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ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Όταν επιλέγετε το Partner, 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 καλύψει
τις επαγγελματικές σας ανάγκες και είναι
απολαυστικό στην οδήγηση.
Το Partner σας προσφέρει αυτά που
περιμένατε. Επωφεληθείτε από τα πέντε

δυνατά σημεία του : όγκο φόρτωσης,
διαμορφωσιμότητα, απόλαυση της οδήγησης,
εξωτερικό στυλ, χαμηλό κόστος χρήσης.

Το σχέδιο του   Partner, αλλαγμένο
ολοκληρωτικά γίνεται πιο γοητευτικό και
ελκυστικό. Υποδηλώνει το δυναμισμό και την
ευρωστία  της εκάστοτε εταιρίας που
αντιπροσωπεύει.
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ΜΙΑ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Κάθε επάγγελμα  έχει τις δικές του
προσδοκίες. Για να ανταποκρίνεται, το νέο
Partner σ΄αυτές,  κατασκευάζεται σε ποικίλες
εκδόσεις με σκοπό να ικανοποιήσει
συγκεκριμένες ανάγκες, είτε αφορά
ελεύθερους επαγγελματίες είτε εταιρίες.Το

νέο Partner είναι διαθέσιμο σε δύο
διαφορετικές εκδόσεις :   Partner (L1) με
μήκος 4,38 μ. και   Partner μακρύ (L2) με
μήκος 4,63 μ. και 1,86 μ. πλάτος χωρίς τους
καθρέφτες (2,11μ. με τους καθρέφτες
ανοικτούς). Η επιμήκυνση της μακριάς

έκδοσης κατά 25 cm οφείλεται στην πίσω
πόρτα. Το μεταξόνιο παραμένει ίδιο στη
μακριά έκδοση, διατηρώντας μια
αξιοπρόσεκτη ευελιξία. 
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Η επιλογή των δύο διαστάσεων επιτρέπει στο
Partner να προσαρμόζεται καλύτερα στις
απαιτήσεις όλων των επαγγελμάτων.

Ανοιγμα�θυρών
Το Partner διαθέτει στο βασικό ή προαιρετικό
εξοπλισμό μία ή δύο πλευρικές συρόμενες
πόρτες*. Οι δύο πίσω ασύμμετρες πόρτες
διευκολύνουν τη φορτοεκφόρτωση, κάνοντας
πιο εύκολες τις καθημερινές σας εργασίες.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό



1,23 m

1,62 m

1,80 m

(1) Version longue. 

Το Partner σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη
ζωή όλων των επαγγελματιών. Οι εξωτερικές
διαστάσεις υποδηλώνουν, την ισορροπία
ανάμεσα στον εσωτερικό χώρο, την
προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και την
ευκινησία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του
νέου Partner αποτελούν τις πλέον
γενναιόδωρες στην κατηγορία του : ωφέλιμο
μήκος από 1,80 μ. έως 3 μ., με καθίσματα
multi-flex, (από 2,05 μ. έως 3,25 μ. στην

μακριά έκδοση), μέγιστο ωφέλιμο πλάτος
από 1,62 μ. και ωφέλιμο πλάτος ανάμεσα
στους θόλους 1,29 μ. Το Partner μπορεί
μ΄αυτό τον τρόπο να μεταφέρει μια
ευρωπαλέτα, κατά μήκος του χώρου
φόρτωσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΑΣ

1,80 m
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25

 m

 m

 m*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ�ΑΝΑΛΟΓΕΣ�ΤΩΝ�ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ�ΣΑΣ

Στο πίσω μέρος, οι δύο πίσω ανοιγόμενες ασύμμετρα πόρτες,
απλοποιούν τη φορτοεκφόρτωση αντικειμένων, η οποία
διευκολύνεται ακόμα περισσότερο  από την παρουσία μιας ή δύο
πλευρικών συρόμενων πορτών*. Η τοποθέτηση ψηλά των πίσω
φώτων φρένων τα προστατεύει από τα μικροατυχήματα. Τέλος, οι
μεντεσέδες των πίσω πορτών κρύβονται από τα πίσω φώτα,
δείχνοντας μ΄αυτό τον τρόπο τη φροντίδα και τη λεπτομέρεια της
ποιότητας και της αισθητικής του Partner.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

