JAUNAIS PEUGEOT PARTNER

FURGONS AKTĪVAI LIETOŠANAI

Aktīvai lietošanai radītais
profesionāļu prasībām.

jaunais

Partner

atbilst

Atjauninātā priekšpuse pārliecina, ka šis ir ļoti izturīgs
automobilis. Vertikālākā priekšējā režģa vidusdaļu rotā
lauvas logo, priekšējā bampera ar nospriegotajām
līnijām stūros ir jauni reljefi paneļi, kas ir viegli maināmi.
Specifiskie jaunas formas priekšējie lukturi priekšpusei
piešķir īpaši modernu izskatu.
Taču spēcīga un izteiksmīga ir ne tikai Partner ārpuse, bet
arī tā saturs!
Uzņēmēji un PEUGEOT komanda savu slaveno furgonu
pārbauda jau gandrīz 20 gadu. Lai uzlabotu darbdrošību
un kvalitāti, inženieri pārbaudīja Partner īpaši skarbos
apstākļos. Pēc vairāk nekā 6 miljonu kilometru
nobraukšanas Partner ir gatavs izpildīt ikviena prasības.

PIEMĒROJAS IKVIENAI SITUĀCIJAI
Partner izmēri un kravnesība ļauj tam
piemēroties ikviena lietotāja vajadzībām.
IEKRAUJ VISU, KO VĒLIES...
Jaunais Partner ar 470-725 kg lielo kravnesību ir arī viens no daudzveidīgākajiem
furgoniem savā kategorijā. Partner 4,38
metrus garajai L1 versijai ietilpība ir 3,3 m3
un 4,63 metrus garajai L2 versijai 3,7 m3.
Pateicoties Multiflex sēdeklim L1 versijas
lietderīgais apjoms ir līdz 3,7 m3, bet L2
versijai līdz 4,1 m3.

DROŠS TRANSPORTS
Sešas kravas nostiprināšanas cilpas kravas
nodalījuma grīdā ļauj stingri nostiprināt
transportējamos priekšmetus. Partner
piedāvā kravas nodalījuma un kabīnes
atdalīšanas iespējas plašā klāstā, tai skaitā
aizsargrežģi, pusaugstu starpsienu ar
noņemamu lūku un starpsienu ar augšējo režģi.
Pilna izmēra starpsiena ar drošības stiklu
un skaņas izolāciju kabīnes pusē optimizē
drošību* un komfortu.

Kravas telpas platums ir 1,62 m un
platums starp riteņu arkām 1,23 m, kas
ļauj ievietot 2 eiropaletes (1,2 m x 0,80 m)
pat īsajā L1 versijā.
Partner piedāvā trīs kravnesības. Īsās
versijas kravnesība ir 625 kg vai 850 kg, kas
ir viena no lielākajām šajā segmentā, un
garās versijas kravnesība ir 750 kg.

*Sīkāku informāciju atradīsit lietošanas pamācībā.
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BRĪNUMAINI VIENKĀRŠI
Zemais kravas nodalījuma slieksnis
vienkāršo iekraušanu. Šim mērķim kalpo
arī asimetriskās aizmugures durvis, kas
atveras 180° leņķī. Četrstūrainā durvju atvere
vienkāršo lielu priekšmetu ievietošanu
automobilī.
Iekraušanu vēl vairāk atvieglo vienas vai divas
sānu bīdāmās durvis*.
Augstāk novietotie aizmugures lukturi ir labi
aizsargāti pret mazākiem triecieniem. Aiz
lukturiem noslēptās durvju eņģes norāda,
kāda uzmanība ir pievērsta detaļām,
kvalitātei un arī izskatam.
*Papildaprīkojumā.
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1 Starpsienas pakete 2: paketē ietilpst pusaugsta
starpsiena (starpsienas pakete 1) un augšējais
režģis.
2 Izņemama lūka: kopā ar pusaugsto starpsienu (ietilpst starpsienas paketēs) standarta
aprīkojumā ietilpst arī izņemama lūka, kas ļauj
maksimāli izmantot Multiflex sēdekļa piedāvāto kravas nodalījuma lietderīgo garumu.
3 Salona optimālā drošība un komforts pateicoties pilna izmēra starpsienai.
4 Aizmugures aizsarglūka: Ļauj pārvadāt ļoti garus
priekšmetus tā, lai automobiļa durvis būtu
aizvērtas. Lūkas uzlabotā atvēršanas sistēma
vienkāršo tās lietošanu.
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STRĀDĀ AR KOMFORTU

Partner rūpējas par tavu komfortu. Vadītāja
vieta ir pielāgota darbam – vadītāja sēdeklis
ir augstu, skata lauks plašs un vadītājs jūtas
ērti. Roku balsts ar regulējamu augstumu*,
stūre regulējama augstumā un dziļumā un uz
instrumentu paneļa esošā pārnesumu svira
vadītāja vietu padara pilnībā ergonomisku.
Komfortu var vēl vairāk uzlabot ar manuālo
vai automātisko klimata kontroli*.

ietilpība kopā pārsniedz 60 litrus. Stūres
priekšā esošā slēgtā novietne vai aiz vidējā
sēdekļa nolaižamā muguras balsta esošā
rakstīšanas pamatne padara vienkāršu
ikdienas darbu. Griestu plaukts ar
saulessargu un griestu apgaismojumu
vienkāršo plauktā esošo garo priekšmetu
izņemšanu.

Reālajā laikā iepazīsties ar būtisko
informāciju, piemēram, nobraukums,
degvielas patēriņš, lietošanas un braukšanas
stundas, ar mehāniku saistītie brīdinājumi
un veicamās apkopes. Var izmantot arī
individuālus padomus degvielas patēriņa
samazināšanai katram vadītājam un auto
parka katra automobiļa atrašanās vietas
identifikācijas pakalpojumu.

* Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.

Tomēr, ņemot vērā vadītāja komfortu,
Partner nav aizmirsis arī par pasažieriem!
Partner ir vienīgais šī segmenta furgons, kur
vidējā sēdekļa pasažierim ir tikpat daudz
vietas ceļiem kā pārējiem. Tas ir iespējams,
pateicoties ETG6 robotizētajai pārnesumu
kārbai, kā sviru aizstāj uz instrumentu paneļa
esošā svira. Salonā gan pasažieru, gan
vadītāja rīcībā ir vairākas novietnes, kuru

* Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.

PEUGEOT CONNECT FLEET**
Vai administrē uzņēmuma auto parku?
Peugeot Connect Fleet sistēma palīdz uzlabot
produktivitāti, paaugstināt apkalpošanas
kvalitāti un, pateicoties ekonomiskajai
vadīšanai, arī samazināt lietošanas
izdevumus.

**Pieejams kā papildaprīkojums – atkarībā no
reģiona

TEHNOLOĢIJA
Tavai darbības nozarei nepieciešams aizvien
vairāk sakaru uzturēšanas! Izmantojot
vislabākās komunikācijas sistēmas, jaunais
Partner ies kopsolī ar tavas darbības nozares
attīstību.

iPhone 5) ar priekšnoteikumu, ka telefona pakalpojuma
paketē ietilpst interneta savienojums. Tikai lietotnes ar
MirrorLink™ vai Carplay® sertifikātu strādā stāvēšanas
un braukšanas laikā (atkarībā no situācijas). Braukšanas
laikā nestrādā daļa lietotnes funkciju. Lietotnes ar
Mirrorlink™ vai Carplay® sertifikātu var būt par maksu.

Tavā rīcībā ir jauns, mūsdienīgs telemātikas
aprīkojums. Instrumentu paneļa vidū esošais
lielais 7 collu skārienjutīgais krāsu ekrāns*
vienmēr ir aizsniedzamā attālumā un acu
priekšā, kā arī nodrošina ērtu pieeju dažādām
transportlīdzekļa funkcijām. Izmanto
navigācijas sistēmu vai izvēlies patīkamu
mūziku, vien viegli pārlaižot pirkstus ekrānam.
MirrorScreen** tehnoloģija ļauj atainot daļu
mobilā tālruņa lietotņu uz Partner ekrāna,
tādējādi izmantot dažas tālruņa funkcijas.
Balss identifikācija ļauj zvanīt, kā arī lasīt un
diktēt īsziņas, nenovēršot skatu no ceļa. Kā arī
pievienot savas digitālās iekārtas USB un Jack
ligzdai vai arī Bluetooth funkcijai.

