglan-
gius, kurie visų keleivių džiaugsmui pripildo saloną šviesos. Prie antros eilės įtaisyti 
su ventiliacijos angomis sujungti oro gaivikliai, tad saloną galima pakvėpinti pagal 
savo skonį. Funkcionalumą gerina tai, kad „Zénith“* stoge išnaudota visa po lubomis 
esanti erdvė ir prikurta daiktadėžių, kurių bendra talpa – 94 litrai. Virš gale sėdinčių 
keleivių galvų yra permatomo dugno daiktadėžė. Bagažinę galima pasiekti tiek 
per galines sėdynes, tiek iš lauko pusės atidarius liuką. Taigi kiekvienas keleivis turi 
daugybę patogumų.
„Zénith“ stogo išoriniai skersiniai atlaiko iki 80 kg svorį ir dar labiau padidina „Partner 
Tepee“ keliamąją galią. Praktiškus stogo skersinius galima montuoti ir išilgai, ir 
skersai.

*Papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



„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 me-
tais), kurių yra sumontuota jau daugiau nei 2,1 mln. automobilių (filtras 
pašalina 99,99 % suodžių dalelių); savaime išsivalantis filtras apdoroja 
išmetamąsias dujas ir mažina jų suodžių sudėtį iki minimalaus matuo-
jamojo kiekio (0,004 g/km), tad dyzelinis variklis tampa ypač švarus; 
taip pat naudojamos ir naujoviškos technologijos: „Stop & Start“, naujos 
kartos HDi ir benzininiai varikliai.

„BlueHDi“ varikliai
Naujajame „PEUGEOT Partner Tepee“ galima įdiegti naujas tech-
nologijas, tarp kurių ir „BlueHDi“ – šiuo pavadinimu ženklinami „Euro 6“ 
dyzeliniai varikliai*. 
Jungiant tarpusavyje prabangiu būdu pasirenkamą katalizatoriaus 
redukciją (SCR)* ir suodžių dalelių filtrą su papildomomis medžiagomis, 
„BlueHDi“ technologija suteikia galimybę sumažinti azoto oksido kiekį 
daugiau nei 90 %, optimizuoti išskiriamo CO2 kiekį  ir degalų sąnaudas 
bei eliminuoti 99,9 % suodžių dalelių.

Atliekant techninę priežiūrą naudojamas „AdBlue“ priedas. Pildymo anga 
yra šalia degalų pildymo vožtuvo..

*„Euro 6“ yra Europoje galiojantis standartas, kurio tikslas yra išmetamųjų dujų 

mažinimas.

**Atrankinė katalitinė redukcija.

NAUJI „EURO 6“ 
VARIKLIAI
Naujasis „Peugeot Partner Tepee“ turi kelis naują „Euro 6“* standartą 
atitinkančius variklius: „BlueHDi“ dyzelinį variklį, kurio galingumas nuo 
75 AG iki 120 AG ir „VTi“ benzininį  variklį, kurio galingumas nuo 98 AG 
iki 120 AG. Nauji varikliai pasižymi aukščiausios klasės važiavimo savy-
bėmis: didesne galia ir sukimo momentu, be to, „BlueHDi 120“ variklis 
gali būti tiekiamas su 6 pavarų dėže. „Partner“ varikliai yra labai taupūs ir 
išmeta mažai CO2.

1,6L VTi 98 AG, 5 pavarų mechaninė dėžė
Pagrindinės šio benzininio variklio savybės – taupumas, dinamiškumas ir 
puikios važiavimo savybės.

1,6L VTi 120 AG, 5 pavarų mechaninė dėžė
Gerai veikiantis benzininis variklis – važiavimo malonumas ir 
efektyvumas.

1,6L BlueHDi 75 AG, 5 pavarų mechaninė dėžė
Dyzelinis variklis su bendruoju įpurškimo mechanizmu užtikrina puikų 
greitėjimą esant mažoms ir vidutinio dydžio apsukoms.

1,6L „BlueHDi“ 100 AG, 5 pavarų mechaninė dėžė 
Šis variklis pasižymi puikiu greitėjimu ir aukščiausios klasės važiavimo 
savybėmis.

