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NAUJASIS PEUGEOT PARTNER IŠRINKTAS
TARPTAUTINIU 2019 M. „METŲ FURGONU“
(ANGL. INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR(1) 2019).

KĄ TIK PADEMONSTRUOTAS IR
JAU KARŪNUOTAS.

PEUGEOT PARTNER išsiskiria ir tuo, kad pirmieji pasaulyje šiame segmente įdiegė PEUGEOT
i-Cockpit®, siūlančią naują vairavimo patirtį. Komisijos dėmesį patraukė dvi didelės ir dar niekur
nenaudotos naujovės: indikatorius, apsaugantis nuo per didelio svorio pakrovimo, ir „Surround
Rear Vision“ sistema, leidžianti per kameras matyti visas akląsias zonas.

Kiekvienas profesionalas ras konfigūraciją, kuri leis jam dirbti efektyviai: „Grip“ versija patenkins
poreikį gauti patikimą paslaugą bet kokiomis aplinkybėmis, o „Asphalt“ versija tiems, kurie
neskaičiuoja, kiek laiko praleidžia savo automobilyje.
Naujasis PEUGEOT PARTNER sustiprina ambiciją suvaldyti tai, ką suvaldyti neįmanoma.
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(1)
Tarptautinio „Metų furgono“ (angl. International Van Of The Year) titulas įsteigtas 1992 metais. Komisiją sudaro 25 Europos žurnalistai ir
nepriklausomų žurnalų leidėjai, kurie specializuojasi lengvųjų komercinių transporto priemonių srityje.
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„Grip“ ir „Asphalt“
PEUGEOT -Cockpit®
PAKROVIMAS
Jungtys
Saugumas
Kelių paslaugos
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Variklio duomenys
Charakteristikos
Transformuojamos transporto priemonės
Individualus pritaikymas
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PASIRUOŠĘS VEIKTI.

KILTI AUKŠTYN.

Naujojo PEUGEOT PARTNER versija „Grip“ siūlo sprendimą sunkiai pasiekiamoms vietovėms,
kai reikia nugabenti sunkius ir ilgus krovinius, taip pat ir kai reikia pervežti iki 3 žmonių.

Be savo standartinio patikimumo, ši versija išsiskiria paaukštinta prošvaisa,
dideliais ratais su „Mud & Snow“ padangomis, apsaugine plokšte po varikliu
ir „Advanced Grip control“ sistema(1).
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(1) Kartu su „Grip Control“ ši naujoji funkcija su „Hill Assit Descent Control“ optimizuoja
transporto priemonės valdymą stačiuose šlaituose.
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KILOMETRŲ MĖGĖJAMS.
Naujojo PEUGEOT PARTNER versija „Asphalt“ siūlo sprendimą
profesionalams, kurie neskaičiuoja automobilyje praleidžiamo
laiko ir kurie pirmiausia ieško komforto ir saugumo.
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MATYTI KELIĄ KITU KAMPU.
Serijinė „Asphalt“ versija suteikia progą naudotis „Surround Rear
Vision“ – inovatyvia funkcija, kuri sumažina dengtos transporto
priemonės vairuotojo nematomas akląsias zonas.
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PEUGEOT I-COCKPIT®.
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PEUGEOT I-COCKPIT®
PIRMĄ KARTĄ LENGVAJAME KOMERCINIAME AUTOMOBILYJE.
Daugiau nei tik nauja paslauga, dėl optimizuotos ergonomikos PEUGEOT i-Cockpit®
leidžia vairuoti intuityviai ir sujungia komfortą ir saugumą.

12

NEPALEIDŽIANT IŠ AKIŲ KELIO.
Le PEUGEOT i-COCKPIT® išdėstyta aplink kompaktišką vairą taip, kad būtų lengviau ją pasiekti ir su ja
dirbti, prietaisų skydelis išdėstytas vairuotojo galvos aukštyje jo matymo lauke taip, kad būtų galima matyti
informaciją nenuleidžiant akių nuo kelio, o prietaisų skydelio centre esantis, į vairuotoją nukreiptas jutiklinis
8” ekranas suteikia tiesioginę prieigą prie pagrindinių funkcijų.
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PEUGEOT I-COCKPIT®
NAUJAS BŪDAS DIRBTI.
Pasinaudokite lengvųjų komercinių transporto priemonių segmente
dar nenaudota gyvenimo ir komforto patirtimi ir paverskite savo
naująjį PEUGEOT PARTNER savo biuro filialu.
Vežkite iki 3 asmenų ant „Multiflex“ sėdynės arba naudokitės į jos
centrinę nugarėlę integruotu, atlenkiamu rašymo staliuku.
Naudokitės gausybe išradingai salone išdėstytų daiktadėžių, kurios
suprojektuotos jūsų darbo reikmenims laikyti.
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PAKROVIMAS.
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PLANUOKITE SAVO DARBĄ VISIŠKAI
SAVARANKIŠKAI.
Didelės pakrovimo galios ir didelio naudingo tūrio naujajame
PEUGEOT PARTNER yra sumontuotas indikatorius, saugantis nuo per didelio
svorio pakrovimo: visiškai nauja technologija, automatiškai matuojanti svorį
ir rodanti vizualinį įspėjimą prietaisų skydelyje užvedimo metu, o taip pat ir
sustojus, krovinio skyriuje per atitinkamą valdymo pultą. Šis įrankis – saugumo
garantas – įspėdamas apie perkrovas, padeda išvengti pasikeitusios elgsenos
kelyje ir su tuo susijusių pavojų (padangų sprogimo, per greito susidėvėjimo
arba didesnio degalų kiekio naudojimo).
Dar niekada nenaudota ir vienintelė tokia lengvųjų komercinių
transporto priemonių segmente, ši įranga yra galimų pasirinkimų sąraše.
Ant sėdynės „Multiflex“(1) vežkite iki 3 žmonių arba, atlenkę jos
nugarėlę, išnaudokite jos naudingą ilgį, arba, pakėlę jos sėdimąją dalį,
išnaudokite naudingą tūrį.
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(1)

Pasirinktinai, galimas priklausomai nuo versijos ir paskirties.
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Kai transporto priemonė juda, būtinai turi būti naudojama neslystanti danga tam, kad būtų išvengta krovinio pajudėjimo link vairuotojo
per ilgą pakrovimo liuką rizikos.

PAGYROS UNIVERSALUMUI.
Pirmą kartą naujasis PEUGEOT PARTNER siūlo galimybę pasirinkti padidintos kabinos gamyklinį pasirinkimo variantą
„Long“ versijai, kuri leidžia vežti iki 5 žmonių.
Galinė sėdynė yra paimta iš naujojo PEUGEOT RIFTER, o tai užtikrina realų komfortą ir šiame segmente dar nematytą
erdvę keleivių kojoms. Unikali savo kategorijoje, sulankstoma 2 eilė leidžia pakrauti didesnį krovinį ir išsaugoti keleivio vietą
1 eilėje, kuri taip pat sulankstoma taip, kad galima pakrauti iki 3,44 m ilgio krovinį ir naudingas tūris gali kisti nuo 1,8 m3 iki
4 m3 priklausomai nuo konfigūracijos.
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ĮLIPKITE PRISIJUNGĘ!
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GALIMYBĖ PRISIJUNGTI.
Didelis 8” jutiklinis spalvotas ekranas(1), sumontuotas „po ranka“ ir nukreiptas į
vairuotoją, turi dvi USB jungtis, Jack jungtį, „Bluetooth“ jungtį, taip pat ir belaidį
indukcinį kroviklį(1) išmaniesiems telefonams. Sistemą papildo „Mirror Screen“
suderinama(2) su „Mirror Link®“, „Apple Carplay™“ ir „Android Auto™“. Balsu
valdoma prijungta 3D navigacija(1) įvertina eismą realiu laiku (TomTom Trafic),
nurodo stovėjimo aikšteles, remonto servisus ir vietovės oro prognozes.
PEUGEOT CONNECT SOS(1) leidžia įjungti pagalbos signalą nelaimingo atsitikimo
atveju, lokalizuoja transporto priemonę vietovėje ir, jeigu reikia, susisiekia su
gelbėtojais, o PEUGEOT ASSISTANCE(1) siūlo naudotojui susisiekti su PEUGEOT
Asistentu, kuris, įvertinęs pateiktą informaciją (lokalizacijos vietą, transporto
priemonės serijos numerį, kilometražą ir valdymo kompiuterio pateiktus
mechaninius įspėjimus) siunčia avarinę tarnybą.

