
NOVÝ PARTNER



SPRÁVNĚ AKČNÍ UŽITKOVÝ VŮZ!



Nový Partner je připraven splnit všechna vaše přání 

a profesní potřeby!

Upravená příď vozu na první pohled vypovídá 

o jeho odolném charakteru.  Uprostřed přední 

masky, zasazené do nového nárazníku s výrazně 

vykreslenými křivkami, se vyjímá chromovaný znak 

lva. Tvarované kryty na předním nárazníku mají 

nové provedení a při poškrábání nebo drobné kolizi 

je lze snadno vyměnit. Přední světlomety s novými 

obrysy i detaily uvnitř optického bloku získávají velmi 

moderní vzhled. 

Design nového vozu Partner je výrazem jeho 

síly a smyslu pro estetiku, robustnost a odolnost 

užitkového vozu ale není otázkou stylu!

Již 20 let prověřují zákazníci nejrůznějších profesí 

tento oblíbený užitkový vůz přímo v praxi. Nový 

model byl při vývoji podroben přísným zátěžovým 

testům s cílem dále zlepšit jeho spolehlivost  

a kvalitu. V extrémně náročných podmínkách ujel 

nový Partner více než 6 miliónů zkušebních kilometrů  

a nyní je plně připraven uspokojit vaše požadavky!



OSVĚDČENÁ VARIABILITA



Vnitřními užitečnými rozměry a přepravní 

kapacitou vyhoví nový Partner různorodým 

profesním požadavkům všech svých 

zákazníků.

NALOŽÍTE, CO POTŘEBUJETE…
Nový Partner vyniká velkorysou přepravní 

kapacitou a variabilitou, které se v dané 

kategorii užitkových vozů staly referencí.  

Ve verzi L1 vám nabídne užitečný objem 

3,3 m3 a užitečnou délku 1,8 m, ve verzi L2 

máte k dispozici objem 3,7 m3 a délku úložné 

plochy 2,05 m. Se sedadlem Multi-Flex  

se objem u verze L1 zvětší na 3,7 m3 a užitečná 

délka na 3 m, u verze L2 na 4,1 m3 a 3,25 m.  

Vzhledem k bezkonkurenční užitečné šířce 

1,62 m (mezi podběhy 1,23 m) budete 

schopni i do krátké verze nového vozu 

Partner naložit 2 europalety (1,2 m x 0,8 m).

Nový Partner nabízí celkem tři užitečné 

hmotnosti: u krátké verze 625 kg nebo 850 kg,  

což jsou v této kategorii vozů nejlepší 

hodnoty, a u prodloužené verze 750 kg. 

SNADNO A POHODLNĚ…
Nízký práh nákladového prostoru, zadní 

asymetrické křídlové dveře, které se otevírají 

do úhlu 180°, a vstupní otvor pravidelných 

tvarů vám usnadní přístup a manipulaci  

s rozměrnými předměty. Ta může být  

s bočními posuvnými* dveřmi na levé a/nebo 

pravé straně ještě jednodušší.

Zadní světla jsou záměrně umístěná výše, 

než je obvyklé, aby byla dobře chráněna 

před drobnými nárazy. Zakryté závěsy 

zadních výklopných dveří jsou dokladem 

snahy značky Peugeot o estetiku a kvalitu 

provedení ve všech detailech.  

*Na přání 

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA  

Na podlaze nového modelu Partner 

najdete 6 pevných ok, která slouží  

k upevnění přepravovaného nákladu. 

Mimo to je vůz vybaven plechovou 

přepážkou s otevíratelným otvorem* 

nebo přepážkou s mříží v horní části*. 

Prosklená plechová přepážka s izolačním 

těsněním ze strany kabiny* zvyšuje 

bezpečnost a komfort přepravy  

i cestování.

1  Přepážka do poloviční výšky, plechová s mříží  

v horní části.

2  Přepážka je ve spodní plechové části opatřena 

otevíratelným otvorem, díky kterému lze 

maximálně využít dodatečnou užitečnou délku, 

která vznikne složením sedadla Multi-Flex.

3  Pevná plechová přepážka zajišťuje v kabině vozu  

optimální komfort a bezpečnost.

4  Vyklápěcí část střechy umožňuje přepravu 

nadměrně dlouhých předmětů. Díky 

propracovanému systému vyklápění  

je používání tohoto praktického prvku  

výbavy velmi jednoduché.
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KAŽDODENNÍ KOMFORT

Partner dbá o váš všestranný 

komfort a pohodu. Místo řidiče je 

dokonale uzpůsobené každodennímu 

používání – jako profesionál, který 

za volantem tráví mnoho času, jistě 

oceníte zvýšenou pozici při řízení 

a široký výhled z vozu. K dokonalé 

ergonomii přispívá i výškově  

a podélně nastavitelný volant, 

výškově nastavitelné sedadlo s loketní 

opěrkou* a řadicí páka umístěná výš 

na centrální konzole. O dokonalý 

teplotní komfort se stará manuální 

nebo automatická klimatizace*. 

Nový Partner nezapomíná ani na 

pohodlí vašich spolucestujících. Je to 

jediný užitkový vůz v kategorii, kde 

má cestující na prostředním sedadle 

volné místo pro nohy. Tuto výhodu 

vám Partner může nabídnout díky 

automatizované převodovce ETG6,  

u níž se řadicí páka přesouvá na 

palubní desku. V interiéru vozu 

najdete více než 60 l úložných 

prostorů dobře dostupných pro 

řidiče i posádku vozu. Uzavřená 

schránka v palubní desce před 

řidičem nebo psací stolek upevněný 

na zadní straně sklopeného opěradla 

sedadla uprostřed vám usnadní váš 

každodenní život na cestách.  

Na stropní přihrádce, která je zčásti 

průhledná a uložené věci se v ní lépe 

hledají, jsou upevněné sluneční clony 

a stropní osvětlení interiéru.

* Podle zvolené verze v základní výbavě nebo na 

přání





TECHNOLOGIE



Ve své profesi potřebujete být stále 

víc v kontaktu s okolním světem. Nový 

Peugeot Partner si to uvědomuje a na 

vývoj vašich potřeb reaguje zaváděním 

moderních palubních technologií, které 

rozšiřují možnosti konektivity. 

Seznamte se s novou telematickou 

výbavou ve voze Partner! Uprostřed 

palubní desky je zabudovaný velký 

dotykový displej 7’’*. Je umístěný 

přirozeně na dosah ruky a ovládání 

funkcí je tak velmi snadné a intuitivní. 

Jediným dotykem aktivujete navigační 

systém nebo pustíte svoji oblíbenou 

hudbu. Díky technologii MirrorScreen** 

můžete některé funkce a aplikace, které 

používáte ve svém telefonu, zobrazit  

a ovládat i na displeji přímo ve voze. 

Hlasové ovládání vám umožní volat, 

číst a diktovat textové zprávy, aniž 

byste spustili oči z vozovky.  A své 

přenosné digitální přístroje si připojíte

pomocí technologie Bluetooth nebo 

kabelem do USB/Jack vstupu. 

Nový model Partner nabízí také 

vyspělé asistenční systémy řízení:

CouvaCí kamera* 

Zadní couvací kamera se aktivuje 

automaticky se zařazením zpětného 

chodu. Na dotykovém 7’’ displeji řidič 

sleduje dráhu pohybu vozu a parkovací 

manévr provádí bezpečněji a s větší 

jistotou.

Přední a zadní ParkovaCí 

asistent*  

Parkovací senzory monitorují okolí 

vozu, a pokud zjistí přítomnost nějaké 

překážky, upozorní řidiče zvukovým  

i vizuálním signálem (bližší informace 

najdete v návodu na obsluhu vozu). 

Funkce může být spojená s couvací 

kamerou*, s níž se pro vás parkování 

stane hračkou!

aCtive City Brake***

Funkce aktivního brzdění je zařízení, 

které působí přímo na brzdy vozu. 

Pokud při jízdě v městském provozu 

(rychlostí do 30 km/h) hrozí riziko 

srážky, začne systém automaticky 

brzdit, aby srážce zabránil nebo 

alespoň zmírnil její následky.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání 

nebo není k dispozici

**Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie 

MirrorLink™ pro kompatibilní telefony s operačními 

systémy Android, BlackBerry  

a Windows Phone, a od listopadu 2015 na bázi 

technologie Carplay® pro telefony Apple počínaje 

verzí iPhone 5. Podmínkou fungování je aktivace 

tarifu s přístupem k internetu u vašeho mobilního 

operátora. Za jízdy je přístup k některým aplikacím 

z bezpečnostních důvodů omezen. Aplikace  

s certiikátem  MirrorLink™ nebo Carplay® mohou 

být placené.

***Na přání od listopadu 2015



SEDADLO MULTI-FLEX: 

VÝJIMEČNÁ VARIABILITA



1  Díky třímístnému sedadlu Multi-Flex 

může vůz Partner převážet jednoho 

cestujícího navíc a zlepší tak mobilitu 

pracovníků ve vaší irmě.

2  Sedák bočního sedadla lze úplně 

zvednout a přepravovat vysoké 

předměty**.

3  Boční sedadlo se dá složit do roviny  

a při zasouvání dlouhých předmětů tak 

nenarazíte na žádné nerovnosti**.

4  Konigurace se 2 místy vpředu: sedadlo 

řidiče může být na přání vybaveno loketní 

opěrkou a výškovým nastavením***. 

Sedadlo spolujezdce se sklopným 

opěradlem slouží jako psací stolek. 

*Psací stolek z bezpečnostních důvodů nepoužívejte za jízdy.

**Přepravovaný náklad spolehlivě zajistěte. 

*** Doplněk Pack Comfort řidiče zahrnuje loketní opěrku, výškové nastavení, konzolu s úložným 

prostorem mezi předními sedadly a zásuvku pod sedadlem.

Sedadlo Multi-Flex rozšiřuje 

bezkonkurenční variabilitu nového 

vozu Partner, která oslovila již mnoho 

soukromníků i iremních zákazníků. 

V kategorii malých dodávek se jedná 

o ojedinělou výbavu, která kromě 

dalších výhod umožňuje, aby vpředu 

seděly 3 osoby. V případě potřeby 

boční sedadlo Multi-Flex složíte do 

podlahy a vznikne rovná plocha,  

která navazuje na nákladový 

prostor. Ve voze Partner pak můžete 

přepravovat náklad o délce až 3 m  

(3,25 m u prodloužené verze), 

výšce 10 cm a užitečný objem 

zavazadlového prostoru se zvětší na 

400 l (nezapomeňte náklad bezpečně 

upevnit). Sedák bočního sedadla 

lze také zvednout do svislé polohy 

a umístit do kabiny další vysoký 

náklad. V těchto dvou uvedených 

koniguracích ve voze stále zůstává 

místo pro 2 osoby.

Váš Partner se umí přeměnit i v mobilní 

kancelář. Opěradlo prostředního 

sedadla je sklopné, do zadní strany  

je zabudovaný psací stolek*  

a pod sedákem najdete praktický 

uzamykatelný úložný prostor.

1 2
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PARTNER S ELEKTRICKÝM POHONEM



INOVACE VE SLUŽBÁCH MOBILITY

Modelovou řadu Partner rozšiřuje i verze 

Partner Electric, která propojuje přednosti 

tohoto všestranně praktického užitkového 

vozu s výhodami elektrického pohonu. 

Partner Electric je poháněn výkonným 

elektromotorem s prvotřídními 

dynamickými vlastnostmi: výkonem 49 kW 

(67 k) a okamžitým točivým momentem 

200 Nm.

Při vašich každodenních pracovních 

cestách vám elektrický Partner s dojezdem 

až 170 km nabídne svobodu pohybu bez 

nepříjemných překvapení! Na přístrojové 

desce najdete všechny informace týkající 

se spotřeby a rekuperace energie při 

zpomalování a brzdění.  

Díky možnosti rychlého dobíjení* se baterie 

dobije na 80 % své kapacity za pouhých 

30 minut. Partner Electric se tak umí 

přizpůsobit vašemu dennímu programu  

a je vždy připraven vyrazit! 

standardní doBíJení 

za osm a Půl hodiny**  

Pomocí připojovacího kabelu, který je 

součástí základní výbavy, můžete svůj vůz 

Partner Electric bezpečně dobíjet přímo  

v práci nebo v pohodlí domova (až do  

14 A). V okamžiku, kdy jsou akumulátory  

ve voze dobité na maximální kapacitu, 

dojde k automatickému přerušení napájení. 

Partner Electric byl sestrojen s ohledem na 

zajištění optimálního komfortu používání. 

Je spojen s trvalou jednostupňovou 

redukcí, která mu bez nutnosti řazení 

převodových stupňů dodává při rozjezdu 

a ve všech fázích zrychlení obdivuhodnou 

živost a pružnost. Tichý chod, který je pro 

elektrické vozy typický, doplňuje i příjemné 

a pohodlné řízení. A v neposlední řadě je 

vůz vybaven plně elektrickým vytápěním, 

které teplotu v kabině rychle zvýší na 

požadovanou hodnotu.   

Smluvní záruka výrobce na baterii je 8 let 

nebo 100 000 km*** a na elektrický pohon 

5 let nebo 50 000 km***, takže za volant 

svého vozu Partner Electric můžete usedat 

s klidnou myslí.

* Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo 

na přání

** Přibližný čas dobití baterie na maximální kapacitu ze 

standardní rozvodné sítě (do 14 A) 

***Podle toho, která ze skutečností nastane dříve



PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Peugeot neustále rozšiřuje nabídku vozů s nízkými emisemi – 

více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má 

emise CO
2
 nižší než 140 g/km. Těchto výsledků Peugeot 

dosáhl díky účinným technologiím, v jejichž zavádění patří 

mezi průkopníky: i ltr pevných částic FAP (uveden v roce 

2000) dnes najdeme u většiny dieselových motorů a celkem 

bylo s tímto i ltrem prodáno již 2,1 milionů vozů Peugeot. 

Jedná se o samočisticí zařízení, které snižuje přítomnost 

nespálených částic ve výfukových plynech dieselových 

motorů na hranici měřitelnosti (0,004 g/km) a významně tak 

přispívá ke zlepšení životního prostředí. Dalším příkladem je 

revoluční technologie Stop & Start nebo vývoj nové generace 

benzinových a HDi motorů.

Motory BlueHDi***

Mezi technologické novinky, které nový Peugeot Partner 

nabízí, patří i verze s označením BlueHDi poháněné 

dieselovými motory Euro 6*. Technologie BlueHDi 

představuje jedinečné spojení technologie SCR (selektivní 

katalytická redukce) a i ltru pevných částic FAP s aditivem. 

Dieselové motory nové generace dokáží s touto technologií 

zásadně snížit spotřebu paliva, emise oxidů dusíku (o více než 

90 %), optimalizovat emise CO
2
, a současně odstranit 

99,9 % pevných částic, které se vyskytují ve výfukových 

plynech dieselových motorů.

* Emisní norma Euro 6 zaměřená na další snižování emisí škodlivin

Nabídka motorů Euro 6 pro nový model Partner je opravdu široká: 

dieselové motory BlueHDi*** s výkonem od 75 do 120 k nebo 

benzinový motor VTi s výkonem 98 k. 

Všechny uvedené pohonné jednotky vám nabídnou vynikající komfort 

řízení a příkladné jízdní vlastnosti: větší výkon, vyšší točