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SAMOCHÓD DLA
PROFESJONALISTÓW 

Będąc czymś więcej niż tylko prostym
środkiem transportu, gama nowego
Peugeot Boxer oferuje pojazdy specjalnie
zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb
Twojej działalności, oferując łatwe
prowadzenie i odpowiednie wyposażenie.
Aby zagwarantować wysoki poziom jakości,
nowy Peugeot Boxer został poddany
testom na dystansie 4 mln kilometrów 
w różnych warunkach. Dla zapewnienia
optymalnej niezawodności silników
wykonano również symulację starzenia
odpowiadającą okresowi 3 lat eksploatacji.
Przeprowadzono 500 tys. cykli
otwierania/zamykania drzwi, aby znaleźć
najbardziej trwałe i zoptymalizowane
rozwiązania dla tego elementu samochodu.

Gama nowego Peugeot Boxer zawiera
liczne wersje różniące się wysokością,
długością, ładownością, umożliwiając
wybranie odmiany najlepiej dopasowanej
do potrzeb oraz optymalizację kosztów
użytkowania dzięki dostępnym w ofercie
czterem jednostkom napędowym HDi.
Oferta samochodu, proponująca siedem
wariantów przestrzeni użytkowej
dochodzącej nawet do 17 m3 (wersja L4H3)
i najlepszą szerokość użytkową w tym
segmencie tj. 1,87 m i 1,42 m na poziomie
nadkoli - jest dostosowana do wszelkiego
typu działalności zawodowej. Całość zdobi
nowy design przedniej części nadwozia,
łączący nowoczesność i solidność.



NOWY STYL

Zmieniony przód nowego Peugeot Boxer
sprawia, że auto wygląda elegancko 
i solidnie.

Reflektory w obudowie z gładkiego szkła są
umieszczone wysoko i mogą być
wyposażone w światła do jazdy dziennej 
w technologii LED. Zmienione świata tylne
podkreślają nowoczesność nowego
Peugeot Boxer.



WYTRZYMAŁOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ

Jednostki napędowe nowego Peugeot
Boxer zostały zaprojektowane na nowo: 
w silniku 2,2 HDi kompletnie przepro-
jektowano system wtrysku. Nowy Peugeot
Boxer został poddany testom na dystansie
4 mln kilometrów w ekstremalnych
warunkach użytkowania: jazda z obcią-
żeniem na wszystkich typach nawierzchni,
w tym na zniszczonych drogach, testy 
w komorze klimatycznej i przejazd przez
płytką wodę, testy antykorozyjne w słonej
wodzie: wszystkie te próby mają zapewnić
wysoki poziom jakości finalnego produktu.
Nadwozie nowego Peugeot Boxer zyskało

wiele ulepszeń i wzmocnień, zwiększa-
jących trwałość i redukujących poziom
hałasu w kabinie.
Wzmocnieniu uległy konstrukcja 
i zawiasy drzwi tylnych. W drzwiach
bocznych został zmieniony mechanizm
przesuwu drzwi oraz zastosowano nowy typ
zamka. Dzięki nowym wspornikom
amortyzatorów wzrosła stabilność
prowadzenia obciążonego auta i jedno-
cześnie zmniejszono poziom hałasu.

Twój nowy Peugeot Boxer stał się jeszcze
bardziej wytrzymały i niezawodny.



KOMFORTOWE MIEJSCE PRACY

Nowy Peugeot Boxer jest wyposażony 
w wiele urządzeń i technologii,
ułatwiających pracę.

SyStEMy aUDio i koMUnikacJi
Wraz z nowym Peugeot Boxer debiutują 
2 nowe systemy audio:
• WIP Bluetooth (radio, Bluetooth, USB,
sterowanie z kierownicy)
• Multimedialny Ekran Dotykowy (ekran
dotykowy 5”, radio CD z MP3, Bluetooth,
gniazdo USB, sterowanie z kierownicy).
Ponadto system ten może występować 
z nawigacją i kamerą cofania.