Pasirenkama pagal pageidaujamą apdailą, papildomas programas ir paskirtį.
Tik ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY™ arba MIRRORLINK® sertifikuotos programos veiks sustojus ir važiuojant,
priklausomai nuo atvejo. Vairuojant kai kurios atitinkamų taikomųjų programų funkcijos bus sustabdomos. Tam tikriems
turinio tipams, kurie jūsų išmaniajame telefone gali būti prieinami nemokamai, reikalinga mokama lygiavertės sertifikuotos
taikomosios programos „MirrorLink®“, „Apple CarPlayTM“ arba „Android Auto“ registracija. „Mirror Screen“ funkcija veikia
per ANDROID AUTO (ANDROID išmaniesiems telefonams), per APPLE CARPLAY™ (iOS išmaniesiems telefonams) arba per
„MirrorLink®“ technologiją (ANDROID išmaniesiems telefonams, suderinamiems su „MirrorLink®“), su sąlyga, kad
prijungtas judrusis ryšys ir internetas.

(1)
(2)
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SURROUND REAR VISION(1)
VALDYKITE SAVO APLINKĄ.

Daugiau nebereikia rinktis tarp transporto priemonės turinio saugumo ir matomumo!
Ši novatoriška sistema padeda vairuoti tiksliai ir matyti viską aplink transporto priemonę.
Tokiu būdu, vairuotojas gauna optimalų transporto priemonės išorės matomumą,
palengvinantį vairavimą ir manevravimą.
Naujasis PEUGEOT PARTNER turi 2 kameras:
viena įmontuota keleivio pusės šoninio veidrodėlio apačioje,
kita – galinių durų viršuje. Jos leidžia:
– Matyti šoninį vaizdą keleivio pusėje, mažinantį akląją zoną;
– Nuotolinio vaizdo funkcija, leidžianti matyti vaizdą už transporto priemonės
jos ašies kryptimi.
– Galinio vaizdo kamera leidžia matyti artimą zoną už transporto priemonės ir
palengvina manevravimą.
Vaizdas atkuriamas ekrane, kuris yra ant vidinio veidrodėlio, taip sudaromas periferinis
transporto priemonės aplinkos vaizdas, leidžiantis greitai reaguoti ir saugiai vairuoti.
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(1)

Pasirinktinai pagal versijas.
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JŪSŲ SĄJUNGININKAI KASDIEN.
Didelis pagalbinių vairavimo funkcijų pasirinkimas saugioms kelionėms su patekimo į transporto priemonę
ir užvedimo „be rankų“ funkcija, paprastas užvedimas ir stovėjimas su elektriniu antriniu stabdžiu,
nepamirštant ir „Grip Control“ bei „Hill Assist Descent Control“ sunkiai pravažiuojamiems keliams.
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Daugiafunkcė kamera ant priekinio stiklo prisideda prie greičio kontrolės sistemos(1) „Active Safety
Break“(1) veikimo, linijos kirtimo įspėjamojo signalo aktyvavimo(1), ženklų atpažinimo ir greičio apribojimų
atpažinimo(1) , taip pat ir prie automatinio šviesų perjungimo(1).

