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Πηγαίνετε πιο µακριά www.peugeot.gr
Ο αντιπρόσωπός σας είναι στη
διάθεσή σας για να σας αποκαλύψει
την γκάµα του Bipper και να επιλέξετε
εκείνη την έκδοση που ταιριάζει
καλύτερα στο επάγγελµά σας.

Για να µάθετε περισσότερα για το
µελλοντικό σας Bipper, για να βρείτε
ακριβώς αυτό που θέλετε, για να υπο-
λογίσετε τη τιµή του σε συνδυασµό
µε το επίπεδο εξοπλισµού και τον
προαιρετικό εξοπλισµό που θα επιλέ-
ξετε, συνδεθείτε στο Internet και στο
www.peugeot.gr

Στο επίσηµο site θα βρείτε επίσης
πληροφορίες για το δίκτυο των
Επίσηµων Εµπόρων Peugeot, τις
υπηρεσίες και όλα τα νέα για τις
δραστηριότητες της Peugeot.
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C
réation :bd-ntw

k –
R

éalisation :A
ltavia – Édition

:

A
utom

obiles Peugeot R
C

 Paris B 552 144 503 – Im
prim

é en U
.E.(+

)

*Σχεδιασµένο για την πόλη



Από επαγγελµατίες για επαγγελµατίες
Όταν επιλέγετε ένα Bipper, δεν
επιλέγετε απλά ένα επαγγελµατικό
αυτοκίνητο, αγοράζετε ένα
αυτοκίνητο µάρκας Peugeot έτοιµο
να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας και
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
σας. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο
προορισµένο να ικανοποιήσει τις
επαγγελµατικές σας ανάγκες και
εξίσου απολαυστικό στην οδήγηση.
Το Bipper σας προσφέρει αυτά που
περιµένατε, επωφεληθείτε από τα
τέσσερα δυνατά σηµεία του: ευελιξία,
οικονοµία, οδηγική συµπεριφορά, στυλ.

Ευελιξία: µε µικρές εξωτερικές
διαστάσεις, το Bipper διαθέτει
αξιοπρόσεκτο χώρο φόρτωσης,
εύκολα προσβάσιµο.

Οικονοµία: µε το Bipper επωφελείστε
χάρις στη χαµηλή κατανάλωση του
κινητήρα πετρελαίου HDi (160 gr
CO2 /km)

Οδηγική συµπεριφορά: πολύ εύχρη-
στο, το Bipper εκµεταλλεύεται την υψη-
λή ποιότητα και τη νέα τεχνολογία των
κινητήρων Peugeot που χρησιµοποιεί.

Στυλ: O σχεδιασµός του Bipper
υποδηλώνει το νεοτερισµό και το
δυναµισµό του.

Τα παραπάνω στοιχεία συµπληρώ-
νουν ένα αυθεντικό επαγγελµατικό
αυτοκίνητο έτοιµο να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες σας.
Να γιατί η σχέση ανάµεσα σ΄εσάς
και στο Bipper σας είναι µια σχέση
από επαγγελµατία σε επαγγελµατία.
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Το Bipper είναι από τα πλέον
συµπαγή επαγγελµατικά αυτοκίνητα
της Peugeot.
Απευθύνεται σε επαγγελµατίες
που αναζητούν ένα όχηµα
ειδικά σχεδιασµένο για χρήση
στην πόλη, πρακτικό, δυναµικό,
ευέλικτο, µε γενναιόδωρους
εσωτερικούς χώρους.

Το µικρότερο από
µία µεγάλη γκάµα

Mε κύκλο στροφής µόλις 10,49 µ.
το Bipper σας δίνει το πλεονέκτηµα
σε περίπτωση ελιγµών σε δύσκολες
καταστάσεις, όπως να κάνετε
αναστροφή σε στενό δρόµο ή
να παρκάρετε σε µικρό χώρο.