ManEWry ParkingoWE
Do nowego Peugeot Boxer możesz
zamówić czujniki cofania, kamerę lub
kamerę z czujnikami. Obraz z kamery jest
pokazywany na ekranie dotykowym. Dla
większego bezpieczeństwa obraz pojawia

się automatycznie podczas otwierania
tylnych drzwi lub włączania biegu
wstecznego.

MiEJScE kiEroWcy
W celu zapewnienia jeszcze wyższego
komfortu prowadzenia do nowego Peugeot
Boxer można zamówić amortyzowany fotel
kierowcy.
Rozkładany jednym ruchem ręki stolik do
pisania wmontowany w deskę rozdzielczą
pełni funkcję podręcznego mini-biura.

ElEktroniczny tachograf
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w pojazdach ciężarowych o Dopuszczalnej
Masie Całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony
montowany jest seryjnie tachograf
elektroniczny i ogranicznik prędkości do 90
km/h na godzinę. 



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Jedną z podstawowych cech pojazdu
powinna być gwarancja bezpieczeństwa
jego użytkowników. Dlatego nowy Peugeot
Boxer oferuje innowacyjne rozwiązania
mające na celu, w razie jakiegokolwiek
wypadku, maksymalną ochronę zarówno
miejsca kierowcy jak i pasażerów.

• System stabilizacji toru jazdy (ESP).
Dzięki montowanym w standardzie
systemom bezpieczeństwa czynnego
wszystkie wersje  nowego Peugeot Boxer
cechują się doskonałymi właściwościami
jezdnymi. System stabilizacji toru jazdy
(ESP) łączy w sobie funkcję redukcji
przechyłów bocznych pojazdu z funkcją
kontroli trakcji (ASR), zapobiegając utracie
przyczepności i panowania nad
samochodem.

• Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
(Hill Assist). Ten system unieruchamia
pojazd na czas niezbędny na przełożenie
nogi z pedału hamulca na pedał
przyspieszenia (ok. 2s) bez ryzyka
niekontrolowanego przemieszczania się
pojazdu, niezależnie od jego obciążenia.

• Zintegrowana z układem ESP funkcja
kontroli stabilności ładunku (LAC)
dostosowuje działanie układu ESP 
w zależności od masy ładunku i jego
rozłożenia w pojeździe. Umożliwia również
utrzymanie toru jazdy w sytuacjach
krytycznych.

• System inteligentnej kontroli trakcji (Grip
Control) wraz z systemem ułatwiającym
zjazd ze wzniesienia (HDC – Hill Descent
Control).

• System monitoringu niezamierzonego
przekroczenia linii (AFIL). Jest on
oferowany w wyposażeniu seryjnym 
w wersjach o DMC powyżej 3,5 tony i jest
dostępny w opcji we wszystkich
pozostałych wersjach. Dzięki kamerze
umieszczonej nad lusterkiem środkowym
system ten stale monitoruje drogę 
i ostrzega przed niezamierzonym
zjechaniem z własnego pasa ruchu.



WZORCOWE WALORY UŻYTKOWE

W wersji Furgon, w zależności od wybranych
długości i wysokości, dostępnych jest 7 różnych
sylwetek.
Nowy Peugeot Boxer oferuje więc 6 różnych
pojemności wewnętrznych od 8 m3 (wersja
L1H1) do 17 m3 (wersja L4H3), co plasuje go na
najlepszym poziomie w segmencie.

Nowy Peugeot Boxer oferuje również duże
ułatwienia przy załadunku i wyładunku. Jest to
możliwe dzięki następującym cechom:

• Szerokość użytkowa wynosi 1,87 m i 1,42 m na
poziomie nadkoli.

• Próg załadunku, pomiędzy 493 a 602 mm, jest
jednym z najniższych na rynku i może być
regulowany w zakresie 7 cm dzięki opcji
zawieszenia pneumatycznego.

• Otwieranie drzwi tylnych od 96° do 180° dzięki
chowanemu uchwytowi. W opcji nawet do
270°.

• Jedne lub para drzwi bocznych przesuwnych.

Nowy Peugeot Boxer proponuje bardzo
zróżnicowaną ofertę pod względem
Dopuszczalnej Masy Całkowitej (DMC) 
w ramach dwóch gam pojazdów:

• Gama 300, która składa się z 3 wersji DMC -
330 (3,0 t), 333 (3,3 t) i 335 (3,5 t).

• Gama 400 charakteryzuje się wzmocnionym
układem jezdnym. Jest dostępna dla dwóch
wersji  DMC - 435 (3,5 t), 440 (4,0 t).



PEUGEOT I ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska i troska o przyszłość
naszej planety to najważniejsze cele jakie
stawia sobie marka Peugeot. Od wielu lat
opracowuje i stosuje w całej gamie swoich
samochodów najnowocześniejsze technologie
zmniejszające zużycie paliwa, emisję cząstek
stałych i CO2. Dzięki temu, silniki HDi 
w modelu Boxer, oferują jednocześnie
niezwykle niskie zużycie paliwa oraz rozsądny
poziom emisji CO2. 

tEchnologia hDi
Źródłem niezwykłych osiągów i oszczędności
jest technologia wtrysku bezpośredniego
„Common Rail“, montowana seryjnie we
wszystkich samochodach Boxer. Wtrysk pod
wysokim ciśnieniem bezpośrednio do komory
spalania pozwala zmniejszyć zużycie paliwa
oraz emisję zanieczyszczeń, zapewniając
jednocześnie dodatkową moc.

faP 
Technologia silników wysokoprężnych HDi to
również zastosowanie skutecznego systemu
oczyszczania spalin jakim jest filtr cząstek
stałych (FAP). System ten pozwala znacząco
zredukować ilość emitowanych cząstek
stałych filtrując gazy powstające w wyniku
spalania ropy w silniku. Dzięki temu
rozwiązaniu silniki Diesla są bardziej przyjazne
środowisku, jednocześnie zachowując
dynamikę i komfort jazdy niezależnie od
warunków użytkowania pojazdu.

Skrzynia biegów
zużycie paliwa  l/100 km*

Emisja co2 (g/km)*
cykl miejski cykl pozamiejski cykl mieszany

2,2 HDi 110 M6 8,5 - 11,1 5,8 - 7,6 6,8 - 8,9 180 - 234

2,2 HDi 130 M6 8,5 - 10,7 5,8 - 7,6 6,8 - 8,7 180 - 229

2,2 HDi 150 M6 9,2 - 10,7 6,3 - 7,6 7,4 - 8,7 195 - 229

3,0 HDi 180 M6 10,1 - 11,6 6,4 - 7,4 8,0 - 8,9 209 - 236

*Wartości w zależności od wersji
M6 - Manualna skrzynia biegów z 6 przełożeniami

OPTYMALNE KOSZTY EKSPLOATACJI

Ponieważ każdy profesjonalista jest
wymagający, Peugeot pomyślał o Tobie,
planując bardzo konkurencyjne koszty
eksploatacji:

•  Nowy Peugeot Boxer jest wyposażony 
w łańcuch rozrządu, który nie wymaga
wymiany.

•  Aby zmniejszyć koszty obsługi 
i konserwacji, odstęp między przeglądami
został wydłużony z 40 tys. km do 48 tys.
km lub do 2 lat.

•  Standardowy rozmiar opon  dodatkowo
przyczynia się do uzyskania niskich
kosztów eksploatacji.

Silniki

2,2 HDi 110 KM
Silnik czterocylindrowy z żeliwnym blokiem,
przykrytym aluminiową głowicą, 
z szesnastoma zaworami i dwoma wałkami
rozrządu w głowicy. Moc jednostki to 81 kW
a moment obrotowy 250 Nm przy
prędkości obrotowej 1750 obr. /min. Dzięki
wyposażeniu w turbosprężarkę jest
niezwykle dynamiczny, a przy tym
pozostaje jednym z najbardziej
ekonomicznych w swojej klasie (zużycie 
w cyklu mieszanym od 6,1 l/100 km). 

2,2 HDi 130 KM i 150 KM 
Silniki te rozwijają moc odpowiednio 96 kW
przy momencie obrotowym 320 Nm 
i prędkości obrotowej 1800 obr./min. oraz
110 kW przy momencie obrotowym 350

Nm i prędkości obrotowej 1750 obr./min. 
W porównaniu z wersją 110 KM, różnią się
sposobem chłodzenia tłoków i specjalną
kartografią silnika. Silniki uzyskały
parametry i osiągi, dzięki którym doskonale
nadają się zarówno do jazdy po mieście, jak
i na długich trasach.

3,0 HDi 180 KM 
Silnik ten rozwija moc 130 kW przy
momencie obrotowym 400 Nm i prędkości
obrotowej 1400 obr./min., co zapewnia
doskonałe osiągi w tej kategorii
samochodów. System wtrysku bezpo-
średniego Common Rail umożliwia
regulację ciśnienia w zakresie od 450 do
1800 barów w zależności od
zapotrzebowania. Doskonale sprawdza się
na długich trasach.



odcinanie dopływu paliwa
W przypadku zderzenia system automatycznie
odcina dopływ paliwa, aby zmniejszyć ryzyko
pożaru.

zabezpieczenie szyby bocznej kierowcy
sterowanej elektrycznie
Szyba kierowcy z elektrycznym sterowaniem
sekwencyjnym posiada blokadę przycięcia,
uruchamianą w przypadku wykrycia
przeszkody.

Układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu
Nowy Peugeot Boxer wyposażony jest
seryjnie w układ kierowniczy o zmiennym
przełożeniu dla wersji z silnikiem 3,0 HDi 180 
i w opcji dla innych wersji. Dostosowuje on
poziom wspomagania do prędkości pojazdu.

WzMocniona konStrUkcJa
naDWozia

Wiele elementów nowego Peugeot Boxer
zostało wzmocnionych, aby zapewnić
najwyższy poziom bezpieczeństwa:

• wzmocniona konstrukcja ze strefą
kontrolowanego zgniotu z przodu, która
pochłania energię zderzenia,

• sztywna konstrukcja stalowa, tworząca blok
i zapewniająca ochronę pasażerom oraz
wzmocnione drzwi przednie, które zwiększają
sztywność całego pojazdu,

• odpowiednie dobranie przedniego
zawieszenia, tak aby przy czołowym
zderzeniu część energii została przekazana
pod nadwozie, 

• wyeliminowanie cofania się pedałów 
i kolumny kierowniczej, aby lepiej chronić
kierowcę.

oStrzEganiE

System wykrywania otwartych drzwi
Pozostawienie otwartych drzwi, również 
w przedziale towarowym, jest sygnalizowane
kontrolką świetlną w zestawie wskaźników i na
ekranie dotykowym.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Jedną z podstawowych cech pojazdu
powinna być gwarancja bezpieczeństwa
jego użytkowników. Dlatego nowy Peugeot
Boxer oferuje innowacyjne rozwiązania
mające na celu, w razie jakiegokolwiek
wypadku, maksymalną ochronę zarówno
kierowcy jak i pasażerów.

DziaŁaniE

W celu zachowania optymalnej równowagi
i bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach,
nowy Peugeot Boxer jest wyposażony w
następujące systemy:

• system zapobiegający blokowaniu kół
(ABS)

• wspomaganie hamowania awaryjnego
(AFU)

• system zapobiegający poślizgowi kół (ASR)
• elektroniczny rozdzielacz siły hamowania

(REF) 
• system stabilizacji toru jazdy (ESP) 

w standardzie 

hamulce
Układ hamulcowy, został przebudowany 
i wzmocniony, aby poprawić skuteczność
hamowania i komfort akustyczny.
Każdy nowy Peugeot Boxer jest seryjnie
wyposażony w cztery hamulce tarczowe.

Światła przeciwmgielne*
Aby poprawić widoczność, nowy Peugeot
Boxer może zostać wyposażony w światła
przeciwmgielne, zamontowane w dolnej
części przedniego zderzaka.

