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NOVÝ PEUGEOT PARTNER
ZVOLEN DODÁVKOU ROKU*  20 1 9

Nový PEUGEOT PARTNER vyniká v segmentu lehkých užitkových vozů díky začlenění kabiny 

PEUGEOT i-Cockpit®, která umocní zážitky z jízdy. Pozornost členů poroty upoutaly dvě klíčové 

a v tomto segmentu nevídané novinky: indikátor přetížení zajišťující bezpečnost za všech okolností a funkce 

Surround Rear Vision, která pomocí 2 kamer zlepšuje viditelnost a umožňuje sledování mrtvých úhlů.



*Ocenění Mezinárodní dodávka roku se uděluje od roku 1992. Porota se skládá z 25 evropských novinářů a vydavatelů nezávislých médií zaměřujících se na lehké užitkové vozy.

OC ENĚNÝ J IŽ  PŘ I  UVEDENÍ

Každý živnostník nalezne koniguraci vozu odpovídající potřebám jeho profese. Vychází vstříc všem, 

ať už vyžadují odolnost a výkonnost za každé situace nebo tráví dlouhé hodiny za volantem.

Nový PEUGEOT PARTNER budí dojem, že zvládne i zdánlivě nemožné.
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Kvalita francouzské výroby a její vynalézavost byly značce PEUGEOT 

odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři a návrháři 

zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí na všechny 

smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky překračující 

hranice samotného řízení.

Dokonalá ergonomie, exkluzivní materiály, neomezené možnosti

konektivity... každý detail byl promyšlen tak, aby pro vás řízení vozu 

bylo nanejvýš příjemné a přirozené.
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K  VAŠ IM  SLUŽBÁM

Těžký a rozměrný náklad a až 3 osoby pohodlně převezete v novém voze PEUGEOT PARTNER vybaveném 

paketem Worksite. Díky této doplňkové výbavě je dokonale přizpůsoben pro jízdu do těžko přístupných míst.
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*Systém Grip Control obohacený o funkci Hill Assit Descent Control optimalizuje řízení vozu ve strmých svazích.

ZVLÁDNE NEM OŽNÉ

Pro tuto verzi je kromě robustního vzhledu charakteristická zvýšená 

světlá výška, velká kola s pneumatikami Mud & Snow, ochranný kryt 

pod motorem a systém Advanced Grip Control*.
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P RO POLYKAČE K ILOMETRŮ

Nový  PEUGEOT PARTNER nabízí řešení šité na míru profesionálům, 

kteří tráví mnoho času na cestách a upřednostňují bezpečnost a pohodlí.
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J INÝ  ÚH EL  P OH LEDU

Svůj vůz můžete vybavit  novinkou v podobě inovativní funkce  

Surround Rear Vision, která eliminuje neviditelná místa pro řidiče užitkového vozu.

9



PEUGEOT i -COCKPIT® .





PEUGEOT I - C OC K P IT ®
POPRVÉ  U  UŽ ITK OVÉH O VOZU!

PEUGEOT i-Cockpit® je více než jen další novinka ve výbavě vozu, nabízí intuitivní řízení  

díky optimalizované ergonomii a spojení pohodlí a bezpečnosti.
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NEODVRACEJTE  P OZOR NOS T  OD Ř ÍZEN Í

PEUGEOT i-COCKPIT® představuje inovované místo řidiče, kterému dominují kompaktní volant zajišťující rychlejší a méně únavné 

manévrování, zvýšený sdružený přístroj v zorném poli řidiče umožňující číst důležité informace bez nutnosti odvrátit zrak od silnice 

a dotykový kapacitní displej 8" umístěný ve středu palubní desky, orientované směrem k řidiči s přímým přístupem k hlavním funkcím.



MOB ILN Í  KANCELÁŘ

Odhalte nevídané inovace v segmentu lehkých užitkových vozů 

a proměňte svůj Nový PEUGEOT Partner v mobilní kancelář.

Díky nastavitelné lavici Multilex můžete pohodlně převézt až 3 osoby nebo 

využít otočný stolek zabudovaný do sklopného opěradla prostředního sedadla.

Objevte velké množství důmyslných úložných prostor v kabině, kam uložíte vše, 

co potřebujete ke své práci.
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NÁKLADOVÝ PROSTOR



ABS OLUTNÍ  
SOBĚS TAČ NOS T

Nový PEUGEOT PARTNER disponující velkou nosností a objemným nákladovým 

prostorem, je vybaven inovativní technologií v podobě indikátoru přetížení. Náklad je 

automaticky zvážen při nastartování vozu, přičemž je možné také vážení u stojícího 

vozu pomocí příslušného ovladače v nákladovém prostoru.