To Bipper ξέρει να ελίσσεται παντού

Μικρός κύκλος
στροφής
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Ασύγκριτη χωρητικότητα
Το Bipper είναι σηµείο αναφοράς
χωρητικότητας/διαστάσεων στο χώρο
των επαγγελµατικών αυτοκινήτων.
Με µήκος µόλις 3,881 µ. είναι
πραγµατικά ευέλικτο σε συνθήκες
κυκλοφοριακής συµφόρησης
(πόλεις, στενοί δρόµοι, δύσκολοι
χώροι στάθµευσης)

Εύχρηστο
Το συµπαγές αµάξωµα του Bipper
το καθιστά πραγµατικά εύχρηστο.
Η πολύ καλή ορατότητα που
προσφέρει η θέση του οδηγού,
η εργονοµική θέση οδήγησης,
η ποιοτική οδηγική συµπεριφορά του
σε όλους τους τύπους διαδροµών,
αστικούς, περιαστικούς, αγροτικούς,
καθιστούν το Bipper φιλικό σε
δύσκολες συνθήκες οδήγησης ή
στάθµευσης.

Ενισχυµένη δοµή
O εµπρός προφυλακτήρας, ενσωµα-
τωµένος στο αυτοκίνητο, υπογραµ-
µίζει το δυναµισµό του Bipper.
Ο πίσω προφυλακτήρας αποκαλύπτει
το χαµηλό δάπεδο του Bipper, διευ-
κολύνοντας τις φορτοεκφορτώσεις.
Tα πλαϊνά προστατευτικά κατά µήκος
του αµαξώµατος σε συνδυασµό µε
τους προφυλακτήρες, προστατεύουν
το Bipper σας από τα συχνά
µικροχτυπήµατα κατά τη διάρκεια της
οδήγησης και ιδιαίτερα µέσα στην
πόλη.

10,49 µ.

Expert
Όγκος:
από 5 έως 7 m3

Bipper 
Όγκος:
από 2,5 έως 2,8 m3 *

Boxer
Όγκος:
από 8 έως 17 m3

Partner
Όγκος:
3 m3

*µε το αναδιπλούµενο κάθισµα του συνοδηγού (προαιρετικός εξοπλισµός)

Πρακτικό



Το Bipper αναλαµβάνει τα πάντα
Το Bipper διαθέτει ελάχιστο ωφέλιµο
όγκο 2,5 m3 για ωφέλιµο φορτίο έως
610 kg. Το Bipper είναι 20% πιο
συµπαγές απ΄ότι τα υπόλοιπα
επαγγελµατικά αυτοκίνητα της
κατηγορίας του. Ο όγκος του χώρου
φόρτωσης, ο σχεδιασµός του
αµαξώµατος σε σχήµα κύβου, η λεία
επιφάνεια φόρτωσης του Bipper,
εξασφαλίζουν µήκος πατώµατος
1,523 µ. για τη µεταφορά µεγάλων
και βαριών αντικειµένων.

Μία κερδισµένη θέση
Το κάθισµα του συνοδηγού
αναδιπλώνεται* στο πάτωµα
ελευθερώνοντας επιπλέον χώρο
950mm αυξάνοντας παράλληλα τον
ωφέλιµο όγκο στα 2,8 m3. Πέρα του
διαχωριστικού στη θέση του οδηγού,
το Bipper σας προτείνει ποικίλους
τρόπους διαχωρισµού της καµπίνας
επιβατών και του χώρου φόρτωσης.

Μέγιστη προσβασιµότητα
Στο Bipper η προσβασιµότητα στο χώ-
ρο φόρτωσης διευκολύνεται χάρις στις
δύο πίσω πόρτες που ανοίγουν σε γω-
νία 90°. Ένας έξυπνος µηχανισµός επι-
τρέπει το άνοιγµα των πορτών στις
180°, προσφέροντας επιπλέον άνεση. Για
τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων το
Bipper διαθέτει στον προαιρετικό εξο-
πλισµό δύο πλευρικές συρόµενες πόρ-
τες, αυξάνοντας το βαθµό πρόσβασης.
To χαµηλό κατώφλι φόρτωσης, µέχρι
53 cm από το έδαφος, διευκολύνει
ακόµα περισσότερο τη φορτοεκφόρ-
τωση εµπορευµάτων.

