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NY PEUGEOT PARTNER – ÅRETS VAREBIL
I DANMARK OG EUROPA 2019
Den nye Peugeot Partner er den første varebil med det intuitive Peugeot i-Cockpit, hvilket er med til at skabe helt nye køreoplevelser.
Netop dette har også vejet tungt ved kåringen af Partner som International Van of the Year 2019*, hvor juryen også lod sig imponere over to andre
nyheder: Overload indikator, som forhindrer at bilen overlastes samt Surround Rear Vision, der via to kameraer forhindrer blinde vinkler.
Ved kåringen af Årets Varebil i Danmark 2019** lagde juryen bl.a. stor vægt på det høje sikkerhedsniveau, den gode komfort og støjsvage kabine, der
adskiller Partner fra konkurrenterne.
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* Prisen International Van of the Year har eksisteret siden 1992. Juryen består af et panel af 25 europæiske anerkendte journalister og redaktører for uafhængige magasiner, der er specialiseret i mindre
varebiler. ** Motorjournalisternes Klub Danmark er stiftet i 1981, som en forening for journalister og andre, der på professionelt plan beskæftiger sig med journalistik omkring biler, motorcykler og vejbåren
trafik i det hele taget. Den første kåring af Årets Varebil i Danmark fandt sted i 1999.

Peugeot har altid holdt den franske industrielle tradition for kvalitet

Vi har gjort os umage med hver enkelt detalje, når det gælder

og innovation i hævd. I dag har Peugeot mere end nogensinde

ergonomi, materialer og multimedie, så vi kan tilbyde en mere

fokus på at konstruere biler med et stilrent design, som ud over den

intuitiv køreoplevelse.

gode køreoplevelse, er en oplevelse for alle sanser.
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KLAR TIL AKTION MED GRIP-VERSIONEN
Uanset din branche er der altid en version af Peugeot Partner, der kan

Ud over sin robusthed gør Grip-versionen sig bemærket med en stor

bidrage til at udføre arbejdet endnu mere effektivt.

frihøjde, store hjul med Mud & Snow-dæk, en beskyttelsesplade under

Den nye Peugeot Partner i Grip-versionen er perfekt til vanskeligt terræn

motoren samt Advanced Grip Control(1).

og til transport af tung og lang last. Samtidig har den plads til 3 personer
i kabinen.
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(1)
Kombineret med Grip Control sørger den nye funktion, Hill Assist Descent Control
for en bedre kontrol over bilen på stejle nedkørsler.

ULTIMATE - TIL DIG DER KØRER MANGE KILOMETER
Ultimate-versionen af den nye Peugeot Partner er varebilen til dig, der
bruger mange timer bag rattet, og hvor komfort og sikkerhed kommer i
første række.
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SE VEJEN FRA EN ANDEN VINKEL
Surround Rear Vision er standardudstyr i Ultimate-versionen.
Det innovative udstyr forhindrer blinde vinkler, når du kører en lukket varebil.
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HOLD ØJNENE PÅ VEJEN
Peugeot i-Cockpit® består af et lille, sporty rat, der giver bedre greb og større manøvredygtighed,
en head up-instrumentgruppe placeret i dit synsfelt, så vigtige informationer kan aflæses uden at
tage øjnene fra vejen – samt en 8" touchskærm placeret midt i instrumentbordet vendt mod dig
og med direkte adgang til de vigtigste funktioner.
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EN NY MÅDE AT ARBEJDE PÅ

Få en helt ny arbejdsoplevelse, og nyd en komfort, der ikke
tidligere er set i varebilsklassen, og som gør den nye Peugeot
Partner til den perfekte forlængelse af dit kontor.
Multiflex dobbeltpassagersædet har plads til 2 passagerer,
og det midterste ryglæn kan lægges ned, så der er adgang til
en drejelig skriveplade.
De mange smarte opbevaringsrum i kabinen kan anvendes til
alle de løse småting.
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ORGANISÉR TINGENE
PÅ DIN EGEN MÅDE
Med sin store lastkapacitet og nyttevolumen kan den nye
Peugeot Partner indeholde 2 Europaller i forlængelse af hinanden
allerede i L1 versionen.
Den nye Peugeot Partner kan fås med Overload indikator. Denne innovative teknologi måler automatisk lastens vægt. Ved start af bilen aktiveres en visuel alarm i instrumentbordet, og når varebilen holder stille, kan
systemet aktiveres ved hjælp af en knap i lastrummet.
Systemet øger sikkerheden ved at advare om evt. overlast og dermed
forhindre forringede køreegenskaber, risiko for tidligt slid af bil og dæk,
dårligere bremseevne og højere brændstofforbrug. Denne funktion er
helt unik i klassen for mindre varebiler.
Multiflex dobbeltpassagersædet har plads til 2 passagerer, og du kan
(1)

medbringe ekstra lang last ved at nedfælde ryglænet eller opnå større
lastvolumen ved at løfte sædepuden.
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Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.