Indikátor přetížení je vysoce praktický a účinný nástroj zaručující bezpečnost. Tím, 

že upozorní na přetížení vozu, zamezí zhoršení jeho jízdních vlastností a sníží rizika, 

která jsou s přetížením spojena, jako např. prasknutí pneumatiky, ztráta kontroly nad 

vozem, předčasné opotřebení vozu, vyšší spotřeba paliva či riziko pokuty.

Tento příplatkový doplněk výbavy je na trhu lehkých užitkových vozů napříč 

segmenty zcela unikátní.

S nastavitelným sedadlem Multilex* můžete pohodlně převézt 3 osoby 

nebo sklopením opěradla krajního sedadla prodloužit délku pro náklad. 

Zvednutím sedáku máte možnost zvětšit užitečný objem nákladu.

*K dispozici na přání.1 8





MA XIMÁLNÍ  VAR IAB IL ITA

Mimořádně praktickou volbou je verze Polocombi, která pohodlně přepraví až 5 osob. Lavice 2. řady sedadel byla převzata 

z nového vozu PEUGEOT Rifter, čímž byl zajištěn komfort a dostatečný prostor na nohy unikátní v rámci segmentu lehkých 

užitkových vozů. Ojedinělá je v této kategorii rovněž možnost druhou řadu sedadel sklopit, což poskytne velký přepravní prostor. 

Pokud navíc sklopíme sedadlo spolujezdce, usnadníme přepravu dlouhých předmětů a zvýšíme užitečnou délku na 3,44 m 

a užitečný objem z 1,8 m3 na 4 m3 dle zvolené konigurace.
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Během jízdy musí být použita ochranná síť, aby se zabránilo pohybu dlouhých předmětů přesahujících do kabiny vozu.

2 1





KONEKTIVITA  BEZ  HRANIC



NEOMEZENÉ MOŽNOST I  PŘ IPO J ENÍ

Inovace v samém nitru kabiny. Prostřednictvím navigace 3D* s hlasovým 

ovládáním a integrovanou mapou Evropy dojedete spolehlivě do cíle. 

Mapa se zobrazuje na kapacitním barevném dotykovém displeji, na palubní 

desce nebo ve vyvýšeném sdruženém přístroji.

Nechte svůj telefon ležet. Díky funkci Mirror Screen* můžete v novém voze 

PEUGEOT PARTNER používat kompatibilní aplikace svého chytrého telefonu 

přímo na dotykovém displeji. Indukční bezdrátové dobíjení** nabije váš telefon 

bez nutnosti použití kabelu.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat. Indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi.

**Aplikace Mirrorlink™, Carplay™ nebo Android Auto fungují za jízdy i po zastavení vozu. Za jízdy je ale přístup k některým 

aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen. Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, 

mohou vyžadovat registraci placené aplikace s certiikátem Mirrorlink™ nebo Carplay™. Funkce Mirror Screen funguje na bázi 

technologie MirrorLink™ pro kompatibilní telefony s operačními systémy Android, BlackBerry a Windows Phone a technologie 

Apple CarPlay™ pro telefony se systémem iOS. Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora s přístupem 

k internetu. Tato technologie bude postupně zaváděna u nových chytrých telefonů.
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S U R R OU ND R EAR  V IS ION *
VĚDĚT  VŠ E  O  S VÉM OKOL Í

Již žádné kompromisy mezi ochranou nákladu a dobrou viditelností! Tento inovativní 

systém je cenným asistentem při řízení, neboť řidiči umožňuje sledovat, co se děje kolem. 

Řidič má tedy optimální přehled o okolí vozu, což mu usnadňuje řízení a manévrování.

Nový PEUGEOT PARTNER je vybaven dvěma kamerami. Jedna je umístěná v držáku 

vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce a druhá v horní části zadních dvoukřídlých dveří.

Kamery zajišťují boční pohled na stranu spolujezdce, hlídání mrtvého úhlu a pohled 

na okolí za vozem pro snazší manévrování ve skladech, na staveništích s mnoha 

překážkami a v městském prostředí. Záběry kamer jsou promítány na displej nacházející 

se na místě vnitřního zpětného zrcátka pro okamžité přiblížení okolního prostředí, 

lepší schopnost reagovat a posílení bezpečnosti.

*K dispozici podle zvolené verze a úrovně výbavy. 27



NEPOSTRADATELNÍ  POMOCNÍ C I

Pohodlnější a bezpečnější ovládání vozu umožní široká škála asistenčních systémů řízení od hands-free přístupu a startování vozu 

po elektrickou parkovací brzdou či systém Grip Control s funkcí Hill Assist Descent Control pro jízdu ve ztížených podmínkách.
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Multifunkční kamera na čelním skle je součástí systémů Active Safety Break*, aktivního systému varování před neúmyslným opuštěním 

jízdního pruhu*, rozšířeného systému rozpoznávání dopravního značení* a automatického přepínání dálkových světel*.

*K dispozci na přání. 29





ZROZEN PRO PŘEŽITÍ



P Ř ÍKLADNÁ OVLADATELNOST 

Nový PEUGEOT PARTNER je stejně jako většina nejnovějších 

modelů značky PEUGEOT vystavěný na modulární platformě EMP2. 

Tento kvalitně navržený podvozek umožňuje krátké převisy vozu 

a nabízí snadnější manévrování díky optimalizovanému poloměru 

otáčení: u verze L1 stačí 10,82 m a u verze L2 11,43 m.

Hodnota užitečného zatížení je v segmentu nejvyšší a pohybuje se  

od 600 kg až k téměř 1 000 kg, a to jak u verze L1 tak u prodloužené L2.
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BEZKONKURENČNÍ  VÝKON





ŘADA ÚČ INNÝC H  M OTOR Ů 
ZA PŘ ÍZN IVOU C ENU

Vývoj vozu a optimalizace jeho hmotnosti hrají zásadní roli při snižování spotřeby a emisí CO2. 

Nový PEUGEOT PARTNER je nabízen s nejúčinnějšími motory, které splňují nejnovější normu Euro 6c (Euro 6.2) 

a již nyní jsou připraveny vyhovět nadcházejícímu homologačnímu  cyklu WLTP. 
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AUTOMATICKY  NA S P R ÁVNÉM  S TUP NI

Nabídka dieselových motorů zahrnuje tři varianty: BlueHDi 130 k S&S s šestistupňovou manuální převodovkou, 

BlueHDi 100 k S&S s pětistupňovou manuální převodovkou a BlueHDi 75 k s pětistupňovou manuální převodovkou.

Všechny dieselové motory jsou vybaveny iltrem pevných částic (FAP) a systémem selektivní katalytické redukce (SCR).  

Tato technologie umožňuje snížit emise již při nastartování vozu a bez nutnosti přidání aditiva pro FAP.
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(1) Verze L1

(2) Verze L2

(3) Bez paketu nákladového prostoru

(4) S paketem nákladového prostoru

(5)  Bez bočních posuvných dveří /  

1 posuvné boční dveře /  

2 posuvné boční dveří

Verze L1

S polohovatelnou lavicí Multiflex

Verze L2
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P R AKT ICKÝ  
P OMOCN ÍK

Vývoj nového vozu PEUGEOT PARTNER se opíral  

o základní potřeby živnostníků s cílem dosáhnout jeho maximální 

funkčnosti v každé situaci. Rozměry vozu s délkou 4,40 m  

u verze L1 garantují optimalizovanou délku ložné plochy  

od 1,81 m do 3,09 m s polohovatelnou lavicí Multilex,  

což umožňuje naložit dvě europalety o kapacitě  

od 3,30 m3 do 3,80 m3 podle zvolené verze.

Tyto hodnoty jsou ještě vyšší u verze L2, jejíž délka  

činí 4,75 m (+ 35 cm). Nabízí délku ložné plochy  

od 2,16 m do 3,44 m s polohovatelnou lavicí Multilex  

a objem nákladového prostoru od 3,90 m3 do 4,40 m3. Užitečné 

zatížení se pohybuje od 650 kg do 1 000 kg* ve verzi L1 i L2.
Polocombi

Sedadla druhé řady nesklopená

Sedadla druhé řady sklopená

Sedadla druhé řady  

a sedadlo spolujezdce sklopená

*Podle zvolené verze. 600 kg pro verze s nízkou spotřebou. 39



P ŘESTAVBY NOVÉHO VOZU 
P EU GEOT PARTNER :  NAB ÍDKA 
USP OKOJUJ ÍC Í  VEŠKERÉ  POTŘ EBY

Nový PEUGEOT PARTNER přichází v mnoha robustních 

a funkčních verzích, aby splnil očekávání každého 

profesionála. Tato účinná transformační základna 

umožňuje našim partnerům přestavujícím vozy upravit 

vozidlo potřebám stále specializovanější klientely.

Nový PEUGEOT PARTNER nabízí pro každou potřebu 

přizpůsobené řešení.
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MRAZICÍ VŮZ SANITNÍ VŮZ

KURÝRNÍ VŮZ HASIČSKÝ VŮZ

PŘEPRAVA OSOB  

SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

ASISTENČNÍ VŮZ



DŮRAZ NA DETAIL

Dolaďte poslední detail a vyberte si z 8 barev karoserie.  

Zvolte jeden z 5 modelů hliníkových kol či okrasných krytů kol*, 

který zvýrazní styl vašeho nového vozu PEUGEOT PARTNER.

Plechové kolo 15"

Látkové čalounění Curitiba

*K dispozici podle zvolené verze a úrovně výbavy.

42

(N) nemetalický lak

(M) metalický lak



Okrasný kryt kola
 MILFORD 15"

Plechové kolo 16" Okrasný kryt kola
RAKIURA 16"

Hliníkové kolo
 TARANAKI 16"

Bílá Banquise (N) Šedá Artense (M)

Písková Sable (M)

Šedá Platinium (M) Černá Onyx (N)

Červená Ardent (N)
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Modrá Deep Blue (M) Oranžová Cuprite (M)



P Ř ÍSLUŠENSTV Í 
ZVOLTE  KVAL ITU  PEUGEOT

Nový PEUGEOT PARTNER splňuje vaše očekávání a požadavky 

vaší profese, a proto jste si ho vybrali za každodenního společníka 

na cestách. S originálním příslušenstvím PEUGEOT z něj vytvoříte 

ještě příjemnější pracovní nástroj, který bude reprezentovat vaši 

společnost a plně se přizpůsobí vašim potřebám. Představujeme 

vám širokou nabídku příslušenství PEUGEOT pro bezpečné 

přizpůsobení vašeho nového vozu.

1. Hliníkový nosič s postranicemi pro verzi L1

2. Vnitřní dřevěné obložení nákladového prostoru

3. Relexní polep

4. Trubicový box

5. Vnitřní plastové obložení nákladového prostoru

6. Gumové koberečky

1

3
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ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti PEUGEOT prioritou: zázemí 

profesionální sítě, smluvní záruka výrobce 2 roky na díly 

a práci bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka 

na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let 

pro užitkové vozy.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství a doplňků 

PEUGEOT navržená na míru vašemu vozu. Ale také 

drobnosti pro osobní potěšení – vaše nebo vašich blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky PEUGEOT na adrese:  

www.peugeot.cz

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 

vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  

24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 

Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 

postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

•  navazuje na garanční podmínky poskytované 

výrobcem vozu

•  umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb

•  zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  

po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 24 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 

vozidlem) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 

až 140 000 ujetých kilometrů s možností změny během 

platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

•  optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 

včetně pravidelných servisních operací 

•  zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad 

po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní operace 

spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení 

výrobce Automobiles Peugeot

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo  

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

•  jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 

a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 

náklady svého vozu, ty plánované i neplánované

•  zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 

zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 

elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 

smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 

s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 

Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 

včetně práce

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo 

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 

a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 

služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, 

a to 24 h denně / 7 dní v týdnu: 

•  oprava nebo odtah nepojízdného vozidla 

do autorizovaného servisu Peugeot,  

pokud nelze závadu odstranit na místě, 

•  zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 

pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

•  ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 

(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 

•  návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 

déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  

v případě:

• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů

• natankování špatného paliva či nedostatku paliva

• defektu pneumatiky

Informace a  obrazové dokumentace použité v  tomto katalogu vycházejí z  technických parametrů známých v  době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v  závislosti na  verzi výbavou 

základní nebo na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si PEUGEOT vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, barev a potahů bez 

předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není smluvním 

dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky PEUGEOT. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu 

společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem PEUGEOT získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 

vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 

obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 

a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY



*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, 

záruk a servisních služeb jsou uvedeny 

v příslušných smluvních dokumentech, 

které si můžete vyžádat u svého 

koncesionáře PEUGEOT.



www.peugeot.cz
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