* Προαιρετικός εξοπλισµός
** Προαιρετικός εξοπλισµός στο αναδιπλούµενο

κάθισµα του συνοδηγού

1,039 µ.

0,644 µ.

1,523 µ.

1,178 µ.

1,046 µ.

kg Μικτό βάρος:
1700 kg

Ύψος:
1,721 µ. – 1,782 µ. *
*µε µπάρες οροφής

Μήκος:
3,881 µ.

Ωφέλιµος όγκος:
από 2,5 m3 έως 2,8 m3 **
** µε το αναδιπλούµενο κάθισµα του
συνοδηγού στον προαιρετικό εξοπλισµό

Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικές διαστάσεις
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Μεταξόνιο 2,513 µ. Ωφέλιµο µήκος χώρου φόρτωσης 1,523 µ

Μήκος 3,881 µ.

Πλάτος (χωρίς τους καθρέφτες) 1,716 µ. Πλάτος µεταξύ θόλων 1,046 µ.

Ωφέλιµο πλάτος χώρου φόρτωσης 1,473 µ.

Ύψος (χωρίς µπάρες οροφής) 1,721 µ. Ωφέλιµο ύψος χώρου φόρτωσης 1,178 µ.

Κατώφλι φόρτωσης 0,527 µ.

Ωφέλιµο βάρος 610 kg

0,527 µ.

∆ιαστάσεις

Αναδιπλούµενο κάθισµα συνοδηγού
σε µορφή γραφείου

Αναδιπλούµενο κάθισµα συνοδηγού σε υποδα-
πέδιο χώρο, ελευθερώνοντας επιπλέον χώρο.

∆ιαχωριστικό στο αναδιπλούµενο κάθισµα
του συνοδηγού**
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Κινητήρες

Μία γρήγορη και δυναµική οδήγηση
1,4 lt HDi 70 ίπποι
Με τεχνολογία HDi για καλύτερη
καύση του καυσίµου και χαµηλότερη
κατανάλωση, ο κινητήρας πετρελαίου
του Bipper ανταποκρίνεται στις
νόρµες Euro 4 αποδίδoντας 70
ίππους. Με σεβασµό στο περιβάλλον
ο κινητήρας πετρελαίου του Bipper
εκπέµπει µόλις 119 g. CO2 / km,
φιλικός και οικονοµικός, για χρήση
τόσο εντός όσο και εκτός πόλης.
Επιπλέον, η αυξηµένη ροπή του
κινητήρα πετρελαίου, διαθέσιµη
από χαµηλές στροφές, κάνει την
οδήγηση στην πόλη µ΄ ένα Bipper
απολαυστική.

1,4 lt βενζίνη 75 ίπποι
Ιδανικό για χρήση στην πόλη και µε
αξιοπρόσεκτη οδηγική συµπεριφορά,
ο κινητήρας βενζίνης του Bipper
αποδίδει 75 ίππους εξασφαλίζοντας
σηµαντικές επιδόσεις. Mε χαµηλό
κόστος χρήσης, ο συγκεκριµένος
κινητήρας ανταποκρίνεται στις
νόρµες Euro 4 για την προστασία
του περιβάλλοντος, χάρη στη µικρή
κατανάλωση καυσίµου.

Μηχανικό ή σειριακό κιβώτιο
ταχυτήτων BMP5
Οι κινητήρες βενζίνης και HDi
του Bipper είναι εξοπλισµένοι µ΄ ένα
µηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων.
Ο κινητήρας πετρελαίου διατίθεται
και µε σειριακό κιβώτιο* 5 ταχυτήτων
BMP5. Ιδανικό για χρήση στην πόλη,
βοηθά στη µείωση κατανάλωσης
καυσίµου και των εκποµπών ρύπων.
* Στο µέλλον 

* σύµφωνα µε την οδηγία 99/100/CE
** µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Eπιδόσεις

Κινητήρες
Μέγιστη ισχύς σε

στρ./λεπτό κατά Kw
Μέγιστη ροπή σε

στρ. / λεπτό κατά Nm
Μέγιστη ταχύτητα

(km / h)