1,
19

 m

0,64 m

Ωφέλιμο�μήκος�:�
Εκδοση L1 : από 1,80 m   έως 3 m 
(με κάθισμα Multi-Flex) 
Εκδοση L2 : από 2,05 m έως 3,25 m 
(με κάθισμα Multi-Flex)



ΤΡΙΑ�ΩΦΕΛΙΜΑ�ΦΟΡΤΙΑ
Το Partner διατίθεται με τρία ωφέλιμα
φορτία : στην κοντή έκδοση 624kg   ή 850kg,
το καλύτερο στην κατηγορία του ! Στη μακριά
έκδοση το ωφέλιμο φορτίο είναι 750kg.

ΧΩΡΟΣ�ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΥΚΟΛΑ�ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ

Η Peugeot σχεδίασε το Partner για να είναι
ευκολόχρηστο και λειτουργικό. Ο μεγάλος
εσωτερικός όγκος που εκμεταλλεύεται με τον
καλύτερο τρόπο τις διαστάσεις του οχήματος,
είναι 100 % ωφέλιμος. Η πρόσβαση 

διευκολύνεται  από το χαμηλό κατώφλι. Για
τον ίδιο σκοπό στο χώρο φόρτωσης, οι πίσω
ασύμμετρες πόρτες ανοίγουν 180°. Μ΄αυτόν
τον τρόπο διευκολύνουν τη
φορτοεκφόρτωση ογκωδών αντικειμένων.

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ�ΣΕ�ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Στο πάτωμα του Partner βρίσκονται 6 κρίκοι
συγκράτησης φορτίου. Το νέο Partner
διαθέτει και μια ευρεία επιλογή συγκράτησης
φορτίου όπως: διαχωριστικό τύπου ’’σκάλας’’,
διαχωριστικό ημίψηλο με άνοιγμα και
διαχωριστικό με σχάρα.

1. Διαχωριστικό τύπου ’’σκάλας’’
Για την προστασία του οδηγού σε περίπτωση μετατόπισης
φορτίου, ένα προστατευτικό κελί με 5 οριζόντιες μπάρες
βρίσκεται στο πίσω κάθισμα του οδηγού.

2. Διαχωριστικό με σχάρα
Αυτό το διαχωριστικό είναι ημίψηλο και στο πάνω μέρος
του διαθέτει σχάρα

3. Διαχωριστικό με άνοιγμα 
Αυτό το ημίψηλο διαχωριστικό με άνοιγμα σας επιτρέπει
να εκμεταλλεύεστε στο μέγιστο το χώρο φόρτωσης που
σας προσφέρει το κάθισμα multi-flex.

4. Oροφή
Αυτό το  άνοιγμα στο πίσω μέρος της οροφής, σας
επιτρέπει να μεταφέρετε μακριά αντικείμενα έχοντας τις
πόρτες κλειστές. Ο μηχανισμός της οροφής έχει μελετηθεί
για να διευκολύνεται στη χρήση.

5. Άγκιστρο πίσω πόρτας
Στις εκδόσεις με τις πίσω ασύμμετρες πόρτες, η μεγάλη σε
διάσταση πίσω πόρτα διαθέτει άγκιστρο, επιτρέποντας
έτσι το όχημα να κινείται με την μικρή πόρτα ανοικτή για τη
μεταφορά φορτίων (πάντα μέσα στο πλαίσιο του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας).

5. 4. 

2. 3. 1. 

Όγκοι�
από 3,3 έως 3,7 m3* στην έκδοση 
L1. Από 3,7 έως 4,1 m3* στην έκδοση L2

Ωφέλιμο�φορτίο�
από 624 kg / 850 kg** στην
έκδοση L1, 750 kg στην έκδοση L2
*Με κάθισμα Multi-Flex.
**Προαιρετικά με ωφέλιμο φορτίο 850 kg.

cu



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΘΙΣΜΑ MULTI - FLEX
Το Partner χαρακτηρίζεται από μια ξεχωριστή διαμορφωσιμότητα. Το
κάθισμα Multi-flex διαφοροποιεί τις πιθανές χρήσεις του εσωτερικού
χώρου, του όγκου φόρτωσης και του επιβατικού χώρου.
Αυτή η εξαιρετική διαμορφωσιμότητα του Partner προσφέρει μοναδικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με τον όγκο φόρτωσης και της χρήσης του.
Με το κάθισμα  multi-flex θα έχετε πάντα την πρωτοπορία στους
διαθέσιμους χώρους.
Στο νέο Partner το πλευρικό κάθισμα multi – flex αναδιπλώνεται

πλήρως : απελευθερώνει έναν ολόκληρο χώρο φόρτωσης, όπου
μπορούν να φορτωθούν αντικείμενα έως 3μ. μήκος (3,25 μ. στην
μακριά έκδοση) και ύψος πάνω από 10 cm.
Η βάση του πλευρικού καθίσματος μπορεί, ομοίως, να αφαιρεθεί
εξ΄ολοκλήρου για να εξασφαλίσει τη μεταφορά ψηλών αντικειμένων
στην καμπίνα των επιβατών. Όσον αφορά το κεντρικό κάθισμα, η πλάτη
του καθίσματος μετατρέπεται σε γραφείο, ενώ  στη βάση του υπάρχει
αποθηκευτικός χώρος. 
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1.Χάρις στο κάθισμα multi – flex και το μεσαίο κάθισμα
μικρών διαστάσεων, το Partner μπορεί να μεταφέρει έναν
επιπλέον επιβάτη. 

2.Το πλευρικό κάθισμα αναδιπλώνεται πλήρως και τα μακριά
αντικείμενα τοποθετούνται χωρίς να συναντούν εμπόδια.

3.Αναδιπλούμενη, η πλάτη του κεντρικού καθίσματος
μετατρέπεται σε  γραφείο, ενώ διαθέτει ένα ιμάντα
συγκράτησης αντικειμένων.

4.Η βάση το πλευρικού καθίσματος ανασηκώνεται για τη
μεταφορά ψηλών αντικειμένων.

1. 2.

4.3.



ΤΟ PARNTER ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Με ωφέλιμο όγκο από 3,7 m² έως 4,1 m²* και ωφέλιμο μήκος από 2,05 μ. έως 3,25 μ. με τα κάθισμα Multi - Flex, το Partner στην μακριά
έκδοση σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες σας.
*με αναδιπλούμενο κάθισμα Multi - Flex.
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Το Partner σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη ζωή όλων των επαγγελματιών. Οι εξωτερικές διαστάσεις υποδηλώνουν, την ισορροπία ανάμεσα
στον εσωτερικό χώρο, την προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και την ευκινησία. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΑΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ�ΑΝΕΣΗΣ
Υπολογιστής ταξιδιού*, που εκτός των
κλασικών πληροφοριών σχετικά με τις
χιλιομετρικές αποστάσεις και τις
καταναλώσεις, παρέχει πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση των λειτουργιών του
οχήματος.Για πιο άνετη οδήγηση, το νέο
Partner διαθέτει πακέτο ορατότητας*
(αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες και αυτόματο

άναμμα φώτων), φωτισμό συνοδείας*,ηχητική
υποβοήθηση παρκαρισμάτος πίσω* και
μηχανικό ή αυτόματο κλιματισμό*. 
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλσιμό

ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ�ΧΩΡΟΙ
Κάθε διαθέσιμος χώρος στο νέο Partner
χρησιμοποιείται για αποθηκευτικός χώρος. Ο
συνολικός όγκος φόρτωσης αντικειμένων
φτάνει  μέχρι 61,5 λίτρα.

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ�ΥΨΗΛΟΥ�ΕΠΙΠΕΔΟΥ*
Στον προαιρετικό εξοπλισμό, το Partner
διατίθεται με σύστημα πλοήγησης WIP Nav.
Αυτό το σύστημα με οθόνη 7΄΄ σας οδηγεί
στον προορισμό σας εύκολα. Η
χαρτογράφηση της Ευρώπης αποτυπώνεται
πάνω σε μια κάρτα SD.  

