NY PEUGEOT EXPERT

AVANCERET
GENERATION
Den nye innovative Peugeot Expert er konstrueret
på Peugeots nye platform. Det gør den både lettere
og sikrere.
Peugeot Expert fås i 3 længder: L1 på kun 4,60 m, L2
på 4,95 m og L3 på 5,30 m. Højden er begrænset
til 1,90 m*, så det er lettere at parkere i parkeringshuse.

Den nye Peugeot Expert er det optimale kompromis mellem udvendige og indvendige dimensioner.
Den er velgennemtænkt og opfylder dine krav til
brændstofforbrug, komfort, køreegenskaber og
sikkerhed.
*Maks. 1,94 m med forhøjet totalvægt som option

NY
PLATFORM
Lavt brændstofforbrug
Experts lave vægt resulterer i det laveste
brændstofforbrug og CO2-emission i
klassen*.

Praktisk
Den nye Peugeot Expert fås i 3 længder:
L1, L2 og L3. Højden på kun 1,90 m**
gør, at den uden problemer kan køres
ind i parkeringshuse.
Den nye platform giver mulighed for at
integrere sideskydedøre med håndfri
betjening*** og Moduwork sæde***.

Sikkerhed
Den nye Peugeot Expert er udstyret med
en lang række førerassistance-systemer,
som fremmer sikker kørsel. Expert Combi
har opnået 5 stjerner i EuroNCAP testen.

Komfort
Gode køreegenskaber, affjedringskomfort
både i tom og lastet stand og stor manøvredygtighed er nogle af de faktorer, der øger
køreglæden.

Den nye Peugeot Expert er bygget på en ny
platform, som sammen med karrosseriets
konstruktion giver mange fordele:

*Eksakte værdier er under godkendelse:
Brændstofforbrug ved bykørsel (L/100km) : 5,3 til 6,3 – CO2-emission (g/km) : 138 til 165
Brændstofforbrug ved landevejskørsel (L/100km) : 4,9 til 5,5 – CO2-emission (g/km) : 127 til 145
Brændstofforbrug ved blandet kørsel (L/100 km) : 5,1 til 5,9 – CO2-emission (g/km) : 133 til 155
**Maks. 1,94 m med forhøjet totalvægt som option
***Option

ELEGANT OG
ROBUST
Peugeot Experts nye markante design
giver den et robust og elegant look.
Det lodrette kølergitter er ekstra højt
placeret. Det understreger looket, og
gør den let genkendelig.
Look Pack* og LED-lyssignaturen*
bidrager yderligere til dette look.

Inde bag Peugeot Experts udtryksfulde
og kraftfulde karrosseri med de flydende linjer fornemmer man et stort og
funktionelt varerum.
*Option, indfarvede for- og bagkofangere, LEDlyssignatur, tågeforlygter, krom kølergitter, sidespejlsskaller, indfarvede dørgreb og sidestødlister

LET AT
LASTE
På versioner med elektriske sideskydedøre
med håndfri betjening* kan du let oplåse
Peugeot Expert og åbne sideskydedøren
i den side, du står i, ved at føre foden ind
under hjørnet af bagkofangeren.
På samme måde kan du lukke døren igen,
og bilen låses, når du går væk fra den.

Når du har hænderne fulde, behøver
du altså ikke at lægge tingene fra dig
for at åbne døren, hvis bare du har den
elektroniske nøgle i lommen.

*Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version

MODUWORK
KONCEPTET
Moduwork* bænksædet i den nye Peugeot Expert er et modulsæde, der giver
mulighed for at udnytte pladsen ved yderste passagersæde, når det er tomt. Sædet
kan vippes op, så der bliver plads til at stille last på gulvet. Med Moduwork* kan
den store klap i skillevæggen åbnes og der er mulighed for at medbringe op til 4 m
lang last.
Med Moduwork* kan Peugeot Expert omdannes til et mobilt kontor, når du
har behov for det. Midterarmlænet foldes ned og afslører en praktisk drejelig
skriveplade.