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS
PALĪGSISTĒMA PRIEKŠPUSĒ UN
AIZMUGURĒ*

Jaunais Partner ir pieejams ar vislabākajām
palīdzības vadītājam sistēmām:
ATPAKAĻSKATA KAMERA
Atpakaļgaitas kamera*, izvēloties
atpakaļgaitu, iedarbojas automātiski, ļaujot
vadītājam redzēt automobiļa trajektoriju uz
7 collu skārienjutīgā ekrāna un drošāk braukt
atpakaļgaitā.
*Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams –
atkarībā no versijas.

Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ar
skaņu un grafiku manevru laikā identificē
šķēršļus, kas atrodas transportlīdzekļa
ceļā**. Kombinācijā ar atpakaļskata kameru*
automobiļa novietošana stāvvietā ar šīs
sistēmas palīdzību ir vēl vienkāršāka!
* Papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.
**Sīkāka informācija lietošanas pamācība.

ACTIVE CITY BRAKE*
Active City Brake (automātiska bremzēšana
pilsētā sadursmes draudu gadījumā) ir
sistēma, kas ietekmē bremzes. Ja braukšanas
ātrums ir līdz 30 km/h, sistēma novērš
sadursmi vai samazina tās sekas, ja vadītājs
neiejaucas situācijā.

*Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams –
atkarībā no versijas.
**Mirror Screen funkcija strādā ar MirrorLink™
savietojamos Android, RIM un Windows telefonos
ar MirrorLink™ tehnoloģiju un, sākot ar 2015. gada
novembri, ar Carplay® tehnoloģiju (Apple tālruņi sākot ar

* Pieejams, sākot ar 2015. gada novembri.

MULTIFLEX SĒDEKLIS:
MODERNA FUNKCIONALITĀTE

Jaunajā Partner ar Multiflex sēdeklī ir
saglabātas visas tās ekskluzīvās funkcionālās
īpašības, ar kurām šis modelis ir pazīstams.
Multiflex sēdeklis ir unikāls mazo furgonu
segmentā, un tas var uzņemt 3 cilvēkus.
Ja nepieciešams, sānu sēdekli var pagāzt un
atbrīvot zem sēdekļa esošo grīdu, kas ir vienā
līmenī ar kravas nodalījumu. Šādi Partner var

ievietot līdz 3 metrus garus (10 cm biezus)
priekšmetus (garajā versijā 3,25 m) un kravas
nodalījuma apjoms palielinās par 400 litriem
(garie priekšmeti ir rūpīgi jānostiprina).
Sānu sēdekli, ja nepieciešams, var pacelt
uz augšu, lai augstākus priekšmetus varētu
ievietot arī kabīnes priekšpusē. Šādā
konfigurācijā kabīnē joprojām var atrasties 2
cilvēki.

1 Pateicoties Multiflex sēdeklim un tā
vidējai sēdvietai Partner var uzņemt
arī otru pasažieri.

Vidējais sēdeklis ar vienu kustību pārvērš
Partner par biroju. Ja nolaiž vidējā sēdekļa
muguras balstu parādās rakstīšanas
pamatne* un noslēdzama novietne.
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2 Augstu priekšmetu pārvadāšanai
sānu sēdekļa sēdekļa daļu var
pacelt**.
3 Sānu sēdekli var pilnībā nolocīt.
Tagad garāku priekšmetu
pārvadāšana ir daudz vienkāršāka**.
4 Divi priekšējie sēdekļi: Šajā konfigurācijā vadītāja sēdeklim Confort
pack papildaprīkojuma gadījumā ir
roku balsts un sēdekļa augstuma
regulēšana*. Blakus sēdekļa
nolocītu muguras balstu var
izmantot kā rakstāmgaldu.

*Rakstāmgaldu var izmantot tikai tad, kad automobilis stāv.
**Drošības nodrošināšanai nostipriniet kravu rūpīgi.
*** Vadītāja sēdekļa Confort Pack pakete ietver: vadītāja sēdekļa roku balstu, sēdekļa augstuma regulēšanu, novietni
(starp priekšējiem sēdekļiem) un atvilktni zem sēdekļa.