Το σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth
σας επιτρέπει να επικοινωνείτε μέσω του
κινητού σας. Για να ακούτε τη μουσική που
προτιμάτε, το σύστημα πλοήγησης WIP
αποδικωποιεί cd και MP3/WMA**
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

** Windows media Audio



PEUGEOT ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση του μέλλοντος του πλανήτη είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε. Εδώ και χρόνια η Peugeot καινοτομεί στις αντιρυπαντικές τεχνολογίες, με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των
αυτοκινήτων της, τη μείωση των μικροσωματιδίων και των εκπομπών CO2. Η τεχνολογία που χρησιμοπoιούν οι διάφοροι κινητήρες
πετρελαίου HDi, μειώνουν ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα CO2.
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Καταναλώσεις (λίτρα/100 km) Εκπομπές

Κινητήρες Κύκλος πόλης Εκτός πόλης Μεικτός κύκλος CO2 (g/km)

1,6 16V 90 ίπποι 10,8 6,8 8,2 195

1,6 ίπποι 75 7,0 5,1 5,8 153

1,6 HDi 90 ίπποι 7,0 5,1 5,8 153

1,6 HDi 90 ίπποι FAP* 6,4 4,8 5,3 140

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

*Κινητήρας 1,6 HDi 90 ίπποι FAP μη διαθέσιμος στη μακριά έκδοση.

Επιδόσεις

Κινητήρες Ίπποι Ροπή (Nm à tr/mn)

1,6 16V 90 ίπποι 66 / 6000 132 / 2500

1,6 HDi 75 ch ίπποι 55 / 3500 185 / 1750

1,6 HDi 90 ch ίπποι 66 / 4000 215 / 1750

1,6 HDi 90 ίπποι FAP* 66 / 4000 215 / 1750

ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Όλη τη γνώση και την εμπειρία της Peugeot
στο θέμα των κινητήρων και της οδηγικής
συμπεριφοράς  επωφελείται το Partner.
Έχοντας την επιλογή ανάμεσα σ΄έναν
κινητήρα βενζίνης και τρεις πετρελαίου, το
Partner δίνει τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες να επιλέξουν εκείνον που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

1,6�-�16v�-�90�ίπποι
O νέος αυτός κινητήρας εξασφαλίζει μια
απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις
και στο κόστος χρήσης. Οι επιδόσεις του στις
χαμηλές και μεσαίες στροφές έχουν
προσεχθεί ιδιαίτερα για να εξασφαλίζουν
αποτελεσματικότητα και ευχαρίστηση στην
οδήγηση.

1,6�-�HDi�-�75�ίπποι
Πρώτος από τη γκάμα των κινητήρων
πετρελαίου, αυτός ο κινητήρας με σύστημα
injection και τεχνολογία ΄΄ Common Rail´´
δεύτερης γενιάς διαθέτει την ποιότητα που
απαιτούν οι επαγγελματίες.

1,6�-�HDi�-�90�ίπποι
Αυτός ο κινητήρας πετρελαίου αποτελεί την
καρδιά της γκάμας του Partner, διαθέτοντας
μια αξιοπρόσεκτη ροπή από χαμηλές
στροφές. Με μεγάλα αποθέματα ροπής, οι
επιταχύνσεις είναι άμεσες και συμβάλλουν
στην οδηγική σας ευχαρίστηση.

1,6�-�HDi�-�90�ίπποι�FAP
Αυτός ο νέος κινητήρας με σύστημα injection
και τεχνολογία ΄΄ Common Rail´´ δεύτερης
γενιάς διαθέτει φίλτρο κατακράτησης
μικροσωματιδίων ( FAP). Με επιδόσεις
ιδανικές στα 1,6 HDi 90 ίπποι, το Partner
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των
επαγγελματιών που επιθυμούν ένα περιβάλλον
καθαρό.



Πρόληψη�

• Φρένα
Με δύο εμπρός αεριζόμενους δίσκους
283mm και δύο πίσω δίσκους 268mm, το
Partner εξασφαλίζει ένα αποτελεσματικό
φρενάρισμα κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες.

• ABS
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
(ABS), προλαμβάνει το μπλοκάρισμα των
τροχών σε περίπτωση απότομου
φρεναρίσματος.

• REF
O ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης (REF)

κατανέμει την πίεση των φρένων στους
τέσσερις τροχούς, λαμβάνοντας υπόψη την
πρόσφυση και το φορτίο του οχήματος,
ειδικά στις στροφές.

• AFU�
H υποβοήθηση απότομης πέδησης (AFU),
πολλαπλασιάζει την πίεση που ασκείτε στο
πεντάλ του φρένου σε περίπτωση απότομου
φρεναρίσματος.

Αλάρμ
Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος
ενεργοποιούνται αυτόματα τα αλάρμ,
επιτρέποντας στον οδηγό να μείνει
συγκεντρωμένος στην οδήγηση.

• ESP*
Εξασφαλίζει μια ιδεώδη ισορροπία στο
αυτοκίνητο, στην περίπτωση – υπερστροφής
ή υποστροφής. Το σύστημα ESP επαναφέρει
το όχημα στη σωστή τροχιά, πάντα μέσα στα
όρια των φυσικών νόμων.

Προστασία�

• Μετωπική�σύγκρουση
Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, η
ακεραιότητα του χώρου επιβατών
διασφαλίζεται από τις τρεις ζώνες
απορρόφησης ενέργειας (άνω, μεσαία,
κάτω), που έχουν ως στόχο την προοδευτική
μεταφορά της ενέργειας από το εμπρός,
προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

• Πλευρική��σύγκρουση�
Σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, η
ενέργεια απορροφάται από τη δομή του
αμαξώματος.

• Πίσω�πρόσκρουση
Το Partner σχεδιάστηκε για να απορροφάει
την ενέργεια σε περίπτωση πίσω
πρόσκρουσης χάρις στην παραμόρφωση μια
μεταλλικής δοκού και στη συνέχεια από τη
δομή του αμαξώματος.

• Ανατροπή�
Ο χώρος των επιβατών προστατεύεται σε
περίπτωση ανατροπής του οχήματος χάρις
στις ενισχύσεις του αμαξώματος.

• Προστασία�πεζών
Η δομή του Partner έχει μελετηθεί για να
μειώνει στο μέγιστο τις συνέπειες για έναν
πεζό σε περίπτωση ατυχήματος.

• Κολόνα�τιμονιού
Σε περίπτωση σύγκρουσης η κολόνα του
τιμονιού βυθίζεται κατά 40mm,
προστατεύοντας αποτελεσματικότερα τον
οδηγό.

• Ζώνες�ασφαλείας
Όλα τα καθίσματα του Partner είναι
εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας τριών
σημείων. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν
ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες ως προς το
ύψος και είναι εξοπλισμένες με
πυροτεχνικούς προεντατήρες και με
περιοριστή δύναμης.

• Ένδειξη�μη�στερέωσης�ζώνης
ασφαλείας*
Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ηχητική
ένδειξη μη στερέωσης της ζώνης ασφαλείας.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

• Προσκέφαλα
Οι πλάτες των καθισμάτων και τα
προσκέφαλα έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί έτσι ώστε να ακολουθούν την
κίνηση του σώματος σε περίπτωση βίαιης
σύγκρουσης, περιορίζοντας την πιθανότητα
τραυματισμού.