*Option

PERFEKT TIL
BYKØRSEL
L1 version
I L1 versionen med en længde på kun
4,60 m kommer man let omkring.
Denne version er særligt velegnet til
bykørsel.
Den er meget rummelig: Peugeot Expert
L1 har en lastkapacitet på op til 1400 kg,
en varerumsvolumen på 5,1 m3* og en
varerumslængde på 3,32 m.*

Parkering
Peugeot Experts størrelse passer til
de fleste parkeringsforhold. Der er
ingen problemer med at komme ind
i parkeringshuse på grund af den
begrænsede højde på 1,90 m**.

*Moduwork option
**Maks. 1,94 m med forhøjet totalvægt som option

*Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version
**Kun godkendte MirrorLink® eller Apple CarPlayTM apps fungerer, når bilen kører eller holder standset, afhængigt af situation. Under kørsel kan visse funktioner og apps ikke
benyttes. Visse typer indhold, som er gratis tilgængelig på smartphone, kræver abonnement på en tilsvarende MirrorLink® eller Apple CarPlayTM betalings-app. Mirror Screen
funktionen kræver anvendelse af MirrorLink® teknologi, når det gælder MirrorLink® kompatible Android, Blackberry og Windows telefoner, og Apple CarPlayTM når det gælder
iOs telefoner, og forudsætter telefonabonnement med internetadgang. Nye smartphones vil efterhånden komme med disse teknologier.
***Fås som tilbehør. Holderen kan bruges til tablets op til 11’’. Tabletten strømforsynes via det tæt placerede USB-stik.

KOMFORT OM BORD
Kørsel
I Peugeot Experts kabine oplever du stor kørekomfort. Trinbrættet gør det let at komme op
i det højt placerede sæde, hvorfra du har et
godt udsyn over vejen.

Ved hjælp af Mirror Screen* funktionen kan
du tilslutte din smartphone til USB-stikket i
instrumentbordet. Herefter kan du anvende
din telefons apps direkte på bilens 7’’ touchskærm*.

Den funktionelle og ergonomisk indrettede
førerplads har samme køreposition som i en
personbil og er forsynet med en lang række
opbevaringspladser.

Mobilt kontor
Ved at folde midterarmlænet* ned får du adgang
til den drejelige Moduwork* skriveplade, og på
et kort øjeblik får du mobilt kontor, der både er
ergonomisk og praktisk.

Du finder let rundt ved at anvende den nye
generation af 3D-navigation med internetopkobling og stemmegenkendelse*. Systemet
indeholder online tjenester og real-time
trafikinformationer fra TomTom Traffic*.

Med smartphone-holderen*** med integreret
ladekabel, og tablet-holderen*** på instrumentbordet har du dit dataudstyr inden for syns- og
rækkevidde.

FØRERASSISTANCESYSTEMER
OG SIKKERHED
Intuitiv kørsel
For at opnå en mere komfortabel og sikker kørsel er
Peugeot Expert forsynet med en lang række førerassistancesystemer* af nyeste generation.
Aflæsning af skilte og anbefaling af hastighedsgrænser*
Multifunktionskameraet genkender vejskilte med
hastighedsbegrænsninger og informerer dig om denne
hastighedsbegrænsning i instrumentpanelet og/eller på
head-up displayet. Den aflæste hastighedsbegrænsning
foreslås som programmeringsværdi til din fartpilot eller
fartbegrænser, hvis den er aktiveret.

VisioPark 1*
Bakkameraet aktiveres automatisk, når bilen sættes i bakgear. Føreren kan se et område på 180° bag bilen. Billedet
viser styrelinjer, som følger rattets bevægelser. Hvis der er
forhindringer bag bilen, zoomer systemet automatisk ind.

Active Safety Brake*
Active Safety Brake er en ny generation automatisk nødbremsesystem ved risiko for kollision. Kameraet og radaren registrerer både
forhindringer, der er i bevægelse og stillestående. Hvis føreren ikke
bremser i tide eller ikke bremser kraftigt nok, aktiverer systemet
bremserne. Det gør det muligt at undgå kollision, hvis hastigheden
er under 30 km/t, eller at begrænse konsekvenserne af den ved at
kollisionshastigheden reduceres.