(1) Pasirenkama įranga pagal versijas ir šalis.
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AVASTUSRETK SAAB ALGUSE SIIT
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SUKURTAS DARBUI.
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OPTIMALUS MANEVRINGUMAS.
Naujasis PEUGEOT PARTNER sukurtas nukrypstant nuo
EMP2 platformos, kuri buvo naudojama paskutiniuose markės
modeliuose. Ši išbandyta bazė leidžia sumontuoti trumpas galines
duris ir turėti trumpą sukimosi spindulį lengvesniam manevravimui:
sukimosi spindulys tarp šaligatvių yra tik 10,82 m „Standard“
versijai ir 11,43 m „Long“ versijai.
Naudingoji apkrova yra geriausia šiame segmente, galinti siekti
nuo 650 kg iki 1000 kg kai kuriose versijose tiek standartiniu, tiek
pailgintu kėbulu. Labai Mažo degalų sunaudojimo lygio (TBC)
versijos, kai jų apkrova yra 600 kg.
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EFEKTYVUMAS KAIP VEIKIMO LINIJA.
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BlueHDi 100 M5
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km):

4,4* iki 4,7

CO2 tarša mieste (g/km): 		

120* iki 125

Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km)

3,7* iki 4,4

CO2 tarša užmiestyje (g/km): 		

103* iki116

Vidutinės degalų sąnaudos (L/100 km):

4,0* iki 4,5

Vidutinė CO2 tarša (g/km): 		

109* iki 119

PureTech 110 S&S M6
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km):

6,1* iki 7,0

CO2 tarša mieste (g/km): 		

139* iki 160

Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km)

4,9* iki 5,2

CO2 tarša užmiestyje (g/km): 		

111* iki 119

Vidutinės degalų sąnaudos (L/100 km):

5,4* iki 5,9

Vidutinė CO2 tarša (g/km): 		

122* iki 134

Nurodytos degalų sunaudojimo ir CO2 išmetimo vertės atitinka
NEDC (R(CE) No. 715/2007 ir R(CE) No. 692/2008) reikalavimus toms
versijoms, kurioms jie taikomi, o tai leidžia lyginti su kitomis transporto
priemonėmis.

VEIKSMINGŲ VARIKLIŲ ASORTIMENTAS.
Pagrindinis veiksnys, įtakojęs degalų sunaudojimo ir CO2 išmetimo sumažėjimą, yra darbas, įdėtas projektuojant transporto priemonės
architektūrą ir optimizuojant jos masę. Siūlomų variklių našumas yra geriausias. Jie atitinka paskutines galiojančias Euro 6d-TEMP normas.
Benzinui siūlomi du 1.2 PURETECH variklio variantai:
PURETECH 130ch S&S su 8 greičių automatine pavarų dėže EAT8 ir PURETECH 110ch
S&S su 6 greičių mechanine pavarų dėže (galima užsisakyti 2019 metais). PURETECH varikliuose yra sumontuotas
„Gasoline Particulate“ filtras, mažinantis išmetamų kietųjų dalelių kiekį.
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AUTOMATIŠKAI GERI SANTYKIAI.
Dyzelinui yra galimi trys galingumo pasirinkimai: BLUEHDI 130ch S&S su mechanine 6 pavarų greičių dėže arba su automatine 8 pavarų greičių
dėže EAT8, BLUEHDI 100ch ir BLUEHDI 100ch S&S su mechanine 5 pavarų greičių dėže ir BLUEHDI 75ch su mechanine 5 pavarų greičių dėže.
Visuose dyzeliniuose varikliuose yra sumontuotas kietųjų dalelių filtras (FAP) ir selektyvus katalizinis reduktorius (RCS).
Ši technologija leidžia mažinti taršą nuo pat užvedimo momento ir nereikia pridėti FAP.

* EAT8: „Efficient Automatic Transmission 8 Speed“ – nauja automatinė 8 pavarų greičių dėžė gali būti montuojama tik su varikliu BLUEHDI 130 S&S EAT8
Kuro sąnaudos mieste (l/100 km):		
Nuo 4,5 iki 4,7
–
CO2 išmetimas mieste (g/km)
Nuo 119 iki 123 Degalų naudojimas užmiestyje (l/100 km):
Nuo 4,1 iki 4,4
–
CO2 išmetimas užmiestyje (g/km):
Nuo 109 iki 112.
Degalų naudojimas mišriose vietovėse (l/100 km):
Nuo 4,3 iki 4,6
–
CO2 išmetimas mišriose vietovėse (g/km): Nuo 113 iki 120
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SUKURTAS TAM, KAD DIRBTŲ GERIAU.