* W opcji lub w standardzie w zależności od wersji.

ochrona

Poduszki powietrzne
Aby skutecznie chronić pasażerów w razie
wypadku, nowy Peugeot Boxer został
wyposażony w:

• 1 poduszkę kierowcy i 1 poduszkę przednią
pasażera*

• 2 poduszki boczne*
• 2 poduszki kurtynowe*

* W opcji lub w standardzie w zależności od wersji.

kontrolka zapięcia pasa kierowcy
Fotel kierowcy został seryjnie wyposażony
w kontrolkę zapięcia pasa bezpieczeństwa.



KOLORY 

LAKIERY NIEMETALIZOWANE

LAKIERY METALIZOWANE
(W opcji)

Biały Banquise

Żółty Carioca

Niebieski Imperial

Czerwony Tiziano

Niebieski Line

Niebieski Lago Azzuro

Beżowy Golden White

Szary Aluminium

Czerwony Profond

Szary Graphito



TAPICERKI KOŁA 
W nowym Peugeot Boxer dostępne są 
3 rodzaje tapicerek.

· Tapicerka tkaninowa „Darko Noir”

· Tapicerka ze skóry ekologicznej (TEP) 
„Pierce Gris”

· Tapicerka tkaninowa „Achille Fillo”

Tapicerka tkaninowa „Darko Noir”

Tapicerka ze skóry ekologicznej (TEP) 
„Pierce Gris”

Tapicerka tkaninowa „Achille Fillo”

Felgi aluminiowe 16’’ Felgi aluminiowe 15’’ 

Kołpak 15’’ Kołpak 16’’

Dekiel dla felg 15”/16”



Nowy Peugeot Boxer jest dostępny w rożnych
wersjach nadwoziowych i z różnymi DMC*:

Furgon blaszany

Furgon przeszklony

Podwozie z kabiną

Podwozie z podwójną kabiną

Platforma z pojedynczą kabiną

Kombi i Kombi Plus

Gama 300 DMC*

330 3,0 t

333 3,3 t

335 3,5 t

Gama 400 DMC*

435 3,5 t

440 4,0 t

*Dopuszczalna Masa Całkowita.

GAMA SPEŁNIAJĄCA WSZYSTKIE POTRZEBY

Nowy Peugeot Boxer oferuje szeroki wybór
wersji nadwozia:
• Furgony blaszane i przeszklone do

transportu towarów.

• Platformy z kabiną oraz Podwozia 
z pojedynczą lub podwójną kabiną,
stanowiące podstawę do zabudowy
pojazdu w zależności od potrzeb.

• Kombi i Kombi Plus do transportu osób, 
w konfiguracjach oferujących 8 lub 9
miejsc, w zależności od wybranego
modelu.



Furgony Pojemność  (m3)

L1H1 8,0

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0

Kombi i Kombi Plus Liczba miejsc

L1H1 (Kombi) 5 do 9

L2H2 5 do 9

BOXER NA MIARĘ

Peugeot Boxer oferuje dużą ilość
kombinacji. Można łączyć cztery długości:
• L1: 4,963 m 
• L2: 5,413 m 
• L3: 5,998 m 
• L4: 6,363   m
z trzema wysokościami całkowitymi
samochodu:

Dzięki takiej różnorodności wersji
nadwoziowych, proponowanych wymiarów
oraz dostępnych akcesoriów, Peugeot Boxer
może być pojazdem idealnie dostosowanym
do Twoich wymagań.

L4H2 L4H3 L3H2 L2H1 L2H2 L3H3 L1H1

• H1: 2,254 m,
• H2: 2,524 m,
• H3: 2,764 m.
Dodatkowy wariant długości (L2S)
przeznaczony jest wyłącznie dla
samochodu Podwozie – rama z pojedynczą
kabiną do dalszej zabudowy.

W ten sposób możesz wybierać spośród 7
sylwetek nadwozia (w wersjach furgon) oraz
6 pojemności wnętrza od 8 m3 (wersja
L1H1) do 17 m3 (wersja L4H3). Wszystkie
wersje wyposażone są w szerokie drzwi
boczne i tylne umożliwiające łatwy
załadunek i rozładunek towaru.



KOMBI / KOMBI PLUS: PRZEWÓZ OSÓB

Peugeot Boxer został zaprojektowany tak, aby
zapewnić pasażerom najwyższy poziom
komfortu: przestronna kabina, ogrzewanie,
klimatyzacja, liczne schowki na drobiazgi oraz
obszerny bagażnik na duże walizki. 
W starannie dopracowanych szczegółach
przejawia się troska o wygodę pasażera na
pokładzie Peugeot Boxer.

Każdy pasażer Peugeot Boxer może cieszyć się
komfortem porównywalnym z tym ofero-
wanym w samochodach osobowych:

przestronne wnętrze, tapicerowane ściany
boczne i drzwi, duża liczba schowków oraz
pojemny bagażnik. Zarówno Boxer Kombi jak
i Kombi Plus  może pomieścić do 9 osób,
oferując różnorodne możliwości zagospo-
darowania wnętrza. W 1. rzędzie obok fotela
kierowcy, w zależności od preferencji klienta,
może pojawić się kanapa z 2 miejscami lub
pojedynczy fotel pasażera. W 2 i 3 rzędzie
dostępne są do wyboru w zależności od wersji:
kanapy z 3 miejscami lub pojedyncze fotele dla
każdego pasażera. 

Składane kanapy
Tylne kanapy są składane i wyjmowane.
Posiadają 3-punktowe pasy bezpieczeństwa 
z regulacją wysokości. Siedzenia boczne 
w 2 i 3 rzędzie są wyposażone w mocowania
Isofix.



FURGON BLASZANY / PRZESZKLONY

WYMIARY

OBJĘTOŚCI
Peugeot Boxer Furgon oferuje aż siedem dostępnych objętości użytkowych.

Szerokość całkowita (bez lusterek
bocznych): 2,050m

Wysokość progu załadunku: od 0,493 do 0,602 m

Maksymalna szerokość wnętrza:
1,870 m
Szerokość na poziomie nadkoli:
1,422 m

Wymiary zewnętrzne 
Drzwi Wymiary wewnętrzne

(wymiary użytkowe)Drzwi boczne przesuwne Drzwi tylne dwuskrzydłowe

L1H1 4,963 m 2,254 m 1,075 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 2,670 m 1,662 m

L2H1 5,413 m 2,254 m 1,250 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 3,120 m 1,662 m

L2H2 5,413 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,120 m 1,932 m

L3H2 5,998 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,705 m 1,932 m

L3H3 5,998 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 3,705 m 2,172 m

L4H2 6,363 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 4,070 m 1,932 m

L4H3 6,363 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 4,070 m 2,172 m

Długość Wysokość Długość Wysokość Długość Wysokość Długość Wysokość

L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Objętość (m3) 8,0 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0

ŁADOWNOŚĆ UŻYTKOWA (KG)*

Gama 300 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 2,2 HDi 150 3,0 HDi 180

L1H1

330 1155 1140 – –

333 – 1140 – –

L2H1

333 1415 1400 – –

L2H2

330 1090 – – –

333 1390 1375 – –

335 – 1575 – –

L3H2

333 – 1375 – –

335 1540 1525 1525 1445

L3H3

333 – 1500 – –

Gama 400 2,2 HDi 130 2,2 HDi 150 3,0 HDi 180

L2H2

435 – – 1455

L3H2

435 1485 1485 1405

L3H3

435 – – 1380

L4H2

435 1440 1440 1360

440 – – 1820

L4H3

435 1410 1410 1330

440 – – 1795

* Podane ładowności są to wielkości maksymalne i mogą się różnić w zależności od
wyposażenia samochodu.



PODWOZIE - RAMA Z POJEDYNCZĄ KABINĄ / 
Z PODWÓJNĄ KABINĄ

WYMIARY
Pojazd przed zabudową

Podwozie z pojedynczą kabiną Podwozie z podwójną kabiną

Powyższe maksymalne długości zabudowy to wartości graniczne odpowiadające najbardziej korzystnym warunkom dla
karoserii, ze względu na ciężar oraz jego rozłożenie w stanie gotowym do jazdy oraz przy pełnym obciążeniu. Należy regularnie
sprawdzać prawidłowe położenie środka ciężkości.

Podwozie z pojedynczą kabiną Podwozie z podwójną kabiną

ŁADOWNOŚĆ UŻYTKOWA (KG)*
Pojazd przed zabudową

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita Maks. długość do zabudowy

L1 4,808 m 5,748 m

L2 5,258 m 4,190 m

L2S 5,606 m 4,660 m

L3 5,843 m 4,925 m

L4 6,206 m 4,925 m

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 2,050 m

Maks. szer. do zbudowy (zwiększony rozstaw kół) 2,350 m

Maks. wysokość do zabudowy 3,500 m

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita Maks. długość do zabudowy

L3 5,843 m 4,035 m

L4 6,206 m 4,035 m

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 2,050 m

Maks. szer. do zbudowy (zwiększony rozstaw kół) 2,350 m

Maks. wysokość do zabudowy 3,500 m

Gama 
300 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 2,2 HDi 150 3,0 HDi 180

L1

335 1910 – – –

L2

333 1710 1665 – –

L2S

335 – 1855 – –

L3

335 1845 1830 – –

L4

335 – – 1830 1750

Gama 
400 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 2,2 HDi 150 3,0 HDi 180

L3

435 – 1805 1790 1725

440 – 2235 2235 2150

L4

435 – 1790 1790 2150

440 – – – 2150

Gama 
300 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 2,2 HDi 150 3,0 HDi 180

L2

335 – – – 1540

L3

335 – 1600 1600 –

Gama 
400 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 2,2 HDi 150 3,0 HDi 180

L3

435 – – – 1500

440 – – – 2005

L4

435 – – – 1480

440 – – – 1910

* Podane ładowności są to wielkości maksymalne i mogą się różnić w zależności od
wyposażenia samochodu.



PODWOZIE - PLATFORMA Z POJEDYNCZĄ
KABINĄ

ŁADOWNOŚĆ UŻYTKOWA (KG)*WYMIARY
Pojazd przed zabudową

PRZYKŁADY TRANSFORMACJI SAMOCHODÓW
BAZOWYCH

TRANSFORMACJE WYKONYWANE LOKALNIE PRZEZ
AUTORYZOWANYCH ADAPTATORÓW

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita

L1 4,808 m

L2 5,258 m

L3 5,843 m

L4 6,208 m

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 2,050 m

Szer. maks. do zabudowy (zwiększony rozstaw kół) 2,350 m

Maks. wysokość do zabudowy 3,500 m

Gama 300 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 3,0 HDi 180

L2

335 1885 – –

L3

335 1855 1855 –

Gama 400 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130 3,0 HDi 180

L3

435 – – 1735

Kabina na ramie Kabina na ramie

Furgon:
- dodatkowy rząd siedzeń
- izotermy/chłodnie wewnętrzne
- serwis (obsługa autostrad)
- specjalistyczne (np. dla straży pożarnej,
policji, wojska, ambulance itp.)
- autobusy

Podwozie pojedyncza i podwójna kabina:
- skrzynie
- kontenery
- izotermy/chłodnie
- pomoce drogowe
- specjalistyczne (serwis, dla straży pożarnej)

Platformy:
- sklepy mobilne
- kontenery
- specjalistyczne 

Kombi / Kombi Plus:
- przewóz osób z niepełnosprawnością

* Podane ładowności są to wielkości maksymalne i mogą się różnić w zależności od
wyposażenia samochodu.



AKCESORIA
1  Pojazd  na zdjęciu wyposażony jest w stalową galerię

dachową wraz ze specjalną płytą umożliwiająca
poruszanie się po niej, rolkę ułatwiająca załadunek 
i owiewkę zmniejszającą hałas aerodynamiczny. Do
skrzydła tylnych drzwi przymocowana jest drabinka. 