Vejstribealarm*
Dette system advarer, hvis man passerer vejstriberne uden, at
blinklyset er aktiveret. Denne akustiske og visuelle alarm er særligt
nyttig, hvis man døser hen ved rattet eller kører ukoncentreret.
Blind Spot Monitoring*
Ved hjælp af 4 sensorer i bilens for- og bagkofanger modtager
Blind Spot Monitoring systemet under kørsel informationer om, at
der ligger en bil i den blinde vinkel i højre eller venstre side. Føreren
advares af et lyssignal i et af sidespejlene eller på bilens display.
Head-up display*
Head-up displayet viser vigtige informationer om kørslen på en
gennemsigtig plade, der skydes op foran forruden i førerens synsfelt:
hastighed, fartpilot- og fartbegrænser-indstillinger mv. Du har alle
informationer lige foran øjnene, hvilket giver en mere sikker kørsel.

Skift mellem nærlys og fjernlys*
Dette system er aktivt, når det er mørkt, og skifter automatisk fra
nærlys til fjernlys og omvendt. Det bruger et kamera til at registrere,
om der er andre biler på vejen.
Aktiv fartpilot*
Dette system gør det muligt at holde en sikkerhedsafstand til den
forankørende bil, ved at tilpasse din bils hastighed med op til 20 km/t.
Systemet indeholder ikke aktiv bremsning, og passer særligt godt til
glidende og halvtæt trafik.

Airbags
Peugeot Expert er udstyret med op til 4 airbags:
- 2 frontairbags til beskyttelse af førerens og passagerens hoved
og bryst i tilfælde af frontal kollision
- 2 sideairbags** til beskyttelse af fører og passager i tilfælde af
sidekollision
*Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version
** Standard eller option afhængigt af version

ET MODELPROGRAM,
DER DÆKKER ALLE BEHOV

L1, L2, Combi og L3

Lang
Standard
Compact

DIMENSIONER
OG VOLUMEN
Dimensioner på varerummets døråbninger
Versioner

Dimensioner (mm)

Udvendige dimensioner

L1

L2

L3

Bredde mellem hjulkasser

1258

1258

1258

Dimensioner (mm)

L1

L2

L3

Højde på bagdørernes åbning

1220

1220

1220

Total længde (mm)

4609

4959

5309

Bredde på sideskydedørens åbning

745

935

935

Total højde (mm)

1905*

1895*

1935

Højde på sideskydedørens åbning

1238

1241

1241

Bredde uden
sidespejle (mm)

1920

1920

1920

545-626

544-613

600-633

Bredde med
sidespejle (mm)

2204

2204

2204

Læssehøjde bag

Versioner

*Option

Indvendige dimensioner
Versioner

Dimensioner (mm)

L1

L2

L3

Maks. varerumshøjde

1397

1397

1397

Maks. varerumslængde

2162

2512

2862

Maks. varerumslængde med Moduwork*

3324

3674

4026

Maks. varerumsvolumen (m )

4,6

5,3

6,1

Maks. varerumsvolumen m. Moduwork* (m3)

5,1

5,8

6,6

1400*

1400*

1400

3

Maks. lastekapacitet (kg)

INDRETNING

Anhængertræk
Hvis du har brug for at transportere endnu mere,
kan den nye Peugeot Expert trække op til 2,5 tons***.
Til dette formål fås flere typer anhængertræk*:
- Monoblok anhængertræk, der kan afmonteres med
værktøj, forsynet med klassisk kugle eller mix-krog.
- Aftageligt anhængertræk til Expert Combi.

*Option afhængigt af version
**træbeklædning på siderne er ikke kompatibel med sideskydedørenes motorer, da de er placeret halvvejs oppe på siderne.
***inden for grænserne af den maksimalt tilladte vogntogsvægt

Skillevægge
Peugeot Expert fås med et stort udvalg af
skillevægge.
Standard skillevæggen fås i flere former:
- metalskillevæg med eller uden rude* foroven
- med eller uden Moduwork* klap forneden

Træbeklædning
For at beskytte din bil tilbydes 2 typer
træbeklædning:
- Sæt med rå træbeklædning*
- Sæt med skridsikker træbeklædning*
og dørpanelbeskyttelse af aluminium

Komfort* skillevæggen har:
- varmeisolation
- lydisolation
- større mulighed for justering af førersædets
ryglæn
- lys stofbeklædning på siden ind mod kabinen
i forlængelse af loftsbeklædningen

Til forskellig type brug fås også flere sæt til
beskyttelse af vognbunden, hjulkasserne og
siderne ** i hele deres højde

EXPERT COMBI
Personbefordring
Den robuste og funktionelle Peugeot
Expert Combi har op til 9 pladser, selv i
L1, der kun er 4,60 m lang. Den er let at
parkere takket være den begrænsede
højde på 1,90 m.
Læg mærke til hvor let det er at få
adgang til 3. sæderække. Vip sædet på
2. sæderække ved at aktivere grebet,
og der bliver en bred passage til
bagsædet.
Bilen kan være forsynet med
sidehængslede bagdøre (50/50*) med
ruder med varme og vinduesvisker* for
at gøre det lettere at lægge bagage i
bagagerummet.

Peugeot Expert Combi findes med
mange forskellige sædemuligheder,
og alle bagsæder er udtagelige.
Blandt andet fås:
• Dobbelt passagerforsæde*
• Individuelle sæder på 1. sæderække
og splitbagsæde på 2. sæderække*
• Splitbagsæde på 2. sæderække* og
helt bagsæde på 3. sæderække*
Når det gælder sikkerhed, har Peugeot
Expert Combi med sin nye platform,
forstærkede karrosseri og høje niveau
af sikkerhedsudstyr, opnået 5 stjerner i
Euro NCAP testen.
*Standard eller option

PEUGEOT
OG MILJØET
Peugeot tilbyder et bredt udvalg af modeller med lavt emissionsniveau. Mere end halvdelen af alle solgte Peugeot-biler på
verdensplan udleder under 140 g CO2 pr. km. Dette resultat
skyldes anvendelsen af effektive teknologier, som Peugeot er
førende indenfor, bl.a. dieselmotorer med partikelfilter (lanceret
i år 2000), som nu findes i en bred del af modelprogrammet og
er monteret på mere end 2,1 millioner biler.

BlueHDi MOTORER
Ny Peugeot Expert fås med flere nye teknologier, heriblandt
BlueHDi, som er betegnelsen for Peugeots Euro 6* dieselmotorer.
BlueHDi er en kombination af SCR (Selective Catalytic Reduction)
og partikelfilter med additiv, og reducerer udledningen af NOx
(kvælstofilte) med mere end 90%, samt CO2-udledningen og
brændstofforbruget.
Peugeot Experts er meget konkurrencedygtig med hensyn til
driftsomkostninger, især på grund af det lave brændstofforbrug og
serviceintervallet på 40.000 km eller 2 år.
* Euro 6 er en EU-miljøstandard, der har til formål at reducere forurenende emissioner

Brændstofforbrug og emission (1)
Motorer

BlueHDi 95 BVM
BlueHDi 115 S&S BVM6
BlueHDi 120 S&S BVM6

(2)

Bykørsel
(l/100km)

Landevejskørsel
(l/100km)

Blandet kørsel
(l/100km)

CO2-emission ved
blandet kørsel (g/km)

6,0 - 6,1*

5,2 - 5,4*

5,5 - 5,6*

144 - 148*

5,5 - 5,6*

4,9 - 5,0*

5,1 - 5,2*

133 - 137*

5,9*

4,9*

5,3*

139*

BlueHDi 150 S&S BVM6

5,9*

4,9*

5,3*

139*

BlueHDi 180 S&S EAT6

6,1 - 6,3*

5,4 - 5,5*

5,7 - 5,9*

151 - 155*

*Under typegodkendelse
(1) I henhold til EU-direktiv 99/100/CE – EU-typegodkendelse
(2) Ikke tilgængelig på L3 version

LAKFARVER

Sort Onyx (1)

Blå Impérial (2)

Hvid Banquise (2)

Rød Ardent (1)

Brun Rich Oak (3)

Grå Platinium (3)

Silky Grey (3)

Orange Tourmaline (3)
Grå Aluminium
(1)

Standardlak, option

(2)

(3)

Standardlak

(3)

Metallak, option

(4)

Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version

(5)

Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version

FÆLGE

16˝og 17˝sorte navkapsler (4)

San Francisco 16” (4)

INDTRÆK

Curitiba stof - Bise

Curitiba stof - Meltem (5)

Miami 17” (4)
Carla TEP - sort / Curitiba stof – Meltem (5)

Phoenix 17” (4)

Carla TEP - sort (5)

FORHANDLERNET OG SERVICE
Når du vælger en Peugeot, nyder du samtidig godt af et veluddannet og motiveret forhandlernet, der altid står til rådighed.
Peugeots forhandlernetværk er samtidig et af de tætteste i Europa og Danmark.

TRYGHED MED PEUGEOT
FINANSIERING MED PEUGEOT FINANS
Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med
finansiering af din nye bil. Forhandlerne
kan tilbyde en yderst fordelagtig
finansiering via Peugeot Finans.
For en fast månedlig ydelse kan du
desuden indgå en Peugeot serviceaftale
i op til 5 år og op til 205.000 km. Du kan
læse mere om Peugeots serviceaftaler
på www.peugeot.dk

PEUGEOT INTERNET
Besøg Peugeot på internettet. Her finder
du oplysninger om vores modeller, priser,
tilbehør samt mulighed for at besøge hver
enkelt forhandler i Danmark:
www.peugeot.dk

PEUGEOT ASSISTANCE
Får du et driftstop på vejen, som skyldes
en defekt i bilen, kontakter du blot Peugeot
Assistance, der de første to år af bilens liv
vil komme og hjælpe dig videre.
PEUGEOT FORHANDLERNET
Ved at vælge en Peugeot, kan du nyde
godt af et udbygget og tæt forhandlernet,
der altid står til rådighed. Der findes 60
forhandlersteder alene i Danmark og hele
7.000 i Europa. Du kan altid have fuld tillid
til alle forhandlere - de er alle Peugeotspecialister.

Du kan desuden tilmelde dig Peugeots
nyhedsbrev på peugeot.dk/nyhedsbrev,
hvor du kan få nyheder fra Peugeots verden,
invitationer til events, information om gode
tilbud osv.

ORIGINALE PEUGEOT RESERVEDELE
For at sikre kvalitet og sikkerhed har
alle vores originale Peugeot-reservedele
gennemgået mange tests og kontroller.
Dette sikrer pasform og levetid. Der er
to års reklamationsret på dele og arbejde
udført hos Peugeot-forhandleren.

Du kan også blive fan af Peugeot Danmark
på Facebook, hvor vi har en profil. Her kan
du opleve dugfriske nyheder, særlige
konkurrencer m.m.

Informationer og illustrationer i denne brochure er baseret på tekniske specifikationer på det tidspunkt, den er fremstillet. Det viste udstyr fås som standard eller option afhængigt
af udstyrsniveau. Peugeot forbeholder sig ret til, inden for rammerne af produktets løbende udvikling, at ændre de tekniske specifikationer, udstyr, optioner og farver. Den forhåndenværende teknik og billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer. For yderligere og mere præcise informationer
henvises til Peugeot-forhandleren. Dette katalog eller dele af det må ikke kopieres uden tilladelse fra Peugeot Danmark.

1

81

5

54
TR

YKSAG

www.peugeot.dk

August 2016

VARENR: LLBROEXPERT16

Forhandler

