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N O W Y  P E U G E OT  PA R T N E R



* STANDARD : 4403 mm i LONG : 4753 mm

STY LOWA ODPOWIEDŹ NA CODZIENNE WYZWANIA
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PEUGEOT Partner od ponad 20 lat sprawdza się wśród użytkowników biznesowych, a jego jakość wyznaczyła nowe standardy na rynku. 

W nowej odsłonie modelu wartości te wzbogacono koncepcją PEUGEOT i-Cockpit®, wzorowaną na najnowszych samochodach osobowych i SUV-ach,

dostępnych w ofercie Marki. System ten zapewnia wyjątkowy komfort jazdy i przyjemność prowadzenia, rzadko spotykane w segmencie pojazdów 

użytkowych. Nowy PEUGEOT Partner potwierdzi nowoczesny, dynamiczny i prestiżowy wizerunek Twojej firmy. 

Nowy PEUGEOT Partner zyskał harmonijne proporcje nadwozia, nadające mu atrakcyjny styl kompaktowej i zwrotnej furgonetki. Mocny, masywny

przód, nowa, pionowa osłona chłodnicy i reflektory z charakterystycznym chromowanym elementem – to znaki rozpoznawcze, nawiązujące 

do nowej stylistyki PEUGEOT.

Nowy PEUGEOT Partner jest dostępny w dwóch długościach nadwozia*, w wersji Asphalt i Grip. Pierwsza z nich 

pomyślana została dla kierowców, którzy spędzają dużo czasu za kierownicą, druga – dla tych, którzy jeżdżą nie tylko

po utwardzanych nawierzchniach. Jest także wersja 5 miejscowa, dla użytkowników, którzy chcieliby pogodzić 

możliwość przewozu 5 osób z odpowiednią długością i pojemnością użytkową.

Dla każdej branży znajdzie się odpowiednia wersja Nowego PEUGEOT Partner.
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* Dostępne w opcji, w zależności od wykończenia i kraju sprzedaży lub niedostępne.
** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita (DMC) 

lub dopuszczalny nacisk na każdą oś (przednią i tylną).

NOWY STYL  PRACY

Dostępny w standardzie system PEUGEOT i-Cockpit®, wzorowany na rozwiązaniach 

stosowanych w hatchbackach i SUV-ach Marki, pozwala cieszyć się komfortem 

niespotykanym w segmencie samochodów użytkowych. Wyświetlacz Head-Up Display,

kompaktowa kierownica ze zintegrowanymi elementami sterującymi i ośmiocalowy 

pojemnościowy ekran dotykowy zapewniają prawdziwą przyjemność jazdy, 

którą gwarantują także innowacyjne silniki wysokoprężne lub benzynowe 

i ośmioprzełożeniowa automatyczna skrzynia biegów najnowszej generacji EAT8.

Skorzystaj z systemów wspomagających prowadzenie najnowszej generacji, 

takich jak Advanced Grip Control*, z funkcją Hill Assist Descent Control*, funkcją zapewniającą

odpowiednią, bezpieczną prędkość zjazdu na drodze o dużym stopniu nachylenia.

Możesz należeć do pierwszych, którym dane będzie docenić Surround Rear Vision*, 

innowacyjny system, pozwalający lepiej kontrolować widoczność w martwym polu, 

nawet w przypadku zabudowanego nadwozia. Na ekranie, zastępującym lusterko wsteczne,

wyświetlany jest obraz z dwóch kamer, z których jedna umieszczona jest pod lusterkiem 

bocznym po stronie pasażera, a druga – w górnej części dwuskrzydłowych drzwi z tyłu. 

Samochód został także wyposażony w Sygnalizator przeciążenia samochodu*, 

wyjątkową funkcję, informującą o przekroczeniu maksymalnego 

dopuszczalnego obciążenia**.
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PE UGEOT I -COCkP IT ®

1. PEUGEOT i-Cockpit
2. Surround Rear Vision

3. Ławka Multiflex z wbudowanym stolikiem
4. Ekran dotykowy 8’’

5. Automatyczna ośmioprzełożeniowa skrzynia biegów EAT8
6. Sygnalizator przeciążenia samochodu
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(1) STANDARD : 4403 mm i LONG : 4753 mm
(2) Dla wersji długiej i 3,8 m3 dla wersji krótkiej
(3) Dostępne w opcji lub w standardzie, w zależności od wykończenia i kraju sprzedaży lub niedostępny
(4) Dla wersji długiej i 3,09 m dla wersji krótkiej

MOŻESZ  WYMAGAĆ WIĘCEJZAPEWNIJ  SOB IE  PRZEWAGĘ

Nowy model oferowany jest z wariantami ładowności do 1000 kg. Ma przegrodę, która oddziela

kabinę kierowcy od przestrzeni ładunkowej, podnosząc komfort i bezpieczeństwo jazdy, 

Pakiet Użytkowy(3), obejmujący mocniejsze oświetlenie strefy ładunkowej i do 10 uchwytów 

mocujących do zabezpieczenia ładunku. Nawet krótsza wersja STANDARD umożliwia załadunek

dwóch europalet.
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Dostępny w dwóch długościach(1), a jednocześnie kompaktowy, Nowy PEUGEOT Partner zapewnia dużą 

pojemność użytkową wynoszącą do 4,4 m3(2) i już w wersji STANDARD pozwala na załadunek dwóch europalet.

Modułowa dwuosobowa ławka pasażera Multiflex(3) umożliwia podróżowanie trzem osobom w przednim rzędzie.

Można ją także złożyć lub podnieść, uzyskując długość użytkową do 3,44m(4).

Ilustracja poglądowa: należy obowiązkowo stosować siatkę, zapobiegającą przemieszczaniu się przedmiotów, przełożonych przez prześwit w przegrodzie.