2  Osłony przeciwbłotne przednie i tylne.

3  Hak holowniczy z przykręcanym zaczepem kulowym.

4  Komplet gumowych dywaników podłogowych.

5  Elementy ochronne przestrzeni ładunkowej wykonane
z tworzywa sztucznego.

6  Kamera cofania.

1

52 6

3 4  

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów, którzy chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i tech-
nicznym aż przez 5 lat. 

Oferta:
1.Przedłużenie – proste       

rozwiązanie, aby przedłużyć 
gwarancję umowną,

2.Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające zaplanować

bieżącą obsługę samochodu,
3.Utrzymanie Plus – pełna

oferta usług Peugeot w 
zakresie utrzymania Państwa  
pojazdu przez cały okres  
Umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
•   Spokój: bezpieczeństwo 

panowania nad budżetem 
związanym z użytkowaniem 
pojazdu,

•   Różne formy płatności: 
możliwość opłacenia 
umowy gotówką lub kartą, 
w miesięcznych ratach (przy 
zakupie samochodu) 
lub w systemie 
abonamentowym (przy 
zakupie pojazdu w leasingu),

•   Dostępność: ponad 6000
punktów serwisowych Peugeot
w 42 krajach na obszarze
Europy,
•   Bezpieczeństwo: Peugeot
Assistance Plus 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu,

•   Profesjonalizm: obsługa
samochodu przez wykwali-
fikowanych pracowników
Autoryzowanej Sieci Peugeot,

•   Wartość: 
wyższa waloryzacja samo-
chodu przy odsprzedaży,

•   Elastyczność: możliwość 
przedłużania parametrów
umowy w przypadku zmiany
stylu jazdy,
•   Mobilność: zapewnienie 
samochodu zastępczego na 
czas przeglądów okresowych 
i awarii pojazdu,

•   Wygoda: Kompletne mycie 
samochodu po przeglądzie,

•   Możliwość cesji kontraktu 
przy odsprzedaży samochodu.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. 

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi 
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w
drodze recyklingu są wykorzystywane w
produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami o
odpadach. Peugeot zapewnia rozwój 
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany przez
Banque PSA Finance Oddział w
Polsce należący do Grupy PSA
Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział w

Polsce łączy w sobie między-
narodowe doświadczenie wraz
ze znajomością polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup

samochodów odpowiadające
najbardziej wymagającym
klientom.

Spokój: 
bezpieczeństwo panowania
nad budżetem związanym 
z użytkowaniem pojazdu,
Różne formy płatności: 
możliwość opłacenia umo-
wy gotówką lub kartą, 
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu) lub 
w systemie abonamento-
wym (przy zakupie pojazdu 
w leasingu),

Dostępność: 
ponad 6000 punktów
serwisowych Peugeot w 42
krajach na obszarze Europy,
Bezpieczeństwo: 
Peugeot Assistance Plus 24
godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu,
Profesjonalizm: 
obsługa samochodu przez
wykwalifikowanych pracow-
ników Autoryzowanej Sieci
Peugeot,
Wartość: 
wyższa waloryzacja samo-
chodu przy odsprzedaży,

Elastyczność: 
możliwość przedłużania pa-
rametrów umowy w przy-
padku zmiany stylu jazdy,
Mobilność: 
zapewnienie samochodu za-
stępczego na czas prze-
glądów okresowych i awarii
pojazdu,
Wygoda: 
Kompletne mycie samo-
chodu po przeglądzie,
Możliwość cesji kontraktu 
przy odsprzedaży samo-
chodu.

Przedłużenie – proste
rozwiązanie, aby przedłużyć
gwarancję umowną,
Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające zaplanować
bieżącą obsługę samochodu,
Utrzymanie Plus – pełna
oferta usług Peugeot w
zakresie utrzymania Państwa
pojazdu przez cały okres
Umowy.