Version STANDARD

Avec banquette Multiflex
With Multiflex bench

Siekiant patenkinti pagrindinius profesionalų poreikius ir suteikti
jiems maksimalų funkcionalumą, naujojo PEUGEOT PARTNER
STANDARD versija, kurios ilgis 4,40 m, su „Multiflex“ sėdyne
garantuoja optimalų naudingą ilgį nuo 1,81 m iki 3,09 m, kuris
leidžia pakrauti 2 euro padėklus, o krovinio tūris gali būti nuo
3,30 m3 iki 3,80 m3 priklausomai nuo versijos.
4,75 m (+35 cm) LONG versijoje jūs turite nuo 2,16 m iki 3,44
m naudingo ilgio su „Multiflex“ sėdyne ir krovinio tūris gali būti
3,90 m3 ir 4,40 m3 priklausomai nuo versijos.
Naudingoji apkrova gali siekti nuo 650 kg iki 1000 kg(1) tiek
STANDARD, tiek LONG versijose.

Cabine approfondie
Crew Cab

Version LONG

36
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(1)

Priklausomai nuo versijos. 600 kg Labai Mažo degalų sunaudojimo lygio (TBC) versijoms.
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NAUJASIS TRANSFORMUOJAMAS
PEUGEOT PARTNER: ASORTIMENTAS
VISIEMS POREIKIAMS.
Siekiant patenkinti kiekvieno profesionalo lūkesčius, gaminama
daug tvirtų ir funkcionalių naujojo PEUGEOT PARTNER versijų.
Ši efektyviai transformuojama bazė leidžia mūsų partneriams,
gaminantiems mums kėbulus, pritaikyti transporto priemones
specifiniams klientų poreikiams.
Kiekvienam poreikiui naujasis PEUGEOT PARTNER pasiūlo pritaikytą
atsakymą.
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Isotherme

Ambulance

Pick-up

Livraison

Pompier

4x4

TPMR

Assistance

Motricité renforcée

DĖMESYS DETALĖMS.
Pasirinkite iš 8 spalvų ir 5 modelių ratlankių arba ratų
gaubtų*, jei norite ištobulinti iki galo savo naujojo
PEUGEOT PARTNER įvaizdį.

Garnissage Tissu Curitiba

Balta “Banquise”

Pilka “Artense”

Pilka “Platinum”

Juoda “Onyx”

Raudona “Ardent”

Smėlio “Nautile”

Blue Deep

Ruda “Cuprite”

* Serijinis, pasirenkamas arba negalimas priklausomai nuo versijos ir paskirties.

Metaliniai 15” ratlankiai
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MILFORD 15” ratų gaubtai

Metaliniai 16” ratlankiai

RAKIURA 16” lengvo liejinio
ratlankiai

TARANAKI 16” lengvo liejinio
ratlankiai
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PRIEDAI – RINKITĖS
PEUGEOT KOKYBĘ.
Jūs pasirinkote naująjį PEUGEOT PARTNER savo kasdieniniu
kompanionu, išpildančiu jūsų lūkesčius ir atitinkančiu jūs
reikalavimus. Pasirinkdami PEUGEOT priedus, jūs renkatės dar
malonesnį darbo įrankį, kuris tiksliai pritaikytas jūsų veiklai ir
kuris didina jūsų įmonės įvaizdžio vertę.

1

2

Atraskite PEUGEOT priedus, jei norite saugiai personalizuoti
savo transporto priemonę.

1. Aliuminio galerija STANDARD transporto priemonei
2. Premium medienos grindys ir šoninės apsaugos
3. Šviesą atspindinčios signalinės juostos
4. Vamzdžių laikikliai
5. Polipropileno grindys ir šoninės apsaugos
6. Guminių kilimėlių komplektas
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PARDAVIMO IR PASLAUGŲ
TINKLAS BEI 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
GAMINTOJO GARANTIJA

PEUGEOT ASSISTANCE

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

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.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ

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

Susipažinkite su „Peugeot“ interneto svetaine:
www.peugeotlietuva.lt

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

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių tobulinimų
„Peugeot“ gali bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti tikslesnės
informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.
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