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Από τη στιγµή της αποκάλυψης του
νέου Expert καταλάβατε ότι δεν πρό-
κειται για ένα απλό αυτοκίνητο. Πρό-
κειται για ένα αυτοκίνητο προορισµένο
για τις δραστηριότητές σας και εξίσου
απολαυστικό στην οδήγηση.

Επειδή δεν υπάρχουν πανοµοιότυπα
επαγγέλµατα, η γκάµα του Expert
περιλαµβάνει ποικίλα µοντέλα : 3 όγκοι,
2 ωφέλιµα φορτία και 4 κινητήρες (3
πετρελαίου και 1 βενζίνης). Το Expert
σας προσφέρει αυτά που περιµένατε.
Όποια έκδοση και να επιλέξετε θα
είναι ενσαρκωµένη από το πνεύµα της
Peugeot : Στυλ, Έµπνευση,∆υναµισµό,
Καινοτοµία.

Οι ανάγκες σας, οδήγησαν στη δηµι-
ουργία αυτού του αυτοκινήτου. Αποτε-
λεσµατικότητα: πρακτικές λειτουργίες,
όπως το χαµηλό κατώφλι φόρτωσης,
εσωτερική ευρυχωρία, µεγάλες πόρτες
µε άνοιγµα µέχρι 180° για να διευκολύ-
νεται η φόρτωση, όλα πάνω στο
Expert, αντιπροσωπεύουν την εικόνα
της επιχείρησή σας, αντανακλούν την
αξιοπιστία της, τον επαγγελµατισµό της
και το δυναµισµό της.

To Expert είναι ένα αυτοκίνητο στο
οποίο µπορείτε να έχετε  εµπιστοσύνη.
Όπως όλα τα επαγγελµατικά αυτοκίνη-
τα Peugeot έτσι και το Expert είναι κα-
τασκευασµένο µε τις πλέον αυστηρές
προδιαγραφές, προσφέροντας ασφά-
λεια και ιδανικές συνθήκες φόρτωσης
οποιουδήποτε φορτίου.

Expert σηµαίνει επίσης, πάθος. Είναι
αυτό το οποίο µας έδωσε την ώθηση
να δηµιουργήσουµε ένα επαγγελµατικό
αυτοκίνητο ευχάριστο στην οδήγηση.
Οι µακρινές αποστάσεις γίνονται µε
άνεση ανεξαρτήτως του φορτίου που
µεταφέρετε.∆ιαµέσου των σύγχρονων
τεχνολογιών που χρησιµοποιεί το
Expert, η εργασία σας γίνεται απλού-
στερη και αποτελεσµατικότερη.

Αυτές οι αρχές αποτελούν το θεµέλιο
λίθο της Peugeot. Μπορείτε να τις
βρείτε µέσα σε κάθε αυτοκίνητό µας
και σε όλα εκείνα που θα φέρουν το
λογότυπό µας στο µέλλον.

Να είστε βέβαιοι ότι το Expert θα
είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις
ανάγκες του επαγγέλµατός σας.

Νέο Expert, ένα επαγγελµατικό
αυτοκίνητο από επαγγελµατίες σε
επαγγελµατίες.



Expert
Σας παρουσιάζει τόσο καλά
όσο και η επαγγελµατική σας κάρτα

Στυλ Peugeot //

Το επαγγελµατικό σας αυτοκίνητο, αποτελεί ένα µέρος του εαυτού σας: σας εκπροσωπεί,
σας εκφράζει, σας αντιπροσωπεύει. Το Expert σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες σας.
Η Peugeot, προσαρµόζει τα επαγγελµατικά της αυτοκίνητα για όλες τις χρήσεις. Επιλέξτε από
τη γκάµα του Expert αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο επάγγελµά σας.

Ανάλογα µε τη δραστηριότητά σας,
το επαγγελµατικό σας αυτοκίνητο
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις σας. Γι΄αυτό το λόγο δεν
υπάρχει ένα, αλλά πλήθος από
Expert µεταξύ των οποίων θα
βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
Το Expert ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις σας, µεγάλη άνεση,

επαρκή όγκο, µεγάλο χώρο φόρτω-
σης, αντοχή και ασφάλεια.

Το Expert καλύπτει απόλυτα τις ανά-
γκες σας. Στην έκδοση κλειστό φορ-
τηγό, το Expert διατίθεται µε δύο
διαφορετικά µήκη (4,80 µ. και 5,13 µ.)
και δύο διαφορετικά ύψη (1,94 µ. και
2,27 µ. ή 1,90 µ. και 2,20 µ. µε πνευ-

µατική ανάρτηση) για ωφέλιµο όγκο
από 5m³ έως 7m³. Η Έκδοση καµπί-
να - πάτωµα (µήκους 5,13 µ.) είναι
οµοίως διαθέσιµη. Σε όλες τις εκδό-
σεις είναι δυνατή η µετατροπή του
αµαξώµατος.

Χάρις στην πνευµατική ανάρτηση το
κατώφλι φόρτωσης είναι ιδιαίτερα

χαµηλό για την φόρτωση και
εκφόρτωση εµπορευµάτων.
Ο χώρος φόρτωσης είναι πλήρως
εκµεταλλεύσιµος µε τις πίσω πόρτες
να ανοίγουν σε γωνία 180°, διευκολύ-
νοντας τις φωτοεκφορτώσεις.
Μαζί µε τις εξαιρετικές οδηγικές
επιδόσεις, το Expert εκφράζει
πλήρως τον επαγγελµατισµό σας.
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Καλύτερο από την επαγγελµατι-
κή σας κάρτα, το Expert αντα-
νακλά την επαγγελµατική σας
εικόνα. Σχεδιασµένο από την
Peugeot, εκφράζει τον δυνα-
µισµό, την αξιοπιστία και την
αποτελεσµατικότητά σας.



Ο σχεδιασµός αντικατοπτρίζει
τον επαγγελµατισµό σας.



Στυλ Peugeot //

Έκδοση L2H2

Το Expert σχεδιάστηκε µε σκοπό να
γίνεται άµεσα αντιληπτό από το στυλ
του, τη φυσική οµορφιά του: να είναι
ένα εργαλείο δουλειάς χρήσιµο και
αποτελεσµατικό.

Η εµπρός όψη, τυπική Peugeot, εύ-
ρωστη, εκφράζεται µε το πανορα-
µικό εµπρός κρύσταλλο, τα µοντέρ-
να φώτα, το νεοτερισµό και το δυνα-
µισµό. Ο προφυλακτήρας έχει έναν
όγκο, που εξασφαλίζει την τέλεια
εφαρµογή µε το αυτοκίνητο, ενώ οι

προστατευτικές λωρίδες εµπνέουν
δυναµισµό και ασφάλεια.

Η πίσω όψη του Expert, µε τετράγω-
νο σχήµα, απευθύνεται σε επαγγελ-
µατίες, απλοποιώντας τις φωτοεκ-
φόρτωσεις και εξασφαλίζοντας το
µεγαλύτερο δυνατό χώρο φόρτωσης.

Τα πλαϊνά του αυτοκινήτου περιµέ-
νουν τη διαφήµιση ή την εταιρική
σας ταυτότητα.



Εµπρός πόρτες

Οι εµπρός πόρτες είναι εξοπλισµέ-
νες µε εξωτερικούς καθρέφτες δι-
πλής κυρτότητας. Εµπρός ηλεκτρικά
παράθυρα µε µηχανισµό ανίχνευσης
εµποδίου*.

*Στο βασικό εξοπλισµό στη θέση του οδηγού

Πλευρική συρόµενη πόρτα

Τοποθετούµενη σε δυο ράγες, ενώ
µία τρίτη ράγα στο πάνω µέρος λει-
τουργεί σαν ’’οδηγός’’. Χειρολαβές
ειδικά σχεδιασµένες για να διευκο-
λύνουν το άνοιγµα των πορτών. Το
µήκος ανοίγµατος της πλευρικής συ-
ρόµενης πόρτας είναι τέτοιο που
επιτρέπει τη φορτοεκφόρτωση µιας
παλέτας.

Μία δεύτερη συρόµενη πόρτα* από
την πλευρά του οδηγού, είναι διαθέ-
σιµη στον προαιρετικό εξοπλισµό
για τη διευκόλυνση της φορτοεκ-
φόρτωσης εµπορευµάτων.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό ανάλογα µε την έκδοση

Κατώφλι φόρτωσης

Για να διευκολύνεται η φορτοεκφόρ-
τωση εµπορευµάτων, το κατώφλι
φόρτωσης του Expert είναι ιδιαίτερα
χαµηλό, χάρις στην πνευµατική
ανάρτηση* στο πίσω µέρος του αυ-
τοκινήτου, µόνο 45 cm από το
έδαφος.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

IMA

Στη δουλειά, σας απλοποιεί τη ζωή
∆υνατότητες //



Ωφέλιµο βάρος

Στην έκδοση κλειστού τύπου, το
ωφέλιµο φορτίο του Expert είναι
από 1000 kg έως 1200 kg. Στην
έκδοση καµπίνα - πάτωµα το ωφέ-
λιµο φορτίο είναι οµοίως 1200 kg.

AGE REQUIRED
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kg
2 διαφορετικά µικτά βάρη
2,661 τόνοι και 2,900 τόνοι

2 µήκη 
4,80 µ. και 5,13 µ.

2 ύψη: 1,94 µ. και 2,27 µ.
µε κλασική ανάρτηση  

1,90 µ. και 2,20 µ.
µε πνευµατική ανάρτηση

3 διαφορετικοί όγκοι 
5 m3, 6 m3 και 7 m3

Πίσω ανοιγόµενες πόρτες

Οι δύο πίσω πόρτες, κλειστού τύπου ή µε παράθυρο, έχουν άνοιγµα 180° για
να διευκολύνουν τη φόρτωση αντικειµένων. Στην έκδοση “µακρύ’’ ή “ψηλό’’, το
Expert εξοπλίζεται µε πίσω πόρτες ανάλογα µε το ύψος του. Πίσω ανοιγό-
µενη πόρτα προς τα πάνω, είναι διαθέσιµη στον προαιρετικό εξοπλισµό, σε
όλες τις βασικές εκδόσεις του Expert.

Κρίκοι συγκράτησης φορτίου*

Για να εξασφαλιστεί η µέγιστη ασφά-
λεια του οδηγού και των επιβατών, 8
κρίκοι συγκράτησης φορτίου κατά
µήκος του χώρου φόρτωσης, κρατούν
σταθερά το φορτίο στο πάτωµα του
αµαξώµατος.

*Οι ιµάντες δεν διατίθενται µε το αµάξωµα

Expert, µία γκάµα µε ποικίλα
αµαξώµατα

Στην έκδοση κλειστού τύπου το
Expert διατίθεται µε δύο µήκη 4,80 µ.
και 5,13 µ. και δύο ύψη (1,94 µ. και
2,27 µ. ή 1,90 µ. και 2,20 µ. µε πνευµα-
τική ανάρτηση). Τα ωφέλιµα µήκη είναι
2,26 µ. και 2,56 µ. ανάλογα µε τις
εκδόσεις.



Aποτελεσµατικός τρόπος να κάνετε τις δουλειές σας

∆υναµισµός //

Εµπρός και πίσω αναρτήσεις

Επειδή ένα επαγγελµατικό αυτοκίνη-
το οφείλει να παρέχει άνεση, δυνα-
µισµό και ασφάλεια, ανεξάρτητα µε
το µέγεθος του µεταφερόµενου
φορτίου, οι αναρτήσεις του Expert
φτιάχτηκαν γι΄αυτό το σκοπό.

Εµπρός ανάρτηση, ανεξάρτητη,
τύπου Mc Pherson, µε τριγωνικά
ψαλίδια και αντιστρεπτική δοκό.

Πίσω ανάρτηση, ηµιάκαµπτος άξο-
νας µε ελικοειδή ελατήρια και κεκλι-
µένα υδραυλικά αµορτισέρ.

Τύποι αναρτήσεων
(στάνταρ / πνευµατική)

Το Expert σας προσφέρει την επιλο-
γή ανάµεσα σε δύο τύπους αναρτή-
σεων : τη στάνταρ ή την ανάρτηση
µε πνευµατική απόσβεση. Η τελευ-
ταία, πραγµατικά καινοτόµος, µε στα-

θερό ύψος κατώτερο από 1,90 µ.,
επιτρέπει την φόρτωση αντικειµένων,
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Χάρις στο κουµπί που βρίσκεται στο
χώρο φόρτωσης του Expert, ο οδη-
γός µπορεί να αυξάνει ή να µειώνει
το ύψος του κατωφλιού φόρτωσης,
ανάλογα µε τις περιστάσεις.

Bump - Stops / αµορτισέρ

Το Expert υιοθετεί bump-stops µα-
κριά και συµπαγή. Συνεχώς ρυθµιζό-
µενα σε σκληρότητα και ελαστικότη-
τα, ανάλογα µε το φορτίο, συµβά-
λουν στην αρµονική λειτουργία της
εµπρός και πίσω ανάρτησης ενώ χα-
ρίζουν στο Expert ιδανικό κράτηµα
στο δρόµο και µοναδική άνεση, ακό-
µα και όταν είναι άδειο.



Τα αµορτισέρ είναι σχεδιασµένα για
να εξασφαλίζουν την τέλεια συγ-
κράτηση του αµαξώµατος και µία
αξιοζήλευτη άνεση.

Σύστηµα διεύθυνσης

Για την οδηγική σας ευχαρίστηση
και την οικονοµία καύσιµου, το
Εxpert είναι εξοπλισµένο, µε δύο
διαφορετικά συστήµατα διεύθυν-
σης: υδραυλικό σύστηµα υποβοήθη-

σης (1,6 lt HDi 90 ίπποι) και το
ηλεκτροϋδραυλικό  σύστηµα υπο-
βοήθησης (2,0 lt HDi 120 και 136
ίπποι και 2,0 lt βενζίνη 16v). Το συγ-
κεκριµένο σύστηµα ρυθµίζει την
υδραυλική πίεση που ασκείται στην
κρεµαγιέρα σε συνάρτηση µε την
ταχύτητα του αυτοκινήτου.
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1.90 mΎψος κατώτερο από το 1,90 µ.
Το Expert, εξοπλισµένο µε πνευ-
µατική ανάρτηση, διευκολύνει το
παρκάρισµα σε πάρκινγκ µε ύψος
µέχρι 1,90 µ.

Σταθερή απόσταση από το
έδαφος (πνευµατική ανάρτηση)
Όποιο και να είναι το φορτίο

του αυτοκινήτου, η απόσταση
από το έδαφος παραµένει
σταθερή.

Κατώφλι φόρτωσης
Ένα κουµπί στο χώρο φόρτωσης
του Expert επιτρέπει τη ρύθµιση
του κατωφλιού φόρτωσης ανά-
λογα µε το φορτίο. Στην κάτω
θέση το κατώφλι φόρτωσης είναι
από τα πλέον χαµηλά, διευκολύ-
νοντας τις φορτοεκφορτώσεις
αντικειµένων.

450 mm

Πνευµατική ανάρτηση
Η Peugeot σχεδίασε ειδικά για το Expert την πίσω ανάρτηση
µε πνευµατική απόσβεση, διευκολύνοντας την εργασία σας.



Οικονοµία και περιβάλλον
∆υναµισµός //

Τεχνολογία HDi

Επιδόσεις και οικονοµία, χάρις στο
σύστηµα ’’Common Rail’’ που επιτρέ-
πει τον άµεσο ψεκασµό του καυσί-
µου µε υψηλή πίεση µέσα στο θάλα-
µο καύσης. Η τεχνολογία HDi µειώ-
νει την κατανάλωση καυσίµου και τις
εκποµπές ρύπων και αυξάνει την
ισχύ. Επιπλέον, όλοι οι κινητήρες του
Expert ανταποκρίνονται στις νόρµες
του Euro 4.

FAP

Η τεχνολογία του φίλτρου κατακρά-
τησης µικροσωµατιδίων (FAP), µειώ-
νει τις εκποµπές σωµατιδίων διατη-
ρώντας την ισχύ και τις επιδόσεις.

Οι κινητήρες του Expert ανταποκρίνονται στις νόρµες Euro 4 και κατασκευάστηκαν για να
διευκολύνουν τη ζωή σας. Όλοι οι κινητήρες σχεδιάστηκαν για ένα σκοπό: να είναι οικονοµικοί
και να σέβονται το περιβάλλον.



*Mη διαθέσιµη έκδοση

2/3

L1H1 L1H1 L2H1 L2H2

1,21 1,21 1,23 1,27

1000 1200 1200 1200

2/3

L1H1 L1H1 L2H1 L2H2

1,17 1,17 1,19 1,27

1000 1200 1200 1200

2/3

L1H1 L1H1 L2H1 L2H2*

1,17 1,17 1,19 -

1000 1200 1200 -

2/3

L1H1 L1H1 L2H1 L2H2

1,17 1,17 1,19 1,27

1000 1200 1200 1200

Eκδόσεις

Θέσεις

Aµάξωµα

SCX

CU

145 145 145 140

40,1 40,7 41 41,4

21,6 22 22,2 22,3

21,1 22,4 22,9 23,5

160 160 160 158

36,5 37 37,1 37,5

19,8 20,1 20,2 20,3

15,4 16 16,2 16,6

170 170 170 -

35,3 35,7 35,8 -

19,2 19,4 19,5 -

13,8 14,4 14,5 -

165 165 165 159

34,9 35,3 35,6 35,9

18,9 19,2 19,3 19,4

13,4 14 14,2 14,5

1,6 l HDi 90 ίπποι 2,0 l HDi 120 ίπποι 2,0 l HDi 136 ίπποι FAP 2,0 l Bενζίνη 140 ίπποι

Eπιδόσεις

Mέγιστη ταχύτητα

1000 m DA (s)

400 m DA (s)

0 à 100 km/h

8,4 8,4 8,4 8,6

6,6 6,6 6,6 6,8

7,2 7,2 7,2 7,5

9,1 9,1 9,2 9,4

6,3 6,3 6,4 6,6

7,2 7,2 7,4 7,6

9,2 9,2 9,2 -

6,4 6,4 6,4 -

7,4 7,4 7,4 -

13,2 13,2 13,2 13,4

8 8 8 8,5

9,9 9,9 9,9 10,3

Kαταναλώσεις

Eντός πόλης

Eκτός πόλης

Mικτός κύκλος

191 191 191 198 194 194 196 200 196 196 196 - 235 235 235 246

Eκποµπές

CO2
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1,6 lt HDi 90 ίπποι

4-κύλινδρος κινητήρας, 1560 cm³, 16
βαλβίδες, δύο εκκεντροφόροι επικε-
φαλείς και turbo σταθερής γεωµε-
τρίας. Αποτέλεσµα: ζωντάνια και επι-
δόσεις. Ο κινητήρας των 1,6 lt HDi
είναι πολύ οικονοµικός και προσαρ-
µόζεται στην κίνηση των πόλεων.

2,0 lt HDi 120 ίπποι

Σε αντίθεση µε τον κινητήρα των 90
ίππων ο δίλιτρος κινητήρας πετρε-
λαίου των 120 ίππων διαθέτει turbo
µεταβλητής γεωµετρίας. Ένας κινη-
τήρας φιλικός, για χρήση τόσο εντός
όσο και εκτός πόλης.

2,0 lt HDi 136 ίπποι FAP

Με σύστηµα injection και 136 ίππους,
ο κινητήρας αυτός παρουσιάζει αυξη-
µένη ροπή και εγγυάται επιδόσεις υ-
ψηλού επιπέδου  στην κατηγορία του.

2,0 lt βενζίνη 140 ίπποι

Ο συγκεκριµένος κινητήρας βενζίνης
χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα
και αντοχή κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες. Ανταποκρίνεται µε επιτυ-
χία σε κάθε χρήση, εντός και εκτός
πόλης.

Τέσσερις κινητήρες

Για το δικό σας Expert, έχετε να
επιλέξετε ανάµεσα σε τέσσερις
κινητήρες, ένα βενζίνης και τρεις
πετρελαίου HDi. Ένας από αυτούς
σίγουρα θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του επαγγέλµατός σας και
στη χρήση που εσείς επιθυµείτε.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Το Expert προτείνεται µε δύο διαφο-
ρετικά µηχανικά κιβώτια ταχυτήτων:
• Ένα µηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

για τους κινητήρες πετρελαίου 90
ίππων και βενζίνης 140 ίππων.

• Ένα µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων
για τους κινητήρες πετρελαίου 120
και 136 ίππων FAP.



Καθηµερινή άνεση
Άνεση //

Ένα καθηµερινό επαγγελµατικό
αυτοκίνητο, πρέπει να είναι εργο-
νοµικό, πρακτικό και άνετο.
Η Peugeot φρόντισε το εσωτερικό
του Expert, το έκανε  λειτουργικό,
µοντέρνο και το εξόπλισε µε άνετα

καθίσµατα για µία τέλεια συγκράτη-
ση του σώµατος.

Το Εxpert διαθέτει πολυάριθµους
χώρους αποθήκευσης: χώροι πάνω
από την πλαφονιέρα, φωτειζόµενο

ντουλαπάκι συνοδηγού µε κλειδαριά,
θέσεις για ποτήρια, θήκες για ποτή-
ρια στην κεντρική κονσόλα...



Ρυθµιζόµενη θέση οδήγησης
Η κολόνα του τιµονιού ρυθµίζεται σε
ύψος και σε βάθος.

Θήκες αποθήκευσης
Στην κεντρική κονσόλα, χαµηλά στην
κολόνα του τιµονιού, στο εσωτερικό
των θυρών, κάτω από τα καθίσµατα.

Ρυθµιζόµενο κάθισµα*
Για µία καλύτερη θέση οδήγησης, το
κάθισµα του οδηγού είναι εξοπλι-
σµένο µε µηχανισµό στήριξης
µέσης.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

Καθίσµατα*
Το Expert µπορεί να εξοπλιστεί µε
ξεχωριστή (µονή) θέση συνοδηγού
ή µε διπλή θέση συνοδηγού.

Καθίσµατα εµπρός
Πολύ άνετα, τα εµπρός καθί-
σµατα του Expert µπορούν να
φιλοξενήσουν δύο επιβάτες µε
απόλυτη ασφάλεια. Πρακτικά,
µετατρέπονται σε γραφείο.
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Ντουλαπάκι συνοδηγού
Φωτιζόµενο ντουλαπάκι συνοδηγού
µε κλειδαριά, ψυχώµενο στην έκδο-
ση Expert που διαθέτει κλιµατισµό.

Πλαφονιέρα*
Τοποθετηµένη πάνω από το εµπρός
κρύσταλλο, προσφέρει ένα πολύτιµο
χώρο στα καθηµερινά σας
αντικείµενα.

Αναδιπλούµενο κάθισµα*
Η πλάτη του καθίσµατος επιβατών
µετατρέπεται σε γραφείο.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό



Σας βοηθάει στην οδήγηση
Άνεση //

Στο Expert, η τεχνολογία δεν κρύ-
βεται µόνο κάτω από το καπό αλλά
και στους εξοπλισµούς, αυξάνοντας
την οδηγική ευχαρίστηση. Είτε µε την

πίσω ηχητική υποβοήθηση στο παρ-
κάρισµα, είτε µε τους ηλεκτρικά ρυθ-
µιζόµενους εξωτερικούς καθρέφτες.

Ηχητική υποβοήθηση
στο παρκάρισµα
Ενεργοποιείται µόλις βάλετε την όπι-
σθεν, σας προειδοποιεί για την πα-
ρουσία κάποιου αντικειµένου ή ατό-
µου χάρη στους αισθητήρες υπερή-
χων που είναι τοποθετηµένοι στο πί-
σω προφυλακτήρα. Η ειδοποίηση γί-
νεται µε ηχητικά σήµατα των οποίων
η συχνότητα πυκνώνει όσο µειώνεται
η απόσταση από το εµπόδιο, µέχρι
30cm.

Εξωτερικοί καθρέφτες

Χάρις στο διπλό κρύσταλλο, διευκο-
λύνουν στην οδήγηση και στους
ελιγµούς ενώ µειώνουν τις νεκρές
γωνίες, Οι εξωτερικοί καθρέφτες εί-
ναι ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, αναδι-
πλούµενοι* και θερµαινόµενοι**, την
ίδια ώρα που λειτουργεί η αποθά-
µπωση του πίσω κρυστάλλου.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό
**Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό



Για χρήση εντός και εκτός πόλης :
η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται
εύκολα και αποτελεσµατικά.
Οι εξοπλισµοί στο Expert και
η άνεση στην οδήγηση συγκρίνο-

νται µ΄αυτούς ενός επιβατικού αυτο-
κινήτου.

Ρυθµιστής και περιοριστής
ταχύτητας*

Ο περιοριστής και ρυθµιστής ταχύ-
τητας επιτρέπει τον προγραµµατισµό
της ταχύτητας που δεν επιθυµείτε να
ξεπεράσετε, διατηρώντας µία σταθε-
ρή ταχύτητα χωρίς να έχετε το πόδι
σας στο πεντάλ του γκαζιού.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

Κιτ ανοιχτής ακρόασης Βluetooth*

Εξασφαλίζει την σύνδεση του ράδιο –
CD RD4 µ΄ένα kit επικοινωνίας µε
τηλέφωνο bluetooth. Μπορείτε να
διαχειριστείτε τις λειτουργίες του τη-
λεφώνου µέσω της οθόνης πολλα-
πλών λειτουργιών, χρησιµοποιώντας
το χειριστήριο στο τιµόνι του οδηγού.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

CD - Changer*

Συµβατό µε RT3 δέχεται µέχρι 5 cd,
και RD4, CDR και CDRW

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό
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Πακέτο ορατότητας*

Εµπρός αυτόµατοι υαλοκαθαριστή-
ρες µε ανιχνευτή βροχής και αυτό-
µατο άναµµα φώτων πορείας.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

Radio CD RD4*

Μονό ράδιο – cd µε χειριστήριο στο
τιµόνι συνδέεται µε δύο ηχεία και δύο
tweeters.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό

Ραδιοτηλέφωνο, σύστηµα
πλοήγησης RT3*

To RT3 περιλαµβάνει: το τηλέφω-
νο, και ένα σύστηµα πλοήγησης GPS,
που σας οδηγεί ήρεµα µέχρι τον
προορισµό σας. Η διαδροµή σας
απεικονίζεται στην έγχρωµη οθόνη,
ενώ σας δίνονται οδηγίες από τα
ηχεία.

**Στον προαιρετικό εξοπλισµό

Κλιµατισµός*

Περιλαµβάνει φίλτρο γύρης και επα-
νακυκλοφορίας του αέρα

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό





Βρίσκεται πάντα σε ετοιµότητα
Eµπιστοσύνη // 21

Αντικλεπτική ασφάλεια

Μια σειρά από συστήµατα κατά της κλοπής έρχoνται να
συµπληρώσουν τους εξοπλισµούς για την προστασία του Expert:
• Ανεξάρτητο κλείδωµα της καµπίνας των επιβατών και του χώρου

φόρτωσης
• Κλείδωµα του χώρου φόρτωσης και της καµπίνας των επιβατών
• Μαρκάρισµα του αριθµού πλαισίου

Για την εύκολη αναγνώριση του Expert, ο αριθµός πλαισίου του είναι
τοποθετηµένος στο κάτω τµήµα του εµπρός κρυστάλλου.

Κλείδωµα / ξεκλείδωµα

Το κλειδί υψηλής συχνότητας περι-
λαµβάνει τρία πλήκτρα κλειδώµατος /

ξεκλειδώµατος,όλων των θυρών ή µό-
νο της καµπίνα των επιβατών ή του
χώρου φόρτωσης.
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Κεντρικό κλείδωµα / ξεκλείδωµα

Ένα πλήκτρο τοποθετηµένο στην
κεντρική κονσόλα επιτρέπει το
κλείδωµα των πορτών, ένα άλλο
πλήκτρο επιτρέπει το κλείδωµα /
ξεκλείδωµα του χώρου φόρτωσης.
Αυτόµατο κλείδωµα των πορτών εν
κινήσει. Σε περίπτωση σύγκρουσης οι
πόρτες στο Expert ξεκλειδώνουν
αυτόµατα.

Ενεργοποίηση των αλάρµ

Ένα πλήκτρο τοποθετηµένο στην
κεντρική κονσόλα ενεργοποιεί τα
αλάρµ, εύκολα προσβάσιµο για τον
οδηγό και τους επιβάτες. Έχει
τριγωνικό σχήµα, κόκκινο χρώµα και
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.
Κεντρικό κλείδωµα / ξεκλείδωµα του

οχήµατος, ανεξάρτητο κλείδωµα / ξε-
κλείδωµα της καµπίνας των επιβατών
ή του χώρου φόρτωσης, από τη θέση
του οδηγού.

Ειδοποίηση ανοιχτής θύρας

Αν µια πόρτα έχει ξεχαστεί ανοιχτεί,
ακόµα και αυτή του χώρου
φόρτωσης, µια ηχητική ειδοποίηση ή
µια ένδειξη στην κεντρική οθόνη, σας
προειδοποιεί.

Ηλεκτρικό παράθυρο ασφαλείας
στη θέση του οδηγού

Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού µε
µηχανισµό ανίχνευσης εµποδίου : µε
την ανίχνευση εµποδίου, το παράθυ-
ρο ακολουθεί αντίθετη φορά από την
αρχική του κατεύθυνση.

Συναγερµός και υπερκλείδωµα*

Απενεργοποιούν όλα τα χειριστήρια
που ανοίγουν το αυτοκίνητο από
µέσα, κάνοντας τη διάρρηξη
ανώφελη, ειδικά στις περιπτώσεις
θραύσης κρυστάλλων και
παραβίασης.

*Στο προαιρετικό εξοπλισµό

Ειδική προστασία

• Στις εκδόσεις µε την πίσω πόρτα να
ανοίγει προς τα επάνω, η ενεργο-
ποίηση του κλειδώµατος γίνεται
ηλεκτρικά.

• Ένας αντιδιαρρηκτικός µηχανισµός
µπλοκάρει το σύστηµα διεύθυνσης
σε απόπειρα παραβίασης της κολό-
νας διεύθυνσης.

• Ο τροχός ανάγκης είναι προσβάσι-
µος από το χώρο φόρτωσηs.

Αντικλεπτικός κωδικός

Αυτό το ηλεκτρονικό αντικλεπτικό
σύστηµα µε αναµεταδότη, συνδυάζει
την κεντρική µονάδα του κινητήρα µε
το B.S.I., ώστε το όχηµα να µπορεί να
λειτουργεί. Με τον ίδιο τρόπο
συνδυάζεται το B.S.I. µε το ράδιο και
το σύστηµα πλοήγησης.



Eµπιστοσύνη //

Η ασφάλεια του αυτοκινήτου απορρέει από δύο στοιχεία: την ενεργητική ασφάλεια, που
βασίζεται στην καλύτερη οδηγική συµπεριφορά και την παθητική ασφάλεια, που συσχετίζεται
µε τη δοµή του αυτοκινήτου και τον εξοπλισµό του.

Το Expert διαθέτει στο βασικό /
προαιρετικό εξοπλισµό ποικίλες τε-
χνολογίες που συµβάλλουν στη µε-
γαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

ABS,AFU

• Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τρο-
χών (ABS), προλαµβάνει το µπλο-
κάρισµα των τροχών σε περίπτω-
ση απότοµου φρεναρίσµατος.

• Υποβοήθηση απότοµης πέδησης
(AFU), πολλαπλασιάζει την πίεση
που εσείς ασκείτε στο πεντάλ του
φρένου σε περίπτωση απότοµου
φρεναρίσµατος. Αυτή η υποβοή-
θηση µειώνει την απόσταση ακινη-
τοποίησης του αυτοκινήτου.

ESP (ASR,ROM,CDS)*

• Σύστηµα αντιολίσθησης τροχών
(ASR), αποτρέπει τους τροχούς
από το να περιστρέφονται ανεξέ-
λεγκτα σε συνθήκες περιορισµέ-
νης πρόσφυσης.

• Σύστηµα αποφυγής ανατροπής
(ROM), ενεργεί στα φρένα, µειώνει
τον κίνδυνο ανατροπής σε περι-
πτώσεις ακραίων πλευρικών επιτα-
χύνσεων 

• ∆υναµικός έλεγχος ευστάθειας
(CDS), εξασφαλίζει την ιδεώδη
ισορροπία στο αυτοκίνητο. Ένας
αισθητήρας τοποθετηµένος στο
κέντρο του οχήµατος, συγκρίνει την
τροχιά που έχει δοθεί από το τιµό-
νι µε την πραγµατική τροχιά του ο-
χήµατος.Εάν υπάρχει αξιοσηµείωτη
διαφορά –υπερστροφή ή υποστρο-
φή- το σύστηµα φρενάρει έναν ή
περισσότερους τροχούς και µειώνει
την ροπή του κινητήρα αν χρειάζε-
ται, για να επαναφέρει το όχηµα
στην σωστή τροχιά, πάντα µέσα
στα όρια των φυσικών νόµων.

Φρένα

Για αποτελεσµατικότερο φρενάρισµα
το Expert είναι εξοπλισµένο µε δι-
σκόφρενα εµπρός – πίσω. (Εξαίρεση
στην έκδοση fourgon LIHI, 1,6 lt, HDi
µε κλασσική ανάρτηση, διαθέτει δί-
σκους εµπρός και ταµπούρα πίσω).

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό 

Έξυπνη προστασία
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Αντοχή αµαξώµατος

Το νέο Expert έχει σχεδιαστεί για να
απορροφά όλη την ενέργεια σε πε-
ρίπτωση µετωπικής σύγκρουσης,
προστατεύοντας τους επιβαίνοντες
µέσα σ΄ένα κλωβό ασφαλείας. Η
ακεραιότητα της καµπίνας εξασφα-
λίζεται µε την αγκίστρωση του κινη-
τήρα πάνω στη ’’γέφυρα’’ και από τις
µπάρες ενίσχυσης στο εσωτερικό
των πορτών. Ο εµπρός προφυλακτή-
ρας έχει τη δυνατότητα απορρόφη-
σης ενέργειας χάρη σε µια δοκό το-
ποθετηµένη πάνω στους αποσβε-
στήρες.

Μετωπική σύγκρουση

Ενισχυµένη στήριξη καθισµάτων,
ελεγχόµενη ανύψωση της πενταλιέ-
ρας και της κολόνας του τιµονιού

για την προστασία του οδηγού σε
περίπτωση σύγκρουσης.Η ενισχυµέ-
νη δοµή του Expert περιορίζει τον
κίνδυνο να εισχωρήσει ο κινητήρας
στο χώρο των επιβατών.

Αερόσακοι

Αερόσακος οδηγού,στο βασικό εξο-
πλισµό τοποθετηµένος στο τιµόνι,
προστατεύει το κεφάλι και το θώ-
ρακα του οδηγού. Αερόσακος
συνοδηγού, στον προαιρετικό εξο-
πλισµό, καλύπτει εξίσου καλά την
διαµόρφωση του ανεξάρτητου
καθίσµατος όπως και αυτή των 2
θέσεων. Στον προαιρετικό εξοπλισµό
δύο πλευρικοί* αερόσακοι,
ενσωµατωµένοι στις πλευρές των
ανεξάρτητων καθισµάτων.

*Στον προαιρετικό εξοπλισµό

Ζώνες ασφαλείας

Εµπρός ζώνες ασφαλείας τριών ση-
µείων ρυθµιζόµενες σε ύψος µε πυ-
ροτεχνικούς προεντατήρες και πε-
ριοριστή δύναµης. Με την ενεργο-
ποίηση του πυροτεχνικού στοιχείου,
ο προεντατήρας επιτρέπει το τρά-
βηγµα της ζώνης ασφαλείας, ενώ ο
περιοριστής δύναµης εξασφαλίζει τη
σωστή πίεση που ασκείται πάνω στο
θώρακα.

Ένδειξη µη χρήσης
ζώνης ασφαλείας

Το κάθισµα του οδηγού* διαθέτει
ένδειξη µη χρήσης της ζώνης ασφα-
λείας, που συνοδεύεται από ηχητική
προειδοποίηση. Η ηχητική προειδο-
ποίηση σταµατά µόλις ο οδηγός
δέσει τη ζώνη ασφαλείας του.

Προστασία θέσης οδήγησης

Ανάµεσα στη θέση οδήγησης και
στο πίσω τµήµα του φορτηγού,
υπάρχει διαχωριστικό τύπου «κάθε-
της σκάλας» για την προστασία των
εµπρός επιβατών από τον κίνδυνο
µετατόπισης φορτίου. Ένα µεταλλικό
διαχωριστικό διατείθεται στο βασικό
ή προαιρετικό εξοπλισµό.

Προσκέφαλα

Προσκέφαλα ρυθµιζόµενα σε ύψος
στα εµπρός καθίσµατα





Ζήστε την εµπειρία µ΄ ένα Expert
www.peugeot.gr 

Ανακαλύψτε την προσωπικότητα του
νέου Expert. Το εκφραστικό του
στυλ χωρίς αµφιβολία διεγείρει τις
αισθήσεις σας.Έχετε τη δυνατότητα
να επιλέξετε ανάµεσα σε ποικίλα
αµαξώµατα. Οι κινητήρες, το επίπεδο
άνεσης και ασφάλειας, σίγουρα σας
έπεισαν. Με το Expert να είστε
σίγουροι ότι κάνετε τη σωστή
επιλογή.

Όλα αυτά είναι καλά,
αλλά σας αρκούν ;
Nοµίζουµε πως όχι.∆ιότι εµείς στην
Peugeot πιστεύουµε ότι τίποτα δεν
µπορεί να αντικαταστήσει την
εµπειρία που θα αποκτήσετε
οδηγώντας ένα Expert.

Για να µάθετε περισσότερα για το
µελλοντικό σας Expert, για να βρείτε
ακριβώς αυτό που θέλετε, για να
υπολογίσετε την τιµή του σε συνδυ-
ασµό µε το επίπεδο εξοπλισµού και
τον προαιρετικό εξοπλισµό που θα
επιλέξετε, συνδεθείτε στο Internet
και στο site 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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∆ιαθέσιµα αµαξώµατα //

Φορτηγό κλειστού τύπου

Expert*

• ABS
• AFU
• ESP
• Αερόσακος οδηγού
• Υδραυλικό τιµόνι ρυθµιζόµενο σε

ύψος και σε βάθος
• Εµπρός ηλεκτρικά παράθυρα
• Κάθισµα οδηγού µε ρύθµιση

κλίσης και µήκους
• ∆ιπλό κάθισµα συνοδηγού

• Αερόσακος συνοδηγού
• Κεντρικό κλείδωµα µε κλειδί

υψηλής συχνότητας
• Ρυθµιστής και περιοριστής

ταχύτητας
• Υποβοήθηση παρκαρίσµατος µε

ανίχνευση εµποδίων πίσω
• Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά

ρυθµιζόµενοι και θερµαινόµενοι
• Προβολείς οµίχλης 

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό

2 µικτά βάρη
2,661 τόνους και 2,900 τόνους

2 µήκη: 4,80 µ.
και 5,13 µ.

3 διαφορετικοί όγκοι:
5m3, 6 m3 και 7 m3

2 ύψη : 1,94 µ. και 2,27 µ.
µε κλασική ανάρτηση, 1,90 µ.
και 2,20 µ. µε πνευµατική
ανάρτηση.

kg



Mήκος Ύψος SS(1) / SP(2)

4,805 m 1,942 m / 1,894 m

5,135 m 1,942 m / 1,894 m

5,135 m 2,276 m / 2,204 m

Mήκος Ύψος

2,254 m 1,449 m 

2,584 m 1,449 m 

2,584 m 1,750 m 

L1H1

L2H1

L2H2

Πλάτος Ύψος

1,237 m 1,272 m

1,237 m 1,272 m

1,237 m 1,630 m

Πλάτος Ύψος

0,924 m 1,293 m / 1,301 m

0,924 m 1,293 m / 1,301 m

0,924 m 1,293 m / 1,301 m

Ύψος κατώφλι φόρτωσης µε κλασική ανάρτηση (1): από 0,562 έως 0,604 µ.
Ύψος κατώφλι φόρτωσης µε πνευµατική ανάρτηση (2): από 0,491 έως 0,500 µ.
Ύψος κατώφλι φόρτωσης µε ρυθµιζόµενη πνευµατική ανάρτηση (3):
από 0,450 έως 0,560 µ.

Πλάτος χωρίς τους καθρέπτες*: 1,926 µ.
Πλάτος µε τους καθρέπτες**: 2,194 µ.

*Xωρίς τους καθρέφτες.
**Mε τους καθρέφτες.

(1)Mε κλασική ανάρτηση.
(2)Mε πνευµατική ανάρτηση.
(3)Mε ρυθµιζόµενη πνευµατική ανάρτηση.