1,4 lt βενζίνη 75 ίπποι 54 / 5200 118 / 2600 157

1,4 lt HDi 70 ίπποι 50 / 4000 160 / 1750 152

Καταναλώσεις σε lt / 100 km* Εκποµπές

Κινητήρες Κύκλος πόλης Κύκλος
εκτός πόλης Μικτός κύκλος CO2 (g / km)

1,4 lt βενζίνη 75 ίπποι 8,8 5,9 6,9 164

1,4 lt HDi 70 ίπποι ** 5,7 3,8 4,5 119



ABS – Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος
τροχών
Για αποτελεσµατικό φρενάρισµα το
Bipper διαθέτει δισκόφρενα στους
εµπρός τροχούς, ταµπούρα στους πί-
σω τροχούς και ABS. Το ΑBS ελέγχει
το µπλοκάρισµα των τροχών σε περί-
πτωση απότοµου φρεναρίσµατος.
Όταν ένας από τους αισθητήρες που
διαθέτει κάθε τροχός ανιχνεύσει µπλο-
κάρισµα τροχού σε περίπτωση απότο-
µου φρεναρίσµατος, το ABS προσαρ-
µόζει την πίεση του φρεναρίσµατος για
να εξασφαλίσει τη µέγιστη αποτελε-
σµατικότητα και για να διατηρήσει την
επιθυµητή πορεία του οχήµατος,

Φωτισµός και σηµατοδότηση
Οι εµπρός προβολείς, µεγάλων
διαστάσεων, υποδηλώνουν µια
αξιοπρόσεκτη ευρωστία, εξασφαλίζο-
ντας υψηλές επιδόσεις σε θέµατα
φωτισµού και σηµατοδότησης. Οι
προβολείς οµίχλης, στον προαιρετικό
εξοπλισµό, µπορούν να τοποθετη-
θούν στο άνω µέρος του εµπρός
προφυλακτήρα. Στα δύο πίσω φώτα
προστίθεται και ένα τρίτο φως
φρένων τοποθετηµένο στο άνω
αριστερό άκρο της πόρτας
αποσκευών.

Υποβοήθηση στο παρκάρισµα
Σχεδιασµένο για την πόλη, το Bipper
διαθέτει στον προαιρετικό εξοπλισµό
ένα σύστηµα υποβοήθησης παρκα-
ρίσµατος µε αισθητήρες. Μια ηχητική
προειδοποίηση, µε ένταση που
αυξοµειώνεται, υποδεικνύει στον
οδηγό ότι το όχηµα πλησιάζει ένα
εµπόδιο.

Ρυθµιστής ταχύτητας*
Eπειδή µετακινείστε συνεχώς, το
επαγγελµατικό σας αυτοκίνητο
οφείλει να κινείται µε απόλυτη ηρεµία.
Γι΄αυτό το λόγο το Bipper διαθέτει
στον προαιρετικό εξοπλισµό, ρυθµι-
στή ταχύτητας για τη διατήρηση µιας
σταθερής ταχύτητας, χωρίς να έχετε
το πόδι σας στο πεντάλ του γκαζιού.
* Στον προαιρετικό εξοπλισµό

∆οµή και διαστάσεις
Το Bipper χρησιµοποιεί καινοτόµες
λύσεις για την προστασία των
επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.
Η ενισχυµένη δοµή του Bipper
διατηρεί την ακεραιότητα της
καµπίνας επιβατών, ενώ παράλληλα
περιορίζει τον κίνδυνο να εισχωρήσει
ο κινητήρας στην καµπίνα του
οδηγού και συνοδηγού. Οι µεγάλες
σε πλάτος εµπρός πόρτες του Bipper
συµµετέχουν στην ακαµψία του
αµαξώµατος.

Ζώνες ασφαλείας
Οι εµπρός θέσεις διαθέτουν ζώνες
ασφαλείας τριών σηµείων µε
πυροτεχνικούς προεντατήρες και
περιοριστή δύναµης. Με την
ενεργοποίηση του πυροτεχνικού
στοιχείου σε περίπτωση σύγκρουσης,
ο προεντατήρας επιτρέπει το
τράβηγµα της ζώνης ασφαλείας, ενώ
ο περιοριστής δύναµης εξασφαλίζει
τη σωστή πίεση που ασκείται πάνω
στο θώρακα.

Αερόσακοι
Το Bipper διαθέτει αερόσακο οδηγού
στο βασικό εξοπλισµό και αερόσακο
συνοδηγού στον προαιρετικό
εξοπλισµό, µε µηχανισµό
απενεργοποίησης. Τέλος στον
προαιρετικό εξοπλισµό ανήκουν και
οι πλευρικοί αερόσακοι οι οποίοι
ενσωµατώνονται στις πλευρές των
εµπρός καθισµάτων.

ΠροστασίαΠρόληψη

Προστασία και ασφάλεια
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Υπολογιστής ταξιδιού*
Σε περίπτωση ανάγκης, µία φωτεινή
ένδειξη συνοδευόµενη από ηχητική
προειδοποίηση απεικονίζεται στον
υπολογιστή ταξιδιού για πιθανή
δυσλειτουργία του οχήµατος.
*Προαιρετικός εξοπλισµός

Προειδοποίηση υπέρβασης της
ταχύτητας*
Στον υπολογιστή ταξιδιού υπάρχει ένα
σύστηµα ηχητικής προειδοποίησης σε
περίπτωση που ξεπεράσετε την ταχύ-
τητα που έχετε προγραµµατίσει. Εξα-
σφαλίζεται έτσι η επιτρεπόµενη ταχύ-
τητα που έχετε καθορίσει καθ΄όλη τη
διάρκεια της διαδροµής σας.

Αντικλεπτικός µηχανισµός
Επειδή ένα επαγγελµατικό αυτοκίνητο
µεταφέρει συχνά αντικείµενα αξίας ή
συγκεκριµένα εµπορεύµατα, το Bipper
προέβλεψε πολλά συστήµατα κατά
της κλοπής και της διάρρηξης. Πρός
αυτή την κατεύθυνση το Bipper δια-
θέτει αντικλεπτικούς µηχανισµούς,
που το καθιστούν ένα από τα ασφα-
λέστερα στην κατηγορία του.

Κλείδωµα
Το αυτόµατο κλείδωµα των πορτών*
συνδυάζεται µε το κεντρικό κλείδωµα.
Ο τρόπος λειτουργίας του κλειδώµα-
τος/ξεκλειδώµατος των πορτών επι-
τρέπει το ανεξάρτητο κλείδωµα της
καµπίνας των επιβατών και του χώρου
φόρτωσης. Επειδή βασίζεστε στο
Bipper, αυτό προέβλεψε πολλά συ-
στήµατα κατά της κλοπής και της
διάρρηξης: αντικλεπτικό σύστηµα
immobilizer ενεργοποιείται µε το
τηλεχειριστήριο υψηλής συχνότητας,
άνοιγµα του καπό και της τάπας βεν-
ζίνης από το εσωτερικό του αυτοκι-
νήτου. Φωτεινή ένδειξη στην κεντρική
οθόνη για το άνοιγµα κάποιας πόρ-
τας στη καµπίνα των επιβατών ή του
χώρου φόρτωσης εµπορευµάτων.
*Προαιρετικός εξοπλισµός

Συναγερµός*
Ένας αντιδιαρρηκτικός συναγερµός
και ένας αισθητήρας ανίχνευσης
µετακίνησης, ολοκληρώνουν την προ-
στασία του Bipper. Η ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του συναγερµού
γίνεται είτε µε το τηλεχειριστήριο
υψηλής συχνότητας είτε µε το κλειδί.
Για µια ολοκληρωµένη προστασία των
επιβατών οι πόρτες κλειδώνουν αυτό-
µατα µόλις το αυτοκίνητο ξεπεράσει
την ταχύτητα των 20 km/h.
* Προαιρετικός εξοπλισµός

Πρόληψη
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Το Bipper σας προσφέρει µεγάλη άνεση

Kαµπίνα επιβατών νέας γενιάς,
εργονοµική και άνετη

Επαγγελµατική επικοινωνία, το Bipper
διαθέτει ένα ραδιο- CD* που µπορεί να
αναπαράγει αρχεία MP3*, µε απόδοση
4 Χ 10 W και συνδυάζεται µε τέσσερα
ηχεία, ενσωµατωµένα  στις επενδύσεις
των πορτών.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό ανάλογα
µε την έκδοση

Άνετα καθίσµατα
Επειδή περνάτε πολλές ώρες στο
Βipper σας, τα καθίσµατα σχεδιά-
στηκαν γι΄αυτό το σκοπό, µε γενναι-
όδωρες διαστάσεις για να σας προ-
σφέρουν άνεση κατά τη διάρκεια της
ηµέρας.

Από πλεονεκτική θέση
Κάτι ανάµεσα σε επιβατικό και
επαγγελµατικό, τα καθίσµατα µεσαίου
ύψους του Bipper διευκολύνουν την
πρόσβαση του οδηγού – συνοδηγού
στις λειτουργίες της καµπίνας του
χώρου επιβατών, εξασφαλίζοντας µία
αξιοπρόσεκτη άνεση.

Αξιοπρόσεκτη φωτεινότητα και
ορατότητα
Οι διαστάσεις του παρµπρίζ, οι µεγά-
λες επιφάνειες των παραθύρων µπρο-
στά, τα καθίσµατα µεσαίου ύψους του
οδηγού –συνοδηγού εξασφαλίζουν
µια αξιοπρόσεκτη ορατότητα και
εξαιρετική φωτεινότητα για ένα επαγ-
γελµατικό αυτοκίνητο.

Όλα στα χέρια σας
Το εργονοµικό ταµπλό του Bipper,
διαθέτει 12 χώρους αποθήκευσης
µικροαντικειµένων για τους επιβάτες.
Χρήσιµοι χώροι όταν πηγαίνετε
στην εργασία σας, για τη µεταφορά

χαρτιών, ντοσιέ, εργαλείων, τηλεφώνων
και άλλων απαραίτητων αξεσουάρ
της δουλειάς σας.

Μια οδήγηση πραγµατικά ευχάριστη
Συµπαγές αλλά πολύ άνετο, µε µικρές
διαστάσεις και µεγάλο ωφέλιµο όγκο,
το Bipper εµφανίζεται φιλικό στους
ελιγµούς. Η εργονοµική θέση
οδήγησης, η εξαιρετική ορατότητα
µπροστά και στο πλάϊ, οι επιδόσεις
των κινητήρων που το εξοπλίζουν,
το καθιστούν ευέλικτο στην πόλη
και δυνατό στο δρόµο.

Με το Bluetooth* γίνεστε
περισσότερο επαγγελµατίας
Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα χρήσι-
µο εργαλείο στη δουλειά σας. Σας
επιτρέπει να κρατάτε επαφή µε τους
γύρω σας, να οργανώνετε το ηµερή-
σιο πρόγραµµά σας, να κερδίζετε
χρόνο οδηγώντας το Bipper σας. Με
το kit hands free Bluetooth, που εξο-
πλίζεται το Bipper, µπορείτε να τηλε-
φωνείτε κρατώντας πάντα το τιµόνι.
*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

Η ζωή στο Bipper



Προαιρετικοί εξοπλισµοί
• ∆εύτερη πλαϊνή συρόµενη πόρτα (αριστερά)
• Πλήρως αναδιπλούµενο κάθισµα συνοδηγού και

µεταµορφώσιµο διαχωριστικό για την προστασία
του οδηγού

• ∆ιαχωριστικό ασφαλείας µεταξύ χώρου
φόρτωσης και καµπίνας επιβατών µέχρι τη µέση
του εσωτερικού ύψους και διαχωριστικό πλέγµα
ασφαλείας µέχρι την οροφή

• Σταθερό διαχωριστικό µε τζάµι
• Αισθητήρες παρκαρίσµατος
• Αερόσακος συνοδηγού (διατίθεται µόνο στις

εκδόσεις µε διαχωριστικό τύπου σκάλας και απλό
κάθισµα συνοδηγού)

• Συναγερµός και υπερκλείδωµα
• Λασπωτήρες εµπρός-πίσω
• Ρυθµιστής ταχύτητας
• Bluetooth µε ραδιο-cd και MP3 (µόνο στην

έκδοση Premium 1)
• ∆ίφυλλη πίσω πόρτα (40/60) χωρίς τζάµι
• Πακέτο Confort Pack (µόνο στην έκδοση

Premium 1)
• Προβολείς οµίχλης
• Πακέτο Site Pack:

Ανυψωµένη ανάρτηση
Ειδικές προστατευτικές λωρίδες
Προστατευτική ποδιά κινητήρα
Λασπωτήρες εµπρός-πίσω
Εµπρός πατάκια
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Λασπωτήρες Προστατευτική ποδιά κινητήρα

Πλαϊνά προστατευτικά Tάσι SketchTάσι 15’’ Jingle

Καθρέπτης Υποβραχιόνιο

Οσφυϊκή ρύθµιση καθίσµατος του οδηγού

Εξοπλισµοί – Εκδόσεις *

* Οι εξοπλισµοί που παρουσιάζονται σ΄αυτό το διαφηµιστικό φυλλάδιο
ισχύουν κατά τη στιγµή της εκτύπωσής του. Μέσα στο πλαίσιο των
συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής ανά
πάσα στιγµή των τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισµών. Για
περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσηµο δίκτυο Peugeot.

Εξοπλισµοί – Εκδόσεις *

Βασικοί εξοπλισµοί
Έκδοση Premium 1*
• ABS
• Yδραυλικό τιµόνι ρυθµιζόµενο σε ύψος
• ∆εξιά πλαϊνή συρόµενη πόρτα
• Ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού κατά µήκος

και κλίση
• ∆ιαχωριστικό τύπου σκάλας πίσω από τον οδηγό
• Air Condition
• Πίσω πόρτες (60/40) µε θερµαινόµενο τζάµι και

υαλοκαθαριστήρες
• Πακέτο Plus Pack:

Εµπρός ηλεκτρικά παράθυρα
Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι και
θερµαινόµενοι
Κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειριστήριο υψηλής
συχνότητας
Ξεχωριστό κλείδωµα καµπίνας επιβατών και
χώρου φόρτωσης
Aυτόµατο κλείδωµα θυρών εν κινήσει
Πτυσσόµενος φακός στο χώρο φόρτωσης

• Φυµέ παράθυρα
• Αερόσακος οδηγού
• Αποθηκευτικοί χώροι στην κεντρική κονσόλα
• 14” Ζάντες µεταλλικές

Έκδοση Premium 11* = Premium 1 +
• Bluetooth µε ραδιο-cd και MP3
• Πακέτο Confort Pack:

Ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού ως προς το ύψος
Υποβραχιόνιο οδηγού
Υδραυλικό τιµόνι ρυθµιζόµενο σε ύψος και βάθος
Κλειστό ντουλαπάκι στην καµπίνα επιβατών
Εταζέρα συγκράτησης εγγράφων στο ταµπλό



Λευκό Banquise Κόκκινο Tiziano

Μπλε Line

Πάνω από 10.000 σηµεία πωλήσεων στην Eυρώπη. 4.000 σηµεία πωλήσεων µόνο στην Γαλλία και
πάνω από 6.300 στην υπόλοιπη Eυρώπη.∆ιαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε την σιγουριά ενός
δικτύου αποτελεσµατικού και φιλικού, πάντα στην διάθεσή σας. Mόνο για την Eλλάδα, 82
Eπίσηµοι Έµποροι σας περιµένουν. Eµπιστευθείτε τους. Eίναι οι ειδικοί για το Peugeot σας.