(1)

MANGE ONLINE SYSTEMER
Den nye Peugeot Partner indeholder en stor 8"(1) touchskærm i farver, som er placeret
inden for rækkevidde og vender mod føreren samt med 2 USB-stik, et Jack-stik, en
Bluetooth-forbindelse og en trådløs oplader via induktion(1) til smartphones. Systemet
fuldendes af Mirror Screen(2), der er kompatibel med Mirror Link®, Apple CarPlay™
og Android Auto™. Online 3D-navigation (TomTomTrafic)(1) med stemmestyring tager
højde for trafikforholdene i realtid, viser parkeringspladser, tankstationer og den
lokale vejrudsigt. Ligeledes er det muligt at tilkøbe et 220 V indgang – så løber din PC
aldrig tør for strøm på landevejen.
Peugeot Connect SOS(1) alarmerer i tilfælde af et trafikuheld, lokaliserer bilen og
kontakter alarmtjenesten hvis nødvendigt. Og Peugeot Assistance(1) sætter føreren i
kontakt med Peugeot Assistances callcenter, som afhængigt af de modtagne oplysninger (geolokalisering, bilens serienummer, kilometerstand og mekaniske advarsler
sendt af tripcomputeren) udsender vejhjælp til stedet.

Tilgængelighed afhænger af udstyrsniveau, optioner og land.
Kun Android Auto , Apple CarPlay™ eller MirrorLink® certificerede apps fungerer, når bilen kører eller holder stille, afhængigt
af situationen. Visse af app’enes funktioner er ikke tilgængelige under kørsel. Visse typer indhold, der er gratis tilgængelig på din
smartphone, kræver betalingsabonnement for en Android Auto, Apple CarPlay™ eller MirrorLink® certificeret app. Mirror Screen
fungerer via Android Auto (Android smartphones), via Apple CarPlay™ (iOS smartphones), eller via MirrorLink® teknologien
(Android smartphones, der er kompatible med MirrorLink®), forudsat at du har et mobil- og internetabonnement.
Få flere informationer på https://www.peugeot.dk/services/teknologi/mirror-screen.html
(1)
(2)
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S U R R O U N D R E A R V I S I O N(1)
HOLD STYR PÅ OMGIVELSERNE
Nu er det er slut med at vælge mellem beskyttelse af bilens last og et godt udsyn!
Det innovative Surround Rear Vision-system er et nyttigt førerassistentsystem, der viser
bilens omgivelser. Føreren får således optimalt overblik over forholdene hele vejen
omkring bilen, hvilket gør den lettere at køre og manøvrere.
Den nye Peugeot Partner er udstyret med 2 kameraer; et placeret i passagersidespejlets
sokkel og et andet placeret øverst på bagdøren. Systemet har 3 funktioner:
Udsyn langs bilens side i passagersiden, hvilket reducerer de blinde vinkler ved højresving.
Visning langt bagud, hvilket fungerer som et digitalt bakspejl under kørsel.
Bakkamerafunktion, der viser området lige bag bilen, og gør det lettere at manøvrere.
Billederne vises på en skærm placeret på bakspejlets plads, og giver et overblik over
den lukkede varebils omgivelser og dermed bedre mulighed for at reagere i tide
samt øget sikkerhed.

(1)

Standard på alle Ultimate-versioner.
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DIN ALLIEREDE I HVERDAGEN
Et stort udvalg af førerassistentsystemer gør kørslen lettere og mere sikker. F.eks. nøglefri adgang og start, som forenkler start og adgang
til bilen. Parkering med elektrisk parkeringsbremse. Grip Control(1) og Hill Assist Descent Control(1), som gør det lettere at køre under
vanskelige forhold.
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) Standard på GRIP versionen (2) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version (3) Standard på PLUS, GRIP og ULTIMATE versioner.