1,6L „BlueHDi“ 100 AG, S&S 5 pavarų mechaninė dėžė arba 
ETG6 6 pavarų pusiau automatinė dėžė
Su mechanine arba pusiau automatine pavarų dėže siūlomas nau-
jas „Euro 6“ standartą atitinkantis „BlueHDi“ variklis užtikrina puikias 
važiavimo savybes ir yra taupus: degalų sąnaudos ir CO2 kiekis iki 16 % 
mažesni.

1,6 „BlueHDi“ 120 AG, 6 pavarų mechaninė dėžė
Šio naujo „BlueHDi“ variklio, atitinkančio „Euro 6“ standartą, galingumas 
– 120 AG, maksimalus sukimo momentas – 300 Nm esant 
1750 aps./min. 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 

MATMENYS

Su „STOP & START“ funkcija.

**Pagal reglamentą 99/100/CE ir penkiavietėje konfigūracijoje.

„M5“: 5 pavarų mechaninė dėžė.

„M6“: : 6 pavarų mechaninė dėžė.

„ETG6“: ETG6“: 6 pavarų pusiau automatinė dėžė.

„S&S“: „Stop ir Start“ sistema.

1,6L VTi 120 hj EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151

1,6L VTi 120 hj EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151

1,6L VTi 120 zs EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151

LAT

EST

LIT

1,6L VTi 120 AG EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151



INTELIGENTIŠKAS SAUGUMAS
Naujasis „Partner Tepee“ dar geriau apsaugo keleivius ir vairuotoją, ir 
susideda iš žemiau išvardintų sistemų:

STABDŽIŲ SISTEMA

Visuomet galima pasikliauti 283 mm ventiliuojamaisiais priekinių 
stabdžių diskais ir 268 mm galiniais stabdžių diskais.
stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), kuri neleidžia ratams užsi-
blokuoti staigiai stabdant ir padeda išlaikyti transporto priemonės 
valdymą. Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo sistema (REF), 
paskirstanti stabdymo jėgą tarp priekinių ir galinių ratų ir yra ypatingai 
efektyvi posūkiuose.
Naujojo „Partner Tepee“ avarinio stabdymo sistema (AFU) užtikrina 
maksimalią stabdymo jėgą staigiai stabdant. Ši pagalbinė sistema 
gerokai sumažina stabdymo kelią. Staigiai stabdant avarinės šviesos 
įsijungia automatiškai, kad įspėtų iš galo atvažiuojančius vairuotojus ir 
išvengtumėte avarijos.
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) transporto priemonę 
grąžina į tinkamą (pagal fizikos dėsnius) trajektoriją, jei kompiuteris 
nustato su valdymu susijusių neatitikimų. Su ESC susijusi ratų slydimo 
kontrolės sistema (ASR) padeda išvengti ratų slydimo esant silpnam 
sukibimui.

JUDĖJIMO Į ĮKALNĘ PAGALBOS SISTEMA

Judėjimo į įkalnę pagalbos sistema paleidžiant variklį įkalnėje auto-
mobilį 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 %.

„ACTIVE CITY BRAKE“*

„Active City Brake“ (automatinis stabdymas, siekiant išvengti susidūri-
mo 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. 

* Papildoma įranga nuo 2015 m. lapkričio.

„GRIP CONTROL®“*

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

* Papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA IR GREIČIO 
RIBOTUVAS*

Pastovaus greičio palaikymo sistema* išlaiko stabilų greitį – vairuo-
tojui nereikia spausti akceleratoriaus pedalo. Greičio ribotuvas leidžia 
nustatyti ribinį greitį, kurio negalima viršyti.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.

Išsamesnė informacija pateikiama naudojimo instrukcijoje.