Bipper
Η Peugeot και εσείς
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Επενδύσεις

Γκρι Garbato Γκρι Graphite Μπλε Nocturne

Μπλε Neysha Κόκκινο Malizioso Κίτρινο Lacerta

Χρώµατα
Απλά

Μεταλλικά χρώµατα (προαιρετικά)

Ύφασµα Transcodage

Ivoire Paganini

Peugeot Assistance*

Ένα απλό τηλεφώνηµα στο νούµερο
210 57 61 111 αρκεί για να ξεπεράσετε
κάθε απρόοπτο.Tο πρόγραµµα
οδικής υποστήριξης PEUGEOT
ASSISTANCE* είναι κοντά σας 24
ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδο-
µάδα, 365 ηµέρες τον χρόνο και σας
βοηθά παντού µέσα στην Eλλάδα,
αλλά και στην Eυρώπη.
*Για να γνωρίσετε καλύτερα τις παρο-
χές και τους όρους του προγράµµα-
τος της Peugeot Assistance απευ-
θυνθείτε στο ∆ίκτυο των Eπισήµων
Eµπόρων Peugeot.

Xρηµατοδότηση Peugeot

Eνηµερωθείτε από τους επίσηµους
εµπόρους µας, για το χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα Peugeot Credit και σίγου-
ρα θα βρείτε τους ευνοϊκότερους
όρους της αγοράς.

Boutique Peugeot

∆ιαθέτει µία πλήρη γκάµα αξεσουάρ
από την Peugeot σχεδιασµένα ειδικά
για το αυτοκίνητό σας. Συµβουλευ-
θείτε επίσης το κατάλογο “Ligne de
style, Esprit du sport” ώστε να βρείτε
τα αντικείµενα και τα αξεσουάρ της
Peugeot που θέλετε να αγοράσετε
για σας... ή για τους άλλους.

Eγγύηση Peugeot

H ποιότητα Peugeot είναι δεδοµένη.
Πλεονέκτηµά της, το πλήρες δίκτυο
και η ποιότητα των δοκιµασµένων
υλικών της. Γι’αυτό προσφέρει εγγύηση:
2 ετών για απεριόριστο αριθµό
χιλιοµέτρων για µηχανικά, ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά µέρη, 2 ετών για
βαφή και 5 ετών για αντισκωριακή
προστασία.

Aυθεντικά ανταλλακτικά Peugeot

Aσφάλεια και ποιότητα! H Peugeot
δοκίµασε και ενέκρινε κάθε ένα από
τα ανταλλακτικά της. H τοποθέτησή
τους από το επίσηµο ∆ίκτυό µας,
συνοδεύεται από εγγύηση ενός
χρόνου για το ανταλλακτικό και την
εργασία του.

H Peugeot και το περιβάλλον

H Peugeot και το δίκτυό της,
προσέχοντας το περιβάλλον,
ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά
από τις επισκευές των αυτοκινήτων.

H Peugeot στο Internet

Aνακαλύψτε την Peugeot µέσα από
το Internet.
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση
www.peugeot.com 
ή για τις Eλληνικές σελίδες
www.peugeot.gr.

Oι πληροφορίες και οι φωτογραφίες
αυτού το διαφηµιστικού φυλλαδίου
βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά
κατά την στιγµή της εκτύπωσης.
Oι εξοπλισµοί που παρουσιάζονται
υπάγονται στον βασικό ή στον προαιρε-
τικό εξοπλισµό, ανάλογα µε τις εκδόσεις.
Mέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώ-
σεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωµα της
αλλαγής ανά πάσα στιγµή, των τεχνικών
χαρακτηριστικών, του βασικού και προ-
αιρετικού εξοπλισµού και των χρωµάτων. H
τρέχουσα τεχνική απεικονίσεως χρωµάτων
δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των
χρωµάτων.Tο προσπέκτους αυτό δεν
αποτελεί συµβόλαιο αγοράς.
Για κάθε διευκρίνιση ή συµπληρωµατική
πληροφορία, αποτανθείτε στο Eπίσηµο
∆ίκτυο της Peugeot.Aπαγορεύεται η
µερική ή ολική αναπαραγωγή του πα-
ρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Automobiles Peugeot.