L1H1 L2H1 L2H2

Όγκος (m3)  5,0 6,0 7,0

Eξωτερικές διαστάσεις Eσωτερικές διαστάσεις

Όγκοι

Άνοιγµα πορτών

Πλευρικές συρόµενες πόρτες Πίσω ανοιγόµενες πόρτες
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L1H1 - Φορτηγό κλειστού τύπου κοντό χαµηλό L2H1 - Φορτηγό κλειστού τύπου µακρύ χαµηλό L2H2 - Φορτηγό κλειστού τύπου µακρύ και ψηλό

L - Mήκος  H - Ύψος

L1H1 1000 / 1200  

L2H1 1200 

L2H2 1200 

Ωφέλιµο Φορτίο (kg)

∆ιαστάσεις



∆ιαθέσιµα αµαξώµατα //

Καµπίνα µε πάτωµα

Ύψος:
1,880 µ.

Μικτό βάρος:
2,900 τόνοι

Μήκος:
5,053 µ.

Expert*

• ABS
• AFU
• ESP
• Αερόσακος οδηγού
• Υδραυλικό τιµόνι ρυθµιζόµενο σε

ύψος και σε βάθος
• Εµπρός ηλεκτρικά παράθυρα
• Κάθισµα οδηγού µε ρύθµιση

κλίσης και µήκους
• ∆ιπλό κάθισµα συνοδηγού
• Αερόσακος συνοδηγού

• Κεντρικό κλείδωµα µε κλειδί
υψηλής συχνότητας

• Ρυθµιστής και περιοριστής
ταχύτητας

• Υποβοήθηση παρκαρίσµατος µε
ανίχνευση εµποδίων πίσω

• Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά
ρυθµιζόµενοι και θερµαινόµενοι

• Προβολείς οµίχλης 

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό

kg



Kαµπίνα - Πάτωµα

Mήκος

Mεταξόνιο

Ύψος ανάρτησης

Ύψος πνευµατικής
ανάρτησης
Πλάτος
(χωρίς καθρέφτες)

Mέγιστο πλάτος αµαξώµατος

Ωφέλιµο µήκος πατώµατος
(πίσω από το διαχωριστικό)

∆ιαστάσεις

L2 1200 kg*

Ωφέλιµο Φορτίο (kg)

L2

5,016 µ.

3,122 µ.

ND

ND

1,895 µ.*

2,100 µ.

2,618 µ.

Kαµπίνα - πάτωµα

*Mε τη µετατροπή.

*2,194 µ. µε τους καθρέφτες
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Το Expert αντιπροσωπεύει την εικόνα της επιχείρησής σας. Χωρίς να αποκηρύξει την ιδιότητα
του επαγγελµατικού αυτοκινήτου, σας αφήνει το δικαίωµα να επιλέξετε το χρώµα της αρεσκείας
σας. Η επιλογή είναι δική σας.

Προσωπικότητα //

Απλά χρώµατα:

Επενδύσεις:

Γκρι Aluminium Γκρι Fer

Λευκό Banquise Κρεµ Parthenon Κόκκινο Ardent Μπλε Impérial Μπλε Line

Expert για όλα τα γούστα

Γκρι Narbonnais, στον προαιρετικό
εξοπλισµό διακόσµιση TEP Pierce

Μεταλλικά χρώµατα (στον προαιρετικό εξοπλισµό)
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Aξεσουάρ //

Το επαγγελµατικό σας αυτοκίνητο πιο επαγγελµατικό

Κοτσαδόρος
Mε αποσπόµενο ή µε αφαιρούµενο άκρο ή και µε
τα δύο.

Kit επένδυσης από ξύλο
Το πάτωµα καλύπτεται από ένα συνθετικό,
αντιολισθητικό υλικό, όπως τα πλαϊνά τοιχώµατα.

Σχάρα οροφής
Εξοπλισµένη µε κινητές µπάρες συγκράτησης
φορτίου βάρους ως 170 κιλά.

Κύλινδρος φόρτωσης
∆ιευκολύνει την τοποθέτηση φορτίου στη σχάρα
οροφής

Εσωτερικό ράφι
Μπορεί να φιλοξενήσει αντικείµενα βάρους µέχρι 25
κιλά και µήκους 2,30 µ. στο L1 και 2,60 µ. στο L2

Το φορτηγό Expert προτείνει µια γκάµα αξεσουάρ που διευκολύνουν την εργασία σας.
Κατασκευάστηκαν από επαγγελµατίες για επαγγελµατίες. Να σας βοηθήσουν να
προσαρµόσετε το αυτοκίνητό σας στις δραστηριότητές σας.



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.

Expert
H Peugeot και εσείς

H Peugeot και Eσείς //

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 εβδοµάδα, 365 ηµέρες
τον χρόνο και σας βοηθά παντού
µέσα στην Eλλάδα, αλλά και στην
Eυρώπη.

*Για να γνωρίσετε καλύτερα τις
παροχές και τους όρους του
προγράµµατος της Peugeot
Assistance απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο
των Eπισήµων Eµπόρων Peugeot.

Xρηµατοδότηση Peugeot

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

Boutique Peugeot

∆ιαθέτει µία πλήρη γκάµα αξεσουάρ
από την Peugeot σχεδιασµένα ειδικά
για το αυτοκίνητό σας.
Συµβουλευθείτε 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 παρουσιάζο-
νται υπάγονται στον βασικό ή στον προαιρε-
τικό εξοπλισµό, ανάλογα µε τις εκδόσεις.
Mέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων,
η Peugeot διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής
ανά πάσα στιγµή, των τεχνικών χαρακτηριστι-
κών, του βασικού και προαιρετικού εξοπλι-
σµού και των χρωµάτων. H τρέχουσα τεχνική
απεικονίσεως χρωµάτων δεν επιτρέπει την
ακριβή απόδοση των χρωµάτων.Tο προσπέ-
κτους αυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο αγοράς.
Για κάθε διευκρίνιση ή συµπληρωµατική πλη-
ροφορία, αποτανθείτε στο Eπίσηµο ∆ίκτυο
της Peugeot.Aπαγορεύεται η µερική ή ολική
αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Automobiles Peugeot.


