PEUGEOT

NOVI PARTNER FURGON
CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN
TEHNIČNE LASTNOSTI
Veljavnost od 01.06.2015
V1.0

Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer : Peugeot Slovenija, d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana

PEUGEOT PARTNER FURGON
Maloprodajna cena z DDV (€)
Veljavnost od 01.06.2015

kW ( KM)

Menjalnik

CO2 (g/km)

BASE

72 (98)

5 st.-ročni (BVM5)

164

13.420,00

CONFORT

CABIN CREW

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM
Kratka verzija; nosilnost 625 - 850 kg **
Furgon L1 1.6 VTi 98 Euro 5
MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM
Kratka verzija; nosilnost 625 - 850 kg **

136

Furgon L1 1.6 HDi 75 Euro 5

55 (75)

5 st.-ročni (BVM5)

131

14.762,00

16.872,60

Furgon L1 1.6 HDi 90 Euro 5

66 (90)

5 st.-ročni (BVM5)

132

15.311,00

17.421,60

Furgon L1 1.6 HDi 115 FAP Euro 5

84 (115)

5 st.-ročni (BVM5)

134

66 (90)

5 st.-ročni (BVM5)

143

66 (90)

5 st.-ročni (BVM5)

147

18.275,60

Dolga verzija; nosilnost 800 kg **
Furgon L2 1.6 HDi 90 Euro 5

16.592,00

18.336,60

Podaljšana kabina (5 sedežev); nosilnost 716 kg **
Furgon L2 1.6 HDi 90 Euro 5

** Nosilnost brez upoštevanja mase voznika (75kg), odvisno od opreme in naročenih opcij
Stroški transporta in priprave vozila znašajo 160 € z DDV in niso vključeni v maloprodajno ceno vozila.

Base :
ESP sistem za nadzor stabilnosti vozila
Variabilni servo volan nastavljiv po višini in globini
ABS s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili
ASR - sistem proti zdrsu pogonskih koles
Pomoč pri speljevanju v klanec
Daljinsko centralno zaklepanje
El. pomični zunanji ogledali
Sistem za porazdelitev zavorne moči
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Voznikova in sovoznikova varnostna zračna blazina
Zgornja polica v potniščem prostoru spredaj
Posamičen sovoznikov sedež
Električen pomik stekel
Centralno zaklepanje (ločeno potniški in tovorni del)
Pregradna zaščitna stena (mreža zgoraj)
Asimetrična krilna zadnja vrata brez stekla
Stranska desna drsna vrata (samo L2)
Kljuke vrat v črni barvi
Stranske zaščitne letvice v črni barvi
Zunanji ogledali v črni barvi
15'' jeklena platišča z delnimi pokrovi
Confort → (Base +):
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Naslon za roko na voznikovem sedežu
Predal pod voznikovim sedežem
Klimatska naprava
Radio CD z MP3 predvajalnikom
Posamičen sovoznikov sedež
Tempomat in omejevalnik hitrosti
PVC podlaga v potniškem prostoru
El. pomični in ogrevani zunanji ogledali
Sekvenčni pomik voznikovega stekla
Daljinsko zaklepanje
PVC podlaga v tovornem prostoru
Desna stranska drsna vrata
Celotni pokrovi platišč

Cabine Crew (5 sedežev)→ (Base +):
Pomična pregradna mreža
Nosilnost vozila je 716kg **
Posebna PVC podlaga v potniškem prostoru
Desna stranska drsna vrata (L2)
Asimetrična krilna vrata zadaj z ogrevanim
steklom in brisalcem

18.056,00

PEUGEOT PARTNER FURGON
CENIK OPCIJ

Veljavnost od 01.06.2015
FURGON BASE
Vlečna kljuka MONOBLOK (odstranljiva z odvitjem vijakov)
(krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)

Verzija

Koda

Maloprodajna cena
brez DDV (€)

Informativna maloprodajna
cena z DDV (€)

Primerna za L1 in L2

AQ03

325,00

396,50

samo za L1

AQ05

408,33

498,17

Primerna za L1 in L2

*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Vlečna kljuka (lahko snemljiva kljuka brez dodatnega orodja)
(krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)
*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Vlečna kljuka (nesnemljiva) (krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)

AQ06

390,00

475,80

Sovoznikova zložljiva sedežna klop za dve osebi brez naslona za roko na voznikovem sedežu
Paket za predelavo (močnejša električna oprema + dodatni el. priključki)
Povečana nosilnost na 850 kg (serijsko pri daljši verziji), ni možno z 1.6 HDi 115

AX05
BQ01
CZ11

250,00
130,00
250,00

305,00
158,60
305,00

Odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED dnevne luči (dolžina L2 ima zadnji odbijač v črni barvi!)