PARTNER ELECTRIC

NOVATORISMS VED TĀLĀK

Partner jauno modeļu klāstu papildina Partner
Electric.
Jaunais modelis visām Partner lieliskajām
īpašībām pievieno iespēju braukt ar elektrodzinēju.
Partner Electric versijai ir elektrodzinējs ar
labu veiktspēju. Dzinēja jauda ir 49 kW (67 ZS)
un griezes moments ir 200 Nm ir iegūstams
uzreiz.
Akumulators Eiropas braukšanas apstākļos
(NEDC) izturēs 170 km, kas nodrošina lielu
ikdienas lietošanas brīvību. Nepatīkami
pārsteigumi ir izslēgti! Uz indikatoru bloka uzrāda
enerģijas patēriņa rādījumu, kā arī enerģijas
atjaunošanos ātruma samazināšanas un
bremzēšanas laikā.
Ar ātro uzlādi* akumulatoru enerģijas 30
minūšu laikā uzlādēt līdz 80%, un neviens
brauciens netiks izlaists.

PARASTĀ UZLĀDE 8,5 stundu laikā**

* Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.
**Aptuvenais uzlādes laiks mājas 14A elektrotīklā.

Ar Partner Electric standarta aprīkojumā esošo
uzlādes vadu savu elektroautomobili (līdz 14A)
vari droši uzlādēt darbā vai mājās.
Uzlāde tiek pārtraukta automātiski, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Reduktors ar pastāvīgu pārnesuma skaitli
nodrošina dinamiku un elastību jau kustības
sākumā un visās paātrinājuma fāzēs, turklāt
pārnesumi nav jāmaina. Elektroautomobiļiem
raksturīgais darbs bez skaņas vēl vairāk
uzlabo braukšanas pieredzi.
Partner Electric piedāvā arī 100% elektrisku
apkures sistēmu, kas ātri uzsilda kabīni.
Partner Electric nodrošina bezrūpīgu braucienu:
akumulatora garantija ir 8 gadi vai 100 000
km*** un elektrības spēka avota garantija ir 5
gadi vai 50 000 km.

***Kurš termiņš iestājas pirmais.

DZINĒJI
PEUGEOT UN VIDE
Peugeot plašā klāstā piedāvā automobiļus ar zemu CO2 izmešu
saturu; vairāk nekā pusei visā pasaulē pārdoto automobiļu šis rādītājs
ir zem 140 g/ km. Šāds rezultāts sasniegts, balstoties uz sevi jau
pierādījušām tehnoloģijām, kā līderis ir Peugeot: ar kvēpu daļiņu filtru
saistītu FAP dīzeļa dzinēju (pirmo reizi izmantoja 2000. gadā), kas
šobrīd ir uzstādīts jau vairāk nekā 2,1 miljonam automobiļu (filtrs
atdala 99,99% kvēpu daļiņu); Pašattīrošais filtrs padara automobili
videi draudzīgu, samazinot dīzeļdegvielas degšanas laikā radušos
kvēpu daļiņu daudzumu līdz minimālajam izmērāmajam daudzumam
(0,004 g/ km); kā arī tiek izmantotas modernākās tehnoloģijas:
Stop & Start, jaunākās paaudzes HDi un benzīna dzinēji...
e-HDi TEHNOLOĢIJA
Ar e-HDi tehnoloģiju un jaunās paaudzes STOP & START sistēmu
Peugeot un Partner aizsargā vidi. e-HDi nodrošina labāku
kontroli pār degvielas patēriņu un zemāku CO2 piesārņojumu. Šo
tehnoloģiju papildina manuālā pārnesumu kārba vai 6
pārnesumu elektroniski vadāma manuālā pārnesumu kārba, kas
nodrošina baudāmu vadību un ērtumu ikvienā situācijā.
JAUNA ELEKTRONISKI VADĀMA MANUĀLĀ PĀRNESUMU KĀRBA
Ērtākai vadībai un patīkamāku un bezrūpīgāku darbdienu
nodrošināšanai Partner tev piedāvā jaunu, elektroniski vadāmu
manuālo pārnesumu kārbu. Tagad tavs auto ir praktiskāks,
patīkamāks un tīrāks!

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 IZMEŠI
1,6 VTi 98 ZS
Šī benzīna dzinēja galvenās īpašības ir ekonomija, dinamisms un
lieliskas braukšanas īpašības.

Veiktspēja

1,6 HDi 75 ZS FAP
Šis ļoti ekonomiskais tiešās iesmidzināšanas dīzeļa dzinējs piedāvā
lielisku veiktspēju, labu paātrinājumu ar vidējiem un zemiem
apgriezieniem, un baudāmu vadīšanas pieredzi.
1,6 HDi 90 ZS FAP
Dīzeļa dzinējs piedāvā lielisku griezes momentu ar jebkādiem
apgriezieniem. Tātējādi šim dzinējam ir visas īpašības, ko gaida
no dīzeļa dzinējiem: laba brauciena uzsākšana no vietas, labs
paātrinājums un vadība neatkarīgi no automobiļa noslodzes, un
papildus visam minētajam arī zemi izdevumi.

Maks. jauda
(DIN
ZS-apgr./min)

Dzinējs
Zs
Slēgts furgons L1

Zs
Zs
Zs

Slēgts furgons L2

Zs
Zs

*Būvlaukuma pakete.
M5 : 5 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
M6 : 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
ETG6 : 6 pārnesumu pusautomātiskā pārnesumu kārba.
S&S : Stop un Start.

Degvielas patēriņš l/100 km

Maksimālais
griezes
moments
(Nm apgr./min)

Pilsētā*

Uz šosejas*

Vidējais*

CO2 (g/km)*

PRIORITĀTE IR PASAŽIERU DROŠĪBA
Partner jaunās paaudzes tehnoloģija aizsargā
pasažierus vēl labāk kā līdz šim un padara
automobiļa vadīšanu vienkāršāku, vienlaicīgi
ļaujot automobili ilgāk uzturēt jaunu.
Bremzes
Uz Partner bremžu sistēmu ar 283 mm
ventilētiem priekšējo bremžu diskiem un 268
mm aizmugures bremžu diskiem var paļauties
ikvienā situācijā.
ABS
Riteņu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ļauj
saglabāt trajektoriju un novērš riteņu
bloķēšanos pēkšņas bremzēšanas laikā.
REF
Elektroniskais bremzēšanas spēka
sadalīšanas sistēma (REF) katra riteņa
bremzēšanu regulē atsevišķi, esot īpaši efektīva līkumos.
AFU
Ārkārtas bremzēšanas pastiprinātājs (AFU)
palielina spiedienu uz bremzēm pēkšņas
bremzēšanas gadījumā. Šī sistēma ievērojami
samazina bremzēšanas ceļu.
ESC
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma

(ESC) atjauno automobiļa trajektoriju (fizikas
likumu robežās), ja dators konstatē nepietiekošu
vai pārmērīgu vadīšanu.

mainos ceļos un automobiļa novietošanas
stāvēšanai laikā.
*Ja papildaprīkojumā ietilpst redzamības pakete Pack

ASR
Ar ESC saistītā vilces kontroles sistēma
(ASR) novērš riteņu slīdēšanu vājas saķeres
gadījumā.
Palīdzības sistēma kustības uzsākšanai
slīpumā
Palīdzības sistēma kustības uzsākšanai
slīpumā brīdi notur automobili uz vietas,
iedarbinot to uz slīpuma (gan braucot uz
priekšu, gan atpakaļgaitā), lai vadītājs pagūtu
kāju pārcelt no bremžu pedāļa uz gāzes pedāli. Slīpumam jābūt lielākam par 5%.
Brīdinošo gaismu automātiska ieslēgšanās
Spēcīgas bremzēšanas laikā avārijas gaismas
iedegas automātiski, lai brīdinātu aizmugurē
braucošo automobiļu vadītājus un novērstu
sadursmi.
Miglas lukturi*
Lielākas drošības un labākas redzamības nodrošināšanai miglas lukturi apgaismo līkuma
iekšmalu, ja braukšanas ātrums nepārsniedz
40 km/h. Šis papildu apgaismojums ir īpaši
praktisks pilsētas ielās, krustojumos, līku-

Visibilité vai drošības pakete Pack Sérénité.

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs*
Kruīza kontrole* uztur stabilu braukšanas
ātrumu, vadītājam nav jāspiež gāzes pedālis.
Ātruma ierobežotājs ļauj iestatīt konkrētu
maksimālo ātrumu, kuru nevar pārsniegt.
Vadītājs var izvēlēties kādu no četriem maksimālajiem ātrumiem.
*Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.

Grip Control®
Grip Control®* uzlabo vilces spēku un saķeri
ar dažādām virsmām un padara braucienu
automobilī bezrūpīgāku. Ar uz instrumentu
paneļa esošo taustiņu var izvēlēties kādu no 5
režīmiem: sniegs, dubļi, ESP Standard vai ESP
OFF.
Active City Brake
Active City Brake* (automātiska bremzēšana pilsētā sadursmes draudu gadījumā) ir
sistēma, kas ietekmē bremzes. Ja braukšanas
ātrums ir līdz 30 km/h, sistēma novērš
sadursmi vai samazina tās sekas, ja vadītājs
neiejaucas situācijā.

Partner Electric versijai ir tikai ātruma ierobežotājs.

Riepu spiediena sensoru sistēma*
Partner aprīkojumā var ietilpt riepu spiediena
sensoru sistēma*. Uz ikvienas riepas esošais
sensors, kas kontrolē spiediena izmaiņas un
riepas iekšējo temperatūru, ļauj automātiski
identificēt bojātu riepu.
* Papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas. Nav pieejama ar pusautomātisko pārnesumu kārbu.

Trieciendrošs
Partner virsbūves detaļas pakāpeniski absorbē
trieciena enerģiju gan trieciena no priekšpuses, gan aizmugures, gan arī no sāniem
gadījumā. Apgāšanās gadījumā pasažieru
drošības zona, pateicoties izturīgajai virsbūvei,
paliek vesela. Vadītāju palīdz aizsargāt stūres
statnis, kas saspiežas par 40 mm. Priekšējo
sēdekļu drošības jostu augstums ir regulējams, drošības jostām ir arī ruļļa mehānisms,
pirotehniskais iepriekšējais spriegotājs un
slodzes ierobežotājs (izņ. Multiflex sēdekli
vidējā sēdvietā).
Galvas balsti

Sēdekļu muguras balsti un galvas balsti
sadursmes gadījumā seko ķermeņa kustībai,
palīdzot novērst savainojumus.
Drošības spilveni
Papildus vadītāja drošības spilvenam Partner
papildaprīkojumā var būt arī abus pasažierus
aizsargājošais dubultais drošības spilvens (ja
ir Multiflex sēdeklis) un sānu drošības spilveni.
Centrālā atslēga
Standarta aprīkojumā esošajai centrālās atslēgas sistēmai uz instrumentu paneļa ir īpašs
taustiņš. Sistēma tiek aktivizēta automātiski
uzreiz, kad braukšanas ātrums pārsniedz 10
km/ h.

Kravas nodalījuma koka aizsargi*
Kravas nodalījuma labākai aizsardzībai ir pieejama koka grīda ar aizsargājošu pārklājumu un
sienas augšdaļu (izņ. logus) aizsargājoši sānu
paneļi. Vienkārši kopjamie komplekti aizsargā
kravas nodalījumu pret triecieniem un ļauj
pārvadāt preces labākos apstākļos.
SMAGU APSTĀKĻU PAKETE
Smagu apstākļu pakete ar dzinēja pamatnes
aimagu apstākļu pakete* ar dzinēja pamatnes
aizsardzību no metāla un specifiska izmēra
riepām (195/ 70 R 15) uzlabo Partner vilces
spēku uz sarežģīta ceļa seuguma un aizsargā
pamatni no mazākiem triecieniem.
*Papildaprīkojumā vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

Izvēles atslēga
Ar uz instrumentu paneļa esošo taustiņu ar
LED gaismu var kravas nodalījumu aizslēgt un
atvērt neatkarīgi no kabīnes, ja braukšanas
ātrums pārsniedz 10 km/h.
Tālvadības pults
Ar tālvadības pulti ar 3 taustiņiem*** var
aizslēgt un atvērt vai nu visu automobili vai
tikai kravas nodalījumu.

**Pieejams, sākot ar 2015. gada beigām.
***Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.

PARTNER MODEĻU KLĀSTS
Ar katru amatu ir saistītas specifiskas
vēlmes. To piepildīšanai Partner tiek
piedāvāts dažādās versijās, lai apmierinātu privātuzņēmēju vai auto parku
administratoru specifiskās vajadzības.
IZVĒLIES PIEMĒROTU VIRSBŪVES
TIPU
Partner ir pieejams divos garumos, tātad
arī ar diviem apjomiem. Partner L1 versija ir 4.38 m gara un L2 versija ir 4.63 m
gara; abu versiju platums ir 1,81 m (2.11
m ar spoguļiem).
Modelī ar garo kabīni uz garā Partner
versijas bāzes ir papildus trīsvietīga

sēdekļu rinda, kas piedāvā elastīgākas
lietošanas iespējas un ļauj automobilī
uzņemt līdz 5 cilvēkiem. Aizmugures
sēdekli ar integrēto kravas barjeru var nolocīt un atbrīvot 1,805 metrus lietderīgās
grīdas virsmas.
Partner ir pieejams arī kā kravas automobilis. Šī versija ir lieliska bāze pārbūvei,
ļaujot piemērot transportlīdzekli klientu
aizvien specifiskākajām vajadzībām.
Partner var pārbūvēt, piemēram, par refrižeratoru vai īpaši celtniecības darbiem
paredzētu transportlīdzekli.

4X4 PĀRBŪVES APRĪKOJUMS*
Aprīkojums sastāv no zemāk minētā:
- Smagu apstākļu pakete
- 850 kg nestspēja
- Pārbūves aprīkojums
- Bagāžas nodalījuma grīdas pārklājums
no PVC

DURVJU PIEDĀVĀJUMS
Partner ir vienas vai divas sānu bīdāmās
durvis*, kas var būt ar logu vai bez tā.
Dažāda izmēra aizmugures spārnu durvis
atkarībā no klienta vajadzībām var būt
slēgtas vai ar logu*.
**Papildaprīkojumā.

* Atkarībā no versijas un dzinēja

PACK LOOK*
Lai piešķirtu Partner automobilim stilu un
individualitāti, papildaprīkojumā, līdzīgi
kā Tepee, ir pieejamas ārējās virsbūves
detaļas virsbūves krāsā, piemēram, pamperi (L2 gadījumā tikai priekšējais), sānu
spoguļu korpusi u.c., LED dienas gaitas
lukturi, miglas lukturi un dekoratīvie diski.

*Papildaprīkojumā.

IZMĒRI
Partner mērķis ir padarīt vienkāršāku uzņēmēju ikdienas darbu. Ārējie
izmēri nodrošina lielisku līdzsvaru starp apjomu, pieejamību, vadāmību

ĀRĒJIE IZMĒRI

un manevrējamību. Partner lieliski atbilst visām vajadzībām un piedāvā
ideālu ārējo izmēru un iekšējā apjoma attiecību.

IEKŠĒJIE IZMĒRI

Ārējie izmēri

Īsā versija

Garā versija

Iekšējie izmēri

Ārējie izmēri

4384 mm

4632 mm

Kravnesība

Garums

1810 mm

1810 mm

Platums (ar atvērtiem spoguļiem)

2112 mm

Platums (ar nolocītiem spoguļiem)
Kravas nodalījuma sliekšņa augstums

Īsā versija

Garā versija

Sānu bīdāmās durvis

Aizmugures spārnu durvis

Ārējie izmēri*

Platforma

737 mm

1250 mm

Kopējais garums

4241 mm

2050 mm

Lietderīgais platums

640 mm

1230 mm

Maksimālais virsbūves garums

1982 mm

3000 mm

3250 mm

Maks. augstums

1192 mm

1200 mm

Maksimālais virsbūves platums

1930 mm

1620 mm**

1500 mm***

Lietderīgais augstums

1100 mm

1148 mm

Maksimālais virsbūves augstums

520 mm

1230 mm

1230 mm

Kravnesība

1000 kg

1250 mm

1250 mm

Garenbāze

2728 mm

3,3 m3 - 3,7 m3***

3,7 m3 - 4,1 m3***

750 kg

Garums (pie sēdekļiem)

1800 mm

2112 mm

Garums (ar Multiflex sēdekli)

1832 mm

Maksimālais platums

2728 mm

2728 mm

Platums (starp riteņu arkām)

584 mm / 609 mm*

612 mm

Maksimālais augstums

*Ar 850 kg kravnesību.

Apjoms

PLATFORMAS IZMĒRI

Maks. platums

625 kg / 850 kg*

1801 mm / 1838 mm*

Minimālais augstums Garenbāze

DURVJU IZMĒRI

*Versija ar palielinātu kravnesību (atkarībā no dzinēja).
**Bez sānu bīdāmajām durvīm.
***Ar sānu bīdāmajām durvīm.
****Ar nolocītu Multiflex sēdekli.

Durvju izmēri

*Pirms pārbūves

VIRSBŪVES KRĀSAS

Parastā krāsa
Blanc Banquise balta

Metāliskā krāsā*
Gris Shark pelēkā krāsā
Metāliska krāsa*
Gris Aluminium pelēka

Parastā krāsa
Rouge Ardent sarkanā krāsā

Parastā krāsa
Noir Onyx melnā krāsā*
*Papildaprīkojumā.

INTERJERI

DEKORATĪVIE DISKI

Audums Réseau Gris (pelēks)

15” bultskrūvju uzlikas

Dekoratīvais disks Atacama 15’’

Dekoratīvais disks Nateo15’’**

* Pieejams, sākot ar 2015. gada novembri.
**Pieejams ar Pack Look Intégral paketi.

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES
TĪKLS UN PAKALPOJUMI

PAPILDINĀJUMI
1 – Koka vai polipropilēna interjers

Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās lietai, visu nepieciešamo
iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr
varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs
risinājumus. Peugeot ir viss, kas nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.

2 – Piekabes āķis
3 – Gumijas paklājs
4 – Jumta bagāžnieks no alumīnija
5 – Signalizācija pret ielaušanos
6 – Iekšējais jumta bagāžnieks
7 – Jumta šķērsstieņi

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI

8 – Kabīnes/ kravas nodalījuma starpsiena
ar logu

RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret slēptajiem
defektiem, PEUGEOT automobiļiem
piešķir 3 gadu vai 100 000 kilometru
nobraukuma garantiju (izņ.
izslēdzošo nosacījumu gadījumā)
pret visiem ražošanas defektiem no
jaunā automobiļa nodošanas jums
vai jūsu pārstāvim datumam.

2

PEUGEOT ASSISTANCE –
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc negaidītā
situācijā, 24 stundas diennaktī
un 365 dienas gadā tev ir iespēja
piezvanīt Peugeot Assistance.
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PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar mierīgu sirdi,
Peugeot papildus garantijai piedāvā
arī profilakses kopšanu un apkopi –
trīs unikālas un individuālas paketes,
lai jūs varētu braukt bez raizēm. No
klientu atbalsta līdz automobiļa
salabošanai iespējamo problēmu
gadījumā, no nodilušo detaļu
nomaiņas līdz apkopei. Jūs varat
izvēlēties tieši savam automobilim
nepieciešamās izdarāmās darbības.
Un tam vienmēr ir Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢINĀLO REZERVES
DAĻU PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- visas
mūsu piedāvātās Peugeot oriģinālās
rezerves daļas ir jūsu drošības
nodrošināšanai tiek pakļauta stingrai
kontrolei un pārbaudei. Peugeot
tīklam pievienojušos pārstāvniecību
piedāvātājām oriģinālajām rezerves
daļām tiek piemērota viena gada
garantija.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto informāciju
atradīsit internetā, mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var
tev piezvanīt pēc darbnīcas
apmeklējuma. Atbildot uz viņu
uzdotajiem jautājumiem, sniegsi savu
ieguldījumu Peugeot pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanā.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu pieeju
pakalpojumu piedāvāšanā
uzņēmumiem ar autoparku.
Neatkarīgi no autoparka sastāva,
piedāvājam jums: autoparka
transportlīdzekļu piedāvājumu,
finanšu risinājumus, apkopi un
administrēšanu.
Papildu informācijas saņemšanai
gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot
tirdzniecības pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA
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PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit visu
nepieciešamo papildu aprīkojumu
un piederumus, kas ir izstrādāti īpaši
Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu zīmola
produktu klāstu, kas iepriecinās jūs
pašus, bet būs arī labi piemēroti
dāvanām.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem datiem. Aprakstītais
aprīkojums atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo Peugeot produktu attīstīšanas politiku,
ir jābūt gatavam tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu
gammu. Diemžēl pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus
vai papildu informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles
Peugeot atbilstoša satura skaidras atļaujas ir aizliegta.

