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Peugeot a aderat dintotdeauna la spiritul inovator și calitativ al 

tradiţiei industriale franceze. Astăzi, mai mult ca niciodată, marca 

își concentrează toate eforturile pentru a concepe autovehicule cu 

design de înaltă clasă, care să asigure o experienţă senzorială 

dincolo de o simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia, 

materialele, elementele de conectivitate – fiecare detaliu a fost 

proiectat pentru a asigura un mod de conducere intuitiv.
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PEU G EOT PARTNER:   
O  G AMĂ COMPLETĂ .



PEUGEOT i - COCKPIT®.
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PEUG EOT i - COC K P IT ®  
ÎN  PREMIER Ă P E  O  UT IL ITAR Ă .

Mai mult decât o funcţie nouă, PEUGEOT i-Cockpit® oferă confort și siguranţă,  

dar și un condus intuitiv, graţie unei ergonomii optimizate.

N U -Ţ I  LUA  OCHI I  D E  L A  D RU M.

PEUGEOT i-COCKPIT® este format dintr-un volan compact pentru o mai bună prindere și manevrare,  

head-up display situat în câmpul vizual al șoferului, pentru a citi toate informaţiile utile  

pentru condus fără a lua ochii de la drum și un ecran tactil capacitiv de 8’’ situat în centrul panoului de bord,  

orientat spre conducătorul auto, cu acces direct la principalele funcţii.



NOUL MOD DE  A  MUNCI .

Profită de un confort fără precedent în segmentul utilitarelor,  

pentru a face din PEUGEOT Partner o extensie a biroului. 

Cu bancheta Multiflex, transporţi până la 3 persoane sau utilizezi  

măsuţa de scris reglabilă care poate fi integrată prin rabatarea spătarului central. 

Habitaclul oferă numeroase spaţii de depozitare, gândite pentru  

toate instrumentele de lucru.
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Î NCĂRCARE .



PENTRU A  TE  OR G ANIZA 
ÎN  MOD I NDEP ENDENT

Cu o capacitate de încărcare și un volum util generoase, PEUGEOT PARTNER  

este echipat cu un indicator de supraîncărcare(1), tehnologie inovatoare ce permite 

măsurarea automată a masei. Sistemul emite o alertă vizuală pe panoul de bord  

la pornirea și la oprirea motorului prin apăsarea unui buton dedicat aflat  

în zona de încărcare. 

Sistemul, gaj al siguranţei, previne supraîncărcarea și evită alterarea ţinutei de drum,  

dar și riscurile asociate (explozia anvelopelor, uzura prematură a autovehiculului  

sau consumul crescut de carburant). 

Această funcţie, inedită și unică pe piaţa vehiculelor comerciale ușoare este opţională. 

 

Cu bancheta Multiflex(1), transporţi până la 3 persoane sau beneficiezi de un spaţiu  

de încărcare mai lung, prin rabatarea acesteia sau de un volum util mai mare  

prin ridicarea șezutului.

(1) Dotare opţională, disponibilă în funcţie de versiune și ţară.14



DEPLASĂRI  Î N  MODU L CONECTAT !



SOLUŢ I I  MULT IPLE  DE  CONECT IV ITATE .

Un ecran tactil de 8”(1) poziţionat la îndemână și orientat către conducătorul auto, 

alături de o priză USB, o priză Jack, o conexiune Bluetooth și încărcare wireless prin 

inducţie(1) pentru smartphone. Sistemul este completat de tehnologia Mirror Screen 

compatibilă(2) cu funcţiile Mirror Link®, Apple Carplay™ și Android Auto™.  

Navigaţia 3D conectată(1) cu comandă vocală afișează informaţii despre trafic în timp 

real (TomTom Trafic), parcări, benzinării, dar și informaţii despre condiţiile meteo. 

În caz de accident, funcţia PEUGEOT Connect SOS(1) iniţiază în mod automat un apel 

de urgenţă, localizează autovehiculul și contactează serviciile de urgenţă,  

dacă este necesar. PEUGEOT Assistance(1) asigură preluarea legăturii cu serviciul  

de asistenţă rutieră PEUGEOT, care, în funcţie de informaţiile comunicate  

(geolocalizare, serie șasiu, kilometraj și alerte mecanice emise de calculatorul  

de bord) va interveni la locul incidentului în vederea depanării  

sau remorcării autovehiculului.
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(1) Disponibil în funcţie de echipări, opţiuni și ţară. 
(2) Numai aplicaţiile certificate Android Auto, Apple CarPlay™ sau MirrorLink® pot funcţiona atunci când autovehiculul staţionează 
sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot fi restricţionate.  
Anumite aplicaţii care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certificate Android Auto, 
Apple CarPlay™ sau MirrorLink® contra cost. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem 
Android), prin Apple CarPlay™ (smartphone cu sistem iOS), sau prin tehnologia MirrorLink® (smartphone-uri compatibile  
MirrorLink®), cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon. Pentru informaţii suplimentare consultă pagina: 
http://ct.ndp.inetpsa.com/fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html



SU RROUND REAR V IS IO N(1) 

CON TROLUL  SPAŢ IULU I   
D IN  JU RUL  VEH ICULULUI .

Nu vei mai fi nevoit să alegi între protejarea încărcăturii vehiculului și vizibilitate! 

Acest sistem inovator constituie un sistem preţios de asistenţă la condus și oferă 

imagini din vecinătatea vehiculului. Conducătorul auto beneficiază de o vizibilitate 

exterioară optimă, ceea ce facilitează condusul și manevrele de parcare. 

PEUGEOT PARTNER este echipat cu 2 camere video: una aflată sub oglinda 

retrovizoare din dreptul pasagerului, iar cealaltă în partea superioară a ușilor batante. 

Acestea asigură: 

- Vedere laterală pe partea pasagerului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea din unghiul mort; 

- O funcţie vizuală de monitorizare a spaţiului din spatele autovehiculului. 

- Funcţia cameră video de marșarier pentru vizualizarea zonei din spatele mașinii  

și pentru facilitarea manevrelor de parcare. 

 

Imaginile sunt redate pe un ecran poziţionat în locul oglinzii retrovizoare interioare, 

pentru a beneficia de o vedere periferică asupra spaţiului din jurul autovehiculului  

și pentru mai multă reactivitate și siguranţă.

(1) Dotare opţională, în funcţie de versiuni. 2 1
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AL IAŢ I I  TĂ I  ÎN  V IAȚA DE  Z I  CU  Z I .

PEUGEOT PARTNER oferă o gamă largă de sisteme de asistenţă la condus, cum ar fi sistemul acces  

și demarare mâini-libere, care facilitează deplasările în deplină siguranţă, frâna electrică secundară  

care simplifică pornirea și staţionarea sau Grip Control și Hill Assist Descent Control pentru terenurile dificile.

Camera video multifuncţională situată pe parbriz contribuie la funcţionarea regulatorului de viteză adaptiv(1),  

sistemului Active Safety Break(1), funcţiilor alertă activă de părăsire a benzii de rulare(1)  

și recunoașterea indicatoarelor de viteză și recomandări(1), precum și a funcţiei comutare automată a luminilor de drum(1). 

(1) Echipamente disponibile opţional, în funcţie de versiune și ţară.



PROI ECTAT  PENTRU  ACŢI U NE .



MANEVRABIL ITATE  OPT IMĂ .

PEUGEOT PARTNER este construit pe platforma EMP2  

care echipează ultimele modele ale mărcii.  

Această bază permite console scurtate și o rază de bracaj scurtă  

pentru manevre mai facile: diametrul de bracaj între trotuare  

este de numai 10,82 m pentru versiunea Standard  

și de 11,43 m pentru versiunea Lung. 

Sarcina utilă este cea mai bună din segment, cu valori cuprinse  

între 650 kg și 1 000 kg pe anumite versiuni, atât cu caroserie Standard, 

cât și cu caroserie Lung.
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EFICIENŢA CA  L INIE  DE  CONDUS.



30 3 1

O  GAMĂ DE  MOTOR IZĂR I  EF IC IENTE  
PENTRU UN COST  CONTR OLAT.

Arhitectura autovehiculului și masa optimizată sunt un factor determinat în reducerea consumului de combustibil și emisiilor de CO2.  

Eficienţa motorizărilor propuse este excelentă. Acestea respectă ultimele norme în vigoare Euro 6. 

TRE A PTA  POTR IV ITĂ ,  ÎN  MOD  AUTOMAT.

Sunt disponibile 3 unităţi diesel: BlueHDi 130 CP S&S asociat cu cutie de viteze manuală cu 6 rapoarte sau transmisia automată cu 8 trepte EAT8*, 

BlueHDi 100 CP S&S cuplat la o cutie de viteze manuală cu 5 trepte și BlueHDi 75 CP S&S cu cutie de viteze manuală cu 5 rapoarte. 

Motorizările Diesel sunt toate echipate cu filtru de particule (FAP) și cu sistem de reducere catalitică selectivă (RCS). 

Această tehnologie contribuie la un control mai eficient al emisiilor și fără a fi nevoie de un aditiv FAP.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Noua cutie de viteze automată cu 8 rapoarte disponibilă în funcţie de ţară, numai cu motorizarea BlueHDi 130 S&S EAT8 

BlueHDi 100 BVM5  

Consum urban (L/100 km) 4,6 

Consum extraurban (L/100 km) 4,4 

Consum mixt (L/100 km) 4,3 

Emisii de CO2 (g/km) între 110 și 119

Valorile consumului de carburant și emisiilor de CO2 indicate sunt 
conforme cu standardul NEDC [Regulamentul (CE) nr. 715/2007  
și Regulamentul (CE) nr. 692/2008 în versiunea aplicabilă], care permit 
comparaţia cu alte autovehicule.



PROIECTAT   
PE N TRU  A  LUCRA MAI  B INE .

Pentru a răspunde nevoilor fundamentale ale profesioniștilor  

și pentru a le oferi o funcţionalitate maximă PEUGEOT Partner  

cu o lungime de 4,40 m în versiunea STANDARD  

garantează o lungime utilă optimizată de la 1,81 m la 3,09 m  

cu bancheta Multiflex pentru a permite încărcarea a 2 Europaleţi  

și un volum între 3,30 m3 și 3,80 m3, în funcţie de versiune. 

 

În versiunea LUNG, adică 4,75 m (+35 cm),  

clienţii dispun de o lungime utilă de la 2,16 m la 3,44 m  

cu bancheta Multiflex și de un volum de încărcare  

cuprins între 3,90 m3 și 4,40 m3, în funcţie de versiune. 

Sarcina utilă variază de la 650 kg în versiunea STANDARD  

la 1 000 kg în versiunea LUNG. 

3332

(1) Versiune Standard 
(2) Versiune Lung 
(3) Fără Pachet Șantier 
(4) Cu Pachet Șantier 
(5) Fără/cu 1/cu 2 ușă(uși) laterală(laterale) culisantă(culisante)

Versiune STANDARD 

 

Cu banchetă Multiflex

Versiune LUNG
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ATENŢ IA  ACORDATĂ  DETAL IULU I .

Poţi alege dintr-o gamă de 8 nuanţe de caroserie  

și 5 modele de jante sau capace*.

Jante tablă 15” Capace MILFORD 15” Jante tablă 16” Capace RAKIURA 16” Jante aluminiu TARANAKI 16”

Blanc banquiseMaterial textil Tissu Curitiba Gris Artense  

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Gris Platinium Noir Onyx

Rouge Ardent

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară.



ACCESORI I .   
ALEGE  CAL ITATEA PEUGEOT.

36

Alege PEUGEOT Partner, un model care răspunde așteptărilor  

și exigenţelor tale, pentru a te însoţi în viaţa de zi cu zi.  

Optează pentru un instrument de lucru și mai agreabil  

graţie accesoriilor PEUGEOT, adaptat pentru activităţile  

și care valorifică imaginea companiei tale. 

 

Descoperă selecţia de accesorii PEUGEOT pentru a personaliza  

vehiculul în deplină siguranţă.

1. Galerie din aluminiu pentru versiunea STANDARD 
2. Planșeu și protecţie laterală din lemn premium 
3. Benzi de semnalizare reflectorizante 
4. Suport de ţevi 
5. Planșeu și protecţie laterală din polipropilenă 
6. Set de 4 covorașe din cauciuc

21

4

5 63
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ÎMPREUNĂ,   
P E  TERMEN LUNG

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau 
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele. 
Tehnicile actuale de reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun 
element din acest catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.

SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT 
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea 
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul, 
performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor 
contribuie la gradul tău de satisfacţie. Astfel, ai certitudinea 
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege 
exigenţele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar 
de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung. 
 
PENTRU LINIȘTEA TA 
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI 
Vehiculele noi particulare comercializate în România 
beneficiază* de următoarele GARANŢII COMERCIALE:  
• PENTRU DEFECTELE DE FABRICAŢIE - toate piesele 
(exceptând întreţinerea și uzura): 
        - VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**; 
        - VU - 2 ani, fără limită de kilometri. 
Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau 
hibride este garantată pentru o durată de 8 ani sau 
160.000 de kilometri***; 
• PENTRU VOPSEA - defect al vopselei sau al lacului din 
fabrică: 
        - VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**; 
        - VU - 2 ani, fără limită de kilometri. 

• ANTI-PERFORARE - perforare cauzată de coroziunea 
provenită de la interior: 
        - VP non electrice - 12 ani; 
        - VU - 5 ani; 
        - 7 ani pentru vehiculele electrice. 
* în România, Uniunea Europeană, precum și în 
următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia 
Herţegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, 
Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, 
Serbia, Elveţia, Vatican. 
** în funcţie de primul termen atins. 
*** în funcţie de primul termen atins, cu o conservare 
minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada 
acoperită de garanţie. 
VP - vehicul de persoane; VU - vehicul utilitar 
 
PEUGEOT ASSISTANCE 
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra 
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă, 
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel 
la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7: 
        - Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din 
orice reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională; 
        - +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din 
străinătate. 

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT 
Garanţia calităţii, securităţii și fiabilităţii fiecărei piese 
originale Peugeot este conferită de testele de verificare 
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea 
beneficiază de doi ani garanţie pentru persoane fizice, 
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice, 
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material. 
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua 
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate, 
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor 
adecvate. 
 
PENTRU PLĂCEREA TA 
PEUGEOT BOUTIQUE 
O gamă completă de accesorii și de echipamente 
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul 
îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din 
showroom-urile noastre. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Descoperă PEUGEOT online accesând 
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a 
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.