ED17

204,92

250,00

Dodatna zaščita podvozja pod motorjem
PVC zaščita prtljažnega prostora
Lesena zaščita prtljažnega prostora
Lesena zaščita prtljažnega prostora + zaščita stranskih bočnih oken in oken prtljažnih vrat
Električno zložljivi zunanji ogledali + električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali
Posebna PVC podlaga v potniškem prostoru
Ogrevanje orednjih sedežev + voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roko in predalom pod
sedežem
Senzor za dež + prednji meglenki s funkcijo osvetljevanja ovinka + atermično vetrobransko steklo +
Radio CD MP3 + potovalni računalnik
Stranski zračni blazini
Odprtina na zadnjem delu strehe (samo za krajšo verzijo) (ni možno z levimi drsnimi stranskimi
vrati)
Dvižna vrata zadaj + desna stranska drsna vrata
Asimetrična krilna zadnja vrata z ogrevanim steklom in brisalcem
Desna stranska drsna vrata
Leva in desna stranska drsna vrata (ni možno z NL01)
Leva stranska drsna vrata (ni možno z NL01)
Prednji meglenki
Pregradna zaščitna stena med potniškim in tovornim prostorom z mrežo zgoraj in odprtino za daljše
predmete - odstranljiva + plastični dodatki ob straneh
Pregradna zaščitna stena med potniškim in tovornim prostorom z mrežo zgoraj in odprtino za daljše
predmete + plastični dodatki ob straneh + zvočna izolacija - odstranljiva
Pregradna zaščitna stena iz materiala ABS med potniškim in tovornim prostorom z oknom SECURIT.
Prevleka pregrade v potniščem prostoru iz blaga.
Ročna klimatska naprava +sekvenčni pomik stekel na voznikovi strani + električno pomični zunanji
ogledali
Tempomat z omejevalnikom hitrosti
Voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roko in predalom pod sedežem(serijsko z AX05 ali
NA01 ali NF02)
Parkirni senzorji zadaj
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Sistem GRIP CONTROL (izboljšan sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR+) za vožnjo
po različni podlagah, s stikalom na armaturni plošči ). Ob naročilu opcije so na vozilo nameščena 15palčna jeklena platišča + dodatna zaščita podvozja pod motorjem + povečana nosilnost na 850 kg
(Ni MOŽNO na 1.6 HDi 115)
Usnjen volanski obroč
Sekvenčni pomik stekel na voznikovi strani + električno pomični zunanji ogledali

FX01
GB23
GB33
GB34
HU02
LK07

100,00
50,00
210,00
410,00
50,00
50,00

122,00
61,00
256,20
500,20
61,00
61,00

NA01

300,00

366,00

NB08

510,00

622,20

NF02

400,00

488,00

NL01

300,00

366,00

PB02
PB04
PC17
PC19
PC19
PR01

500,00
210,00
200,00
400,00
200,00
120,00

610,00
256,20
244,00
488,00
244,00
146,40

PX28

100,00

122,00

PX30

150,00

183,00

PX34

180,00

219,60

*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Ni možno na L2
Serijsko na L2
L1
L2

RE01

950,00

1.159,00

RG03

200,00

244,00

RH12

100,00

122,00

UB01
UB03

250,00
364,75

305,00
445,00

UF02

570,00

695,40

VH04
WD36

50,00
163,93

61,00
200,00

Radio CD MP3 + potovalni računalnik

WLKX

286,89

350,00

Radio CD MP3 + potovalni računalni + prostoročna telefonija + USB + AUX
Kovinska barva
Posebna barva (črna ONXY)
Posebna barva (Rdeča Ardent)
Posebne barve (flotne barve)

WLRW
0MM0
XYP0
X9P0
0ME0

570,00
330,00
330,00
200,00
350,00

695,40
402,60
402,60
244,00
427,00

PEUGEOT PARTNER FURGON
CENIK OPCIJ

Veljavnost od 01.06.2015

Verzija

FURGON CABIN CREW
Vlečna kljuka MONOBLOK (odstranljiva z odvitjem vijakov)
(krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)

Koda

Maloprodajna cena
brez DDV (€)

Informativna maloprodajna
cena z DDV (€)

AQ03

325,00

396,50

*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Vlečna kljuka (nesnemljiva) (krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)

AQ06

390,00

475,80

Paket za predelavo (močnejša električna oprema + dodatni el. priključki)

BQ01

130,00

158,60

Odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED dnevne luči (dolžina L2 ima zadnji odbijač v črni barvi!)

ED17

204,92

250,00

Dodatna zaščita podvozja pod motorjem
Električno zložljivi zunanji ogledali + električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali
Navigacijska naprava + 7'' večfunkcijski ekran na dotik + sistem za prostoročno telefoniranje + AUX +
USB
Ogrevanje orednjih sedežev + voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roko in predalom pod
sedežem
Senzor za dež + prednji meglenki s funkcijo osvetljevanja ovinka + atermično vetrobransko steklo +
Radio CD MP3 + potovalni računalnik
Leva stranska drsna vrata (ni možno z NL01)
Prednji meglenki
Ročna klimatska naprava
Tempomat z omejevalnikom hitrosti
Voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roko in predalom pod sedežem(serijsko z AX05 ali
NA01 ali NF02)
Parkirni senzorji zadaj
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED dnevne luči (dolžina L2
ima zadnji odbijač v črni barvi!)
Kamera za vzvratno vožnjo + parkirni senzorji spredaj in zadaj + 7'' večfunkcijski ekran na dotik +
sistem za prostoročno telefoniranje + AUX + USB + odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED
dnevne luči (dolžina L2 ima zadnji odbijač v črni barvi!)
Kamera za vzvratno vožnjo + parkirni senzorji zadaj + 7'' večfunkcijski ekran na dotik + sistem za
prostoročno telefoniranje + AUX + USB

FX01
HU02

100,00
50,00

122,00
61,00

JY02

870,00

1.061,40

NA01

300,00

366,00

NB08

510,00

622,20

PC19
PR01
RE01
RG03

200,00
120,00
950
200

244,00
146,40
1.159,00
244,00

*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Sistem GRIP CONTROL (izboljšan sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR+) za vožnjo
po različni podlagah, s stikalom na armaturni plošči ). Ob naročilu opcije so na vozilo nameščena 15palčna jeklena platišča + dodatna zaščita podvozja pod motorjem + povečana nosilnost na 850 kg
(Ni MOŽNO na 1.6 HDi 115)
Usnjen volanski obroč
Radio CD MP3 + potovalni računalnik
Radio CD MP3 + potovalni računalni + prostoročna telefonija + USB + AUX
7'' večfunkcijski ekran na dotik + sistem za prostoročno telefoniranje + AUX + USB
Kovinska barva
Posebna barva (črna ONXY)
Posebna barva (Rdeča Ardent)
Posebne barve (flotne barve)

L2

RH12

100,00

122,00

UB01

250,00

305,00

UB03

569,67

695,00

UB07

1.285,57

1.568,40

UB09

965,90

1.178,40

UF02

570,00

695,40

VH04
WLKX
WLRW
WL0U
0MM0
XYP0
X9P0
0ME0

50
286,89
570,00
470,00
330,00
330,00
200,00
350,00

61,00
350,00
695,40
573,40
402,60
402,60
244,00
427,00

PEUGEOT PARTNER FURGON
CENIK OPCIJ

Veljavnost od 01.06.2015
FURGON CONFORT
Vlečna kljuka MONOBLOK (odstranljiva z odvitjem vijakov)
(krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)

Verzija

Koda

Maloprodajna cena
brez DDV (€)

Informativna maloprodajna
cena z DDV (€)

Primerna za L1 in L2

AQ03

325,00

396,50

samo za L1

AQ05

408,33

498,17

Primerna za L1 in L2

*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Vlečna kljuka (lahko snemljiva kljuka brez dodatnega orodja)
(krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)
*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Vlečna kljuka (nesnemljiva) (krilnih vrat ni mogoče odpreti, kadar je prikolica priključena)

AQ06

390,00

475,80

Sovoznikova zložljiva sedežna klop za dve osebi brez naslona za roko na voznikovem sedežu
Paket za predelavo (močnejša električna oprema + dodatni el. priključki)
Povečana nosilnost na 850 kg (serijsko pri L2), ni možno z 1.6 HDi 115

AX05
BQ01
CZ11

250,00
130,00
250,00

305,00
158,60
305,00

Odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED dnevne luči (dolžina L2 ima zadnji odbijač v črni barvi!)

ED17

204,92

250,00

Dodatna zaščita podvozja pod motorjem
Lesena zaščita prtljažnega prostora
Lesena zaščita prtljažnega prostora + zaščita stranskih bočnih oken in oken prtljažnih vrat
Električno zložljivi zunanji ogledali
Navigacijska naprava + 7'' večfunkcijski ekran na dotik + sistem za prostoročno telefoniranje + AUX +
USB
Ogrevanje ogrednjih sedežev
Senzor za dež + prednji meglenki s funkcijo osvetljevanja ovinka
Stranski zračni blazini
Odprtina na zadnjem delu strehe (samo za krajšo verzijo) (ni možno z levimi drsnimi stranskimi
vrati)
Dvižna vrata zadaj
Asimetrična krilna zadnja vrata z ogrevanim steklom in brisalcem
Leva stranska drsna vrata (ni možno z NL01)
Prednji meglenki
Pregradna zaščitna stena med potniškim in tovornim prostorom z mrežo zgoraj in odprtino za daljše
predmete - odstranljiva + plastični dodatki ob straneh
Pregradna zaščitna stena med potniškim in tovornim prostorom z mrežo zgoraj in odprtino za daljše
predmete + plastični dodatki ob straneh + zvočna izolacija - odstranljiva
Pregradna zaščitna stena iz materiala ABS med potniškim in tovornim prostorom z oknom SECURIT.
Prevleka pregrade v potniščem prostoru iz blaga.
Avtomatska dvopodročna klimatska naprava + električno zložljiva vzvratna ogledala
Parkirni senzorji zadaj
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED dnevne luči (dolžina L2
ima zadnji odbijač v črni barvi!)
Kamera za vzvratno vožnjo + parkirni senzorji spredaj in zadaj + 7'' večfunkcijski ekran na dotik +
sistem za prostoročno telefoniranje + AUX + USB + odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED
dnevne luči (dolžina L2 ima zadnji odbijač v črni barvi!)
Kamera za vzvratno vožnjo + parkirni senzorji zadaj + 7'' večfunkcijski ekran na dotik + sistem za
prostoročno telefoniranje + AUX + USB
Sistem GRIP CONTROL (izboljšan sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR+) za vožnjo
po različni podlagah, s stikalom na armaturni plošči ). Ob naročilu opcije so na vozilo nameščena 15palčna jeklena platišča + dodatna zaščita podvozja pod motorjem + povečana nosilnost na 850 kg
(Ni MOŽNO na 1.6 HDi 115)
Usnjen volanski obroč

FX01
GB33
GB34
HU02

100,00
210,00
410,00
50,00

122,00
256,20
500,20
61,00

*Kljuka in električna napeljava vgrajena na vozilo, potrebno posamično homologirati

Ni možno na L2

JY02

870,00

1.061,40

NA01
NB08
NF02

200,00
160,00
300,00

244,00
195,20
366,00

NL01

300,00

366,00

PB02
PB04
PC19
PR01

300,00
210,00
200,00
120,00

366,00
256,20
244,00
146,40

PX28

100,00

122,00

PX30

150,00

183,00

PX34

180,00

219,60

RE07
UB01

220,00
250,00

268,4
305,00

UB03

569,67

695,00

UB07

1.145,57

1.397,60

UB09

825,90

1.007,60

UF02

570,00

695,40

VH04

50,00

61,00

Sistem za prostoročno telefoniranje + AUX + USB

WLRW

220,00

268,40

7'' večfunkcijski ekran na dotik + sistem za prostoročno telefoniranje + AUX + USB
Navadna barva razen WPP0
Kovinska barva
Posebna barva (črna ONXY)
Posebna barva (Rdeča Ardent)
Posebne barve (flotne barve)

WL0U
WPP0
0MM0
XYP0
X9P0
0ME0

470,00
200,00
330,00
330,00
200,00
350,00

573,40
244,00
402,60
402,60
244,00
427,00

PEUGEOT PARTNER FURGON
BARVE in NOTRANJOSTI

KODA

BASE

CONFORT

Siva notranjost iz tkanine NARBONNAIS

CABIN CREW

9WFZ

Posebna
barva

Siva aluminium

NOTRANJOST

Kovinska
barva

Bela Banquise
PEUGEOT PARTNER FURGON

NIVO
OPREMLJENOSTI

Navadna
barva

WPPO

ZRM0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Za ostale odtenke posebnih barv se pozanimajte pri
vašem pooblaščenem prodajalcu vozil Peugeot.

• = Serijska notranjostr o = Opcijska notranjost
PARTNER FURGON

WPP0 - Bela Banquise
9WFZ Siva notranjost iz tkanine NARBONNAIS - Base, Confort
PARTNER FURGON CABIN CREW

ZRM0 - Siva aluminium

9WFZ - Siva notranjost iz tkanine NARBONNAIS Cabin Crew

PEUGEOT PARTNER FURGON L1
TEHNIČNI PODATKI

SPLOŠNI PODATKI

BENCIN

DIZEL

1,6 l Vti ''98''
BVM5
EP6CB

1,6 l Hdi ''75''
BVM5
DV6ETED

1,6 HDi ''90''
BVM5
DV6DUTED

Euro5

Euro5

Euro5

Euro5

1598

1560

1560

1560

Prostornina (cm3)

72 (98) - 6 000

55 (75) - 4 000

66 (90) - 4 000

84 (115) - 3 600

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

152 - 3 500

185 - 1500

215 - 1500

240 - 1 500

Menjalnik

5 - st. ročni

5 - st. ročni

5 - st. ročni

5 - st. Ročni

195/65R15 91T 6.50J15,
195/70R15C 91T 6.50J15

195/65R15 91T 6.50J15,
195/70R15C 91T 6.50J15

195/65R15 91T 6.50J15, 195/70R15C 91T 6.50J15,
205/65R15 91T 6.50J15

195/65R15 91T 6.50J15, 195/70R15C 91T 6.50J15,
205/65R15 91T 6.50J15

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

Pnevmatike

4380

Dolžina (mm)

1810 - 2112

Širina vozila brez - z vzvratnimi ogledali (mm)

1812 (625 kg) - 1834 (800/850 kg)

Višina vozila brez - s strešimi nosilci (mm)

2728

Medosna razdalja (mm)

925 - 727

Previs spredaj - zadaj (mm)

1505 - 1554

Širina koloteka spredaj - zadaj (mm)

1100

DIMENZIJE

Višina stranskih drsnih vrat (mm)
Širina stranskih drsnih vrat minimalna - maksimalna (mm)

650 - 737

Zadnja krilna vrata : širina ožjih - širših vrat (mm)

495 - 543

Zadnja krilna vrata : uporabna - maksimalna višina (mm)

1148 - 1200

Zadnja krilna vrata : uporabna - maksimalna višina (mm)

1100 - 1250
40

Girafon: kot odpiranja (°)

1620

Maksimalna širina tovornega prostora (mm)
Višina nakladalnega prostora (mm)

586

Maksimalna višina tovornega prostora (mm)

1250

Dolžina tovornega prostora do sedežev (mm)

1800
3000

Dolžina tovornega prostora z zloženim oz. odstranjenim sovoznikovim sedežem (mm)

1230

Širina med zadnjima blatniškima košema (mm)

3300 (3700 v primeru 3 sedežev)

Volumen tovornega prostora VDA (dm3)

1250

Maksimalna višina do strehe v potniškem prostoru (mm)
Višina prednjih sedežev (mm)

370

Širina v potniškem prostoru v višini komolcev ( mm)

1484
144

Minimalna oddaljenost od tal (mm)

TEŽE (kg)

IZVEDENKA

625 kg 2 sedeža

625 kg 3 sedeži

850 kg 2 sedeža

850 kg 3 sedeži

625 kg 2 sedeža

625 kg 3 sedeži

850 kg 2 sedeža

850 kg 3 sedeži

625 kg 2 sedeža

625 kg 3 sedeži

850 kg 2 sedeža

850 kg 3 sedeži

625 kg 2 sedeža

Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)(z voznikom)

1379

1394

1379

1394

1369

1379

1369

1379

1364

1374

1364

1374

1397

En ordre de marche (ODM)

1517

1534

1517

1534

1483

1483

1483

1483

1478

1478

1478

Največja dovoljena obremenitev na prednji - zadnji osi

1080 - 1040

1100 - 1230

1100 - 1230

1050 - 1120

1090 - 1090

1080 - 1230

1110 - 1230

1080 - 1050

1080 - 1050

1110 - 1230

1945

1960

2150

2185

1935

1945

2150

2170

1960

1990

2165

2195

1960

Charge utile (y compris conducteur)

566

566

771

791

566

566

781

791

596

616

801

821

563

685 - 1050

695 - 1050

685 - 870

695 - 800

680 - 995

685 - 985

680 - 780

685 - 760

680 - 1150

685 - 1150

680 - 955

685 - 955

695 - 1150

50 - 100

50 - 100

50 - 100

70 - 100

70 - 100

60 - 100

70 - 100

70 - 100

70 - 100

40 - 100

60 - 100

70 - 100

IZVEDENKA

50 - 100
625 kg

850 kg

625kg aéro

850kg aéro

625kg aéro

1110 - 1230

850kg aéro

625 kg 3 sedeži
1414

1535

1080 - 1040

Dovoljena obremenitev na vlečnem priklučku/strešnen prtljažniku
ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom / s
polovico dovoljene
obremnitve

1478

Dovoljena skupna masa CEE (MTAC)

Dovoljena vlečna masa prikolice brez zavor - z zavorami

PORABA
GORIVA in
IZPUST

1,6 l HDi 115
BVM5
DV6CTED

1548

1080-1050

1080 - 1050
2005
591
705 - 1150
70 - 100
625kg

160

160

152

152

164

164

172

400 m z mesta (s)

18,9 / 19,8

18,9 / 20,1

19,9 / 20,3

19,9 / 20,6

18,7 / 19,8

18,7 / 19,8

18,1 / 18,4

1000 m z mesta (s)

35,4 / 36,9

35,4 / 37,5

37,5 / 38,2

37,5 / 38,6

34,8 / 36,8

34,8 / 36,8

33,3 / 34,6

0 do 100 km/h (s)

13,2 / 15,1

13,2 / 15,9

16,6 / 17,6

16,6 / 18,3

12,8 / 15,3

12,8 / 15,3

11,5 / 13,2

Maksimalna hitrost v zadnji prestavi (km/h)

60

Prostornina posode za gorivo (l)
ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100km)

9,6

5?8

5,7

5,7

EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji(l/100 km)

5,7

4,6

4,7

4,8

Kombinirana poraba (l/100 km)

7,1

5,0

5,0

5,1

Emisije CO2 (g/km) v kombiniranem načinu vožnje

164

131

132

134

* Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

PEUGEOT PARTNER FURGON L2
TEHNIČNI PODATKI

1,6 HDi ''90''
BVM5
DV6DUTED
Euro5
SPLOŠNI PODATKI

3

66 (90) - 4 000

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

215 - 1500

Menjalnik

5 - st. ročni

Pnevmatike
DIMENZIJE

1560

Prostornina (cm )
Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

195/65R15 91T 6.50J15,
195/70R15C 91T 6.50J15

195/70R15C 92T 6.50J15
4628

Dolžina (mm)

1810 - 2112

Širina vozila brez - z vzvratnimi ogledali (mm)

1832

Višina vozila brez - s strešimi nosilci (mm)

2728

Medosna razdalja (mm)

925 - 975

Previs spredaj - zadaj (mm)

1505 - 1554

Širina koloteka spredaj - zadaj (mm)

1100

Višina stranskih drsnih vrat (mm)

650 - 737

Širina stranskih drsnih vrat minimalna - maksimalna (mm)

495 - 543

Zadnja krilna vrata : širina ožjih - širših vrat (mm)
Zadnja krilna vrata : uporabna - maksimalna višina (mm)

1148 - 1200

Zadnja krilna vrata : uporabna - maksimalna višina (mm)

1100 - 1250
1620

Maksimalna širina tovornega prostora (mm)
Višina nakladalnega prostora (mm)

603

Maksimalna višina tovornega prostora (mm)

1250

Dolžina tovornega prostora do sedežev (mm)

2050

Dolžina tovornega prostora z zloženim oz. odstranjenim sovoznikovim sedežem (mm)

3250
1230

Širina med zadnjima blatniškima košema (mm)

3700 (4100 v primeru 3 sedežev)

Volumen tovornega prostora VDA (dm3)

1250

Maksimalna višina do strehe v potniškem prostoru (mm)
Višina prednjih sedežev (mm)

370

Širina v potniškem prostoru v višini komolcev ( mm)

1484
144

Minimalna oddaljenost od tal (mm)
TEŽE (kg)

IZVEDENKA
Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)(z voznikom)

850 kg 3 sedeži

1444

1437

1444

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1260

1100 - 1260

Dovoljena skupna masa CEE (MTAC)

2130

2140

2170

2190

Nosilnost (z voznikom)

693

696

733

746

715 - 1000

720 - 1000

715 - 960

720 - 950

50 - 100

50 - 100

Dovoljena vlečna masa prikolice brez zavor - z zavorami
Dovoljena obremenitev na vlečnem priklučku/strešnen prtljažniku

PORABA GORIVA in
IZPUST

625 kg 3 sedeži 850 kg 2 sedeža

1437

Največja dovoljena obremenitev na prednji - zadnji osi

ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom / s
polovico dovoljene
obremnitve

625 kg 2 sedeža

IZVEDENKA

50 - 100
750kg

50 - 100
800kg

160

160

400 m z mesta (s)

19,2 / 20,4

19,2 / 20,8

1000 m z mesta (s)

35,5 / 37,1

35,5 / 38,3

0 do 100 km/h (s)

13,4 / 16,4

Maksimalna hitrost v zadnji prestavi (km/h)

13,4 / 17

Prostornina posode za gorivo (l)

60

ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100km)

6,3

EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji(l/100 km)

5,1

Kombinirana poraba (l/100 km)

5,5

Emisije CO2 (g/km) v kombiniranem načinu vožnje

143

* Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

PEUGEOT PARTNER FURGON - PODALJŠANA KABINA
TEHNIČNI PODATKI

DIZEL
1,6 HDi ''90''
BVM5
DV6DUTED
Euro5
SPLOŠNI PODATKI

Prostornina (cm3)
Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)
Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

215 - 1500

Menjalnik

5 - st. ročni

Pnevmatike
DIMENZIJE

Dolžina (mm)
Širina vozila brez - z vzvratnimi ogledali (mm)
Višina vozila brez - s strešimi nosilci (mm)
Medosna razdalja (mm)
Previs spredaj - zadaj (mm)
Širina koloteka spredaj - zadaj (mm)
Višina stranskih drsnih vrat (mm)
Širina stranskih drsnih vrat minimalna - maksimalna (mm)
Zadnja krilna vrata : širina ožjih - širših vrat (mm)

1832
2728
925 - 975
1505 - 1554
1100
650 - 737
495 - 543

Zadnja krilna vrata : uporabna - maksimalna višina (mm)

1100 - 1250
1620

Višina nakladalnega prostora (mm)

603

Maksimalna višina tovornega prostora (mm)

1250

Dolžina tovornega prostora za sedeži (mm)

1805 (brez 2 vrste sedežev) - 1320 (z drugo vrsto sedežev)

Volumen tovornega prostora VDA (dm3)
Maksimalna višina do strehe v potniškem prostoru (mm)

1230
3350 (2400 v primeru 5 sedežev)
1250

Višina prednjih sedežev (mm)

370

Širina v potniškem prostoru v višini komolcev ( mm)

1484

Minimalna oddaljenost od tal (mm)
IZVEDENKA
Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)(z voznikom)*
Največja dovoljena obremenitev na prednji - zadnji osi
Dovoljena skupna masa CEE (MTAC)
Nosilnost (z voznikom)*

PORABA GORIVA in
IZPUST

4628
1810 - 2112

1148 - 1200

Širina med zadnjima blatniškima košema (mm)

ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom / s
polovico dovoljene
obremnitve

195/65R15 91T 6.50J15, 195/70R15C 91T 6.50J15

Zadnja krilna vrata : uporabna - maksimalna višina (mm)
Maksimalna širina tovornega prostora (mm)

TEŽE (kg)

1560
66 (90) - 4 000

144
700 kg 5 sedežev
1507
1100 - 1230
2170
663

Dovoljena vlečna masa prikolice brez zavor - z zavorami*

750 - 960

Dovoljena obremenitev na vlečnem priklučku/strešnen prtljažniku

40 - 100

Maksimalna hitrost v zadnji prestavi (km/h)

160

400 m z mesta (s)

19,6 / 20,8

1000 m z mesta (s)

36,3 / 38,3

0 do 100 km/h (s)

14,5 / 17,0

Prostornina posode za gorivo (l)

60

ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100km)*

6,5

EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji(l/100 km)*

5,2

Kombinirana poraba (l/100 km)*

5,6

Emisije CO2 (g/km) v kombiniranem načinu vožnje*

147

* Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

PEUGEOT PARTNER FURGON
DIMENZIJE ZUNANJOSTI

(1) L2
(2) z opcijo zaščite
podvozja

PEUGEOT PARTNER FURGON
DIMENZIJE ZUNANJOSTI

Dimenzije tovornega prostora L1 :

Dolžina tovotnega prostora
L1 : 1,80 m - 3 m ( v primeru zložljive klopi oz. odstranjenega prednjega sedeža )
L1 : 2,05 m - 3,25 m ( v primeru zložljive klopi oz. odstranjenega prednjega sedeža )

PEUGEOT PARTNER FURGON
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA

Z opcijo AX05 :

MREŽA IN STORITVE
Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme
in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila
peugeot ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?
ZA VAŠO BREZSKRBNOST

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila,
prodanega v Sloveniji, ki se
pripeti na področju Slovenije,
Evropske Unije ali ene od
naslednjih držav: Švice,
Bolgarije, Romunije,
Makedonije, Monaka,
Norveške, San Marina,
Gibraltarja, Islandije, Izraela,
Azorskih otokov, Madeire,
Andore, Liechtensteina in
Turčije, bodo uporabniki poleg
storitev vleke in popravila,
omenjenih v garancijski
pogodbi, lahko koristili tudi
dodatno storitev prevoza in/ali
prenočišča, pod pogojem, da
pokličejo na brezplačno
telefonsko številko PEUGEOT
ASSISTANCE 080-1-307 (na
območju Slovenije) ali, če se
nahajajo v tujini, na številko
+386-1-2004-260, vsak dan, 24 ur
na dan.

PEUGEOT STORITVE
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in
razširjeni servis so paketi
prilagojeni posameznim
uporabnikom, ki jim omogočajo
brezskrbno vožnjo. V odvisnsoti
od vrste pogodbe obsega od
pomoči na cesti do popravila
vozila, od zamenjave obrabnih
delov do vzdrževanja. Sami
izberete le obseg posegov na
vašem vozilu in vedno pridobite
Peugeotovo garancijo
kakovosti. Pred vami se odpre
svobodni prostor brez omejitev.

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne
opreme in originalne opreme
Peugeot , ki je zasnovana
posebej za vaše vozilo. Oglejte
si tudi katalog, v katerem so
predstavljeni Peugeotovi izdelki
in dodatna oprema z znakom
Peugeot in jih izberite zase…ali
za darilo. Izbor originalnih
nadomestnih delov Peugeot .
Kakovost , varnost in
zanesljivost je zajamčena, saj je
zaradi vaše varnosti vsak
originalni peugeotov
nadomestni del testiran in
strogo preverjen. Nadomestni
deli in delo, ki je bilo opravljeno
v servisni mreži Peugeot, imajo

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi
stanje duha: prednosti v
mreži njegovih prodajalcev in
serviserjev, splošna –
pogodbena dvoletna
garancija, 3-letna garancija
na barvo in 12-letna
garancija proti prerjavenju
karoserije(I).
PEUGEOT INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne
strani na internetu, vtipkajte
naslov: http://www.peugeot
.si. Mednarodna spletna
stran je dostopna tudi
neposredno:
http://www.peugeot.com

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in
PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v
priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.peugeot.si.
Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sede žnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o
cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih
podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