• Αερόσακοι�
Πέρα από τον αερόσακο του οδηγού, το
Partner διαθέτει στον προαιρετικό
εξοπλισμό ένα διπλό αερόσακο συνοδηγού
για δύο συνεπιβάτες, στη διαμόρφωση με
κάθισμα Multi-Flex. Επίσης στον προαιρετικό
εξοπλισμό το νέο Partner διαθέτει και
πλευρικούς αερόσακους.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το νέο Partner, είναι ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο που επωφελείται των καινοτόμων εξοπλισμών, που σκοπό έχουν να αυξήσουν την ασφάλεια
οδηγού και επιβατών.
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Προειδοποίηση

• Ρυθμιστής�/�Περιοριστής�ταχύτητας
Στον προαιρετικό εξοπλισμό, ο ρυθμιστής
ταχύτητας διατηρεί  μια σταθερή ταχύτητα
χωρίς να έχετε το πόδι σας στο πεντάλ του
γκαζιού, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας
επιτρέπει τον προγραμματισμό της ταχύτητας
που δεν επιθυμείτε να ξεπεράσετε.

• Ανιχνευτής�χαμηλής�πίεσης
ελαστικών�
Προαιρετικά, το Partner μπορεί να εξοπλιστεί
μ΄ένα σύστημα ανίχνευσης χαμηλής πίεσης
ελαστικών. Πάνω σε κάθε τροχό ένας
ανιχνευτής πίεσης και εσωτερικής
θερμοκρασίας του ελαστικού, εντοπίζει
αυτόματα ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση.

Προστασία�κατά�της�κλοπής
Το Partner προέβλεψε πολλά συστήματα κατά
της κλοπής του αυτοκινήτου ή των
εμπορευμάτων που βρίσκονται μέσα σ΄αυτό.

Κεντρικό�κλείδωμα
Ένα κουμπί στο ταμπλό του αυτοκινήτου
ενεργοποιεί το κεντρικό κλείδωμα. Το
αυτόματο κλείδωμα του αυτοκινήτου
ενεργοποιείται μόλις το Partner αναπτύξει
ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 km/h.

Ανεξάρτητο�κλείδωμα
Ένα κουμπί στην καμπίνα του αυτοκινήτου με
φωτεινή ένδειξη, κλειδώνει και ξεκλειδώνει
ανεξάρτητα το χώρο φόρτωσης, από την
καμπίνα των επιβατών.

Τηλεχειριστήριο�
Ένα τηλεχειριστήριο υψηλής συχνότητας
τριών λειτουργιών είναι διαθέσιμο στον
προαιρετικό ή βασικό εξοπλισμό. Το
τηλεχειριστήριο κλειδώνει και ξεκλειδώνει το
Partner ή ανεξάρτητα, το χώρο φόρτωσης.

Συναγερμός
Ένα σύστημα συναγερμού είναι διαθέσιμο στο
βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.



ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κόκκινο   Ardent Μαύρο Onyx

Μεταλλικά, απλά ή nacres χρώματα, κλασικά ή πιο μοντέρνα χρώματα το Partner σας προσφέρει μια μεγάλη επιλογή από χρώματα και ζάντες. 
Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού επιλέξτε την επένδυση που σας ταιριάζει.

Λευκό Banquise

Γκρι FerΓκρι Aluminium Μπλε Kyanos

ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
(προαιρετικά)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επένδυση Transcodage 
(με διαμόρφωση δύο θέσεων)

Επένδυση Rayediag 
(με κάθισμα Multi-Flex)
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ

*Προαιρετικά με ωφέλιμο φορτίο 850 kg.
**Χωρίς πλευρική συρόμενη πόρτα.
***Με πλευρική συρόμενη πόρτα.
****Με αναδιπλούμενο κάθισμα Multi-Flex .

Εξωτερικές Διαστάσεις Κοντή έκδοση Μακριά έκδοση 

Μήκος 4380 mm 4628 mm

Πλάτος (χωρίς τους καθρέπτες ) 1857 mm 1857 mm

Πλάτος ( με τους καθρέπτες) 2112 mm 2112 mm

Υψος 1801 mm  /  1838    mm* 1832 mm

Μεταξόνιο 2728 mm 2728 mm

Κατώφλι χώρου φόρτωσης 584 mm  /  609 mm* 612 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εσωτερικές διαστάσεις Κοντή έκδοση Μακριά έκδοση 

Ωφέλιμο φορτίο 624 kg  /  850 kg* 750 kg

Ωφέλιμο πλάτος 1800 mm 2050 mm

Ωφέλιμο μήκος 3000 mm 3250 mm

Μέγιστο ωφέλιμο πλάτος 1620 mm** 1500 mm***

Ωφέλιμο πλάτος (ανάμεσα στους θόλους) 1229 mm 1229 mm

Μέγιστο ωφέλιμο ύψος 1250 mm 1250 mm

Ωφέλιμος όγκος από 3,3 m³ έως 3,7 m³**** από 3,7 m³ έως 4,1 m³****

Διαστάσεις Πλαϊνή Πίσω ανοιγόμενες πόρτες             

Μέγιστο πλάτος              737 mm 1250 mm

Ωφέλιμο πλάτος 640 mm 1230 mm

Μέγιστο ύψος             1192 mm 1200 mm

Ωφέλιμο ύψος             1100 mm 1148 mm

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

*προαιρετικά με οφέλιμο φορτίο 850 kg.



Για να μάθετε περισσότερα για το Partner, για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, να πληροφορηθείτε για τα χρώματα και τους διαθέσιμους
κινητήρες όπως και για τα επίπεδα του εξοπλισμού, συνδεθείτε στο Internet και στο site www.peugeot.gr

www.peugeot.gr



Διαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε τη σιγουριά ενός εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης, που χαρακτηρίζεται  από επαγγελματισμό,
αποτελεσματικότητα και ανώτερη ποιότητα. Απευθύνεστε σε ειδικούς, που είναι κοντά σας, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και ανταποκρίνονται
άμεσα και αποτελεσματικά.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

Boutique Peugeot
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ της
Peugeot, σχεδιασμένα ειδικά για το
αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το
Επίσημο Δίκτυό μας και βρείτε   τα
αξεσουάρ της Peugeot που θέλετε να
αγοράσετε για εσάς...ή για τους άλλους.

Η Peugeot και το Internet 
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το
Internet. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot.com ή για τις ελληνικές
σελίδες www.peugeot.gr

Peugeot Assistance*
Ένα απλό τηλέφωνο στο νούμερο 
210 57 61 111 αρκεί για να ξεπεράσετε
κάθε απρόοπτο. Το πρόγραμμα οδικής
υποστήριξης PEUGEOT ASSISTANCE* είναι
κοντά σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και
σας βοηθά παντού μέσα στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρώπη.

*Για να γνωρίζετε καλύτερα τις παροχές και
τους όρους του προγράμματος της
Peugeot Assistance απευθυνθείτε στο
Δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Peugeot.

Χρηματοδότηση Peugeot
Ενημερωθείτε από τους επίσημους
εμπόρους μας, για τα χρηματοδοτικά
προγράμματα Peugeot Credit και σίγουρα
θα βρείτε τους ευνοϊκότερους όρους της
αγοράς.

Αυθεντικά ανταλλακτικά Peugeot
Ασφάλεια και ποιότητα! Η Peugeot
δοκίμασε και ενέκρινε καθένα από τα
ανταλλακτικά της. Η τοποθέτησή τους από
το Επίσημο Δίκτυό μας, συνοδεύεται από
εγγύηση ενός χρόνου για το ανταλλακτικό
και την εργασία του.

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού
του φυλλαδίου βασίζονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά κατά τη στιγμή της
εκτύπωσης. Οι εξοπλισμοί που
παρουσιάζονται υπάγονται στο βασικό ή
στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με
τις εκδόσεις. Μέσα στο πλαίσιο των
συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί
το δικαίωμα της αλλαγής, ανά πάσα στιγμή,
των τεχνικών χαρακτηριστικών, του
βασικού και προαιρετικού εξοπλισμού και
των χρωμάτων. Η τρέχουσα τεχνική
απεικονίσεως χρωμάτων δεν επιτρέπει την
ακριβή απόδοση των χρωμάτων. Το
προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο
αγοράς. Για κάθε διευκρίνιση ή 

συμπληρωματική πληροφορία, αποταθείτε
στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot.
Απαγορεύεται η μερική ή ολική
αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Automobiles Peugeot.
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