ATSPARUMAS SMŪGIAMS

Įvykus tiesioginiam susidūrimui viduje esančius žmones apsaugo 
salono apatinė, centrinė ir viršutinė zonos, kurios palaipsniui sugeria 
smūgio energiją jos judėjimo kryptimi nuo priekinės dalies link galo.
Jei smūgis šoninis, jo energija paskirstoma per dugną. „Partner Tepee“ 
kėbulo konstrukcija sukurta taip, kad galinio smūgio energiją sugeria 
susideformuojantis skersinis ir po to – dugno komponentai. 
Apsivertus keleivių saugos zona dėl tvirtos konstrukcijos išlieka nepaki-
tusi. Vairuotoją padeda apsaugoti 40 mm susitraukianti vairo kolonėlė.

RŪKO ŽIBINTAI SU POSŪKIŲ ŠVIESŲ FUNKCIJA *

Važiuojant iki 40 km/val. greičiu rūko žibintai apšviečia posūkio vidinę 
pusę ir taip padidina saugą ir matomumą. Toks papildomas apšvi-
etimas ypač naudingas miesto gatvėse, sankryžose, vingiuotuose 
keliuose ir atliekant parkavimo manevrus

* Jei papildomai įrangai priklauso „Pack Visibilité“ matomumo paketas (nuo 2015 m. 

lapkričio) arba „Pack Sérénité“ saugos paketas.

APSAUGA VAGYSTĖS ATVEJU

Kuriant „Partner Tepee“ pagalvota ir apie transporto priemonės 
bei jame esančio turto apsaugą nuo vagysčių. Standartinei įrangai 
priklausantis centrinis užraktas neturi vidinių durų mygtukų. 
Centrinio užrakto sistema prietaisų skydelyje turi specialų mygtuką. 
Sistema įsijungia automatiškai iš karto, kai važiavimo greitis viršija 10 
km/val. Nuotoliniu valdymo pultu su dviem mygtukais galima užrakinti 
ir atrakinti visą automobilį. Kaip papildomą įrangą galima rinktis 
signalizaciją.

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 Tepee“ papildomai įrangai 
gali priklausyti ir šoninės saugos pagalvės* ir saugos užuolaidos**.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.
** Papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

„ISOFIX“ SISTEMA

Tarp antros eilės šoninių sėdynių sėdimosios dalies ir nugaros atlošo 
esantys „Isofix“ tvirtinimo taškai leidžia dvi saugos kėdutes pritvirtinti 
nenaudojant saugos diržų.



KĖBULO SPALVOS

Pilka “Moka” (1)

Pilka “Nocciola”  (1) Mėlynas „Kyanos“ (1)(2)

Pilka “Artense” (1) Pilka “Shark”

(1) Negalima su „Access“ versija.

(2) Negalima su „Outdoor“ versioja.

METALO SPALVOS
(Papildoma įranga)

Balta “Banquise”

Sidabrinė „Aluminium“

Raudona “Ardent” Juoda “Onyx” (2)

PAPRASTOS SPALVOS



RATLANKIAI IR RATŲ GAUBTAI

VIDUS

Ratų gaubtai „Nateo“, 15 colių (2)

Ratlankiai „Managua“, 16 colių (4)

Ratų gaubtai „Atacama“, 15 colių (1) 

Ratų gaubtai „Grenade“, 16 colių (3) (1) Galima su įranga „Access“ ir „Active“ (išskyrus paketą „Aéro“ ir keturių varomų ratų 

paketus).

(2) Galima su įranga „Active“ (jei yra „Pack Look Intégral“ paketas), „Style“, „Outdoor“ 

ir „Allure“ (jei yra „Grip Control®“ arba pusiau automatinė pavarų dėžė).

(3) Galima su įranga (kai yra keturi varomi ratai) „Outdoor“ ir „Allure“.

(4) papildoma įranga su „Active“, „Style“, „Outdoor“ ir „Allure“.
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PRIEDAI
1 – Stogo skersiniai + dviračių laikiklis

2 – „Tetrax Smartphone“ išmaniojo telefono laikiklis

3 – Stogo bagažinė

4 – Rūkymo įranga (peleninė + cigarečių pridegiklis)

5 – Bagažo danga

6 -  Multimedijos pagrindas

7 – Kablys + dviračių laikiklis

1
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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.   