(1

Den elektriske parkeringsbremse deaktiveres automatisk og gradvist, mens bilen sætter i gang.
Når bilen holder stille, bliver parkeringsbremsen aktiveret automatisk, når motoren stoppes.
Multifunktionskameraet i forruden, som benyttes af den adaptive fartpilot(2), automatisk nødbremse(3), aktiv vejstribealarm(3),
skiltegenkendelse med hastighedsanbefaling(3) samt fjernlysassistent(3).
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OPTIMAL MANØVREDYGTIGHED
Den nye Peugeot Partner er konstrueret på EMP2-platformen lige som flere andre
af Peugeots nyeste modeller. Denne platform, der allerede har stået sin prøve, giver
mulighed for et kortere overhæng og en mindre vendediameter, hvilket gør den lettere at manøvrere. Vendediameteren er kun 10,82 m for L1 versionen og 11,43 m for
L2 versionen.
Lasteevnen er den bedste i klassen; fra 650 kg og op til 1000 kg for visse versioner
– både i L1 og L2 version. Versionerne med det laveste brændstofforbrug har en
lasteevne på 630 kg.
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EFFEKTIVE MOTORER
MED LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Udviklingsarbejdet af bilens konstruktion og vægtreduktion er en afgørende faktor i reduktionen af brændstofforbrug og CO2-udledning.
Motorerne i den nye Peugeot Partner har det højeste effektivitetsniveau og opfylder den sidste nye Euro-norm; Euro 6d-TEMP. Benzinmotoren
1.2 PureTech fås i 2 versioner: PureTech 130 S&S med en 8-trins EAT8-automatgearkasse (tilgængelig i slutningen af 2019), og PureTech 110 S&S
med en 6-trins manuel gearkasse. PureTech-motorerne er forsynet med et Gasoline Particulate-filter, der reducerer partikeludledningen.
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GEARET TIL SUCCES
Dieselmotorerne fås med 3 effekter: BlueHDi 130 S&S med en 6-trins manuel gearkasse eller en 8-trins EAT8-automatgearkasse, BlueHDi 100
og BlueHDi 100 S&S med 5-trins manuel gearkasse. Alle dieselmotorerne er forsynet med et partikelfilter og et
SCR-system (Selective Catalytic Reduction); en forureningsreducerende teknologi, som er aktiv fra motoren startes.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – en ny 8-trins automatgearkasse, der kun fås sammen med BlueHDi eller PureTech 130-motoren.
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(1) L1
(2) L2
(3) ZAP, PLUS eller ULTIMATE version
(4) GRIP version
(5) 0 / 1 / 2 skydedøre

Med ModuWork udvidelse
L1

L2
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PERFEKT DIMENSIONERET
TIL ARBEJDET
L1 versionen har varerumslængde på 1.817 mm og en varerumsvolumen på
3,3 m3 og med ModuWork, en varerumslængde op til 3.090 mm og en
varerumsvolumen op til 3,8 m3.
L2 versionen har en varerumslængde på 2.167 mm og en varerumsvolumen
på 3,9 m3 og med ModuWork, en varerumslængde op til 3.440 mm og en
varerumsvolumen op til 4,4 m3.
Lasteevne på op til 1000 kg allerede i L1 versionen(1), hvor der er plads til
hele 2 europaller i forlængelse af hinanden. Forbedret LED-belysning i
varerummet og op til 10 fastsurringsringe i bund og mellem højde gør din
arbejdsdag nemmere.

Afhængigt af version. 630 kg for nogle L1V1 versioner med meget lavt brændstofforbrug.

(1)
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FOKUS PÅ DETALJERNE
Vælg mellem 8 farver og 3 forskellige fælge og hjulkapsler*
til din nye Peugeot Partner.

* Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.

Curitiba Tritone 3-farvet stof indtræk
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Hvid Banquise - Standard Lak

Grå Artense - Metallak

Grå Platinium - Metallak

Sort Onyx - Special Lak

Rød Ardent - Special Lak

Grå Silke - Metallak

DeepBlue - Metallak

Kobber Cuprite - Metallak

16” Stålfælg
med sort navkapsel

16” Stålfælg
med heldækkende hjulkapsel

16” Alufælg TARANAKI
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KLAR TIL AKTION

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

PEUGEOT ASSISTANCE

ORIGINALE PEUGEOT RESERVEDELE

FINANSIERING MED PEUGEOT FINANS

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.

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.

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 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 Peugeot-specialister.

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

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.

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.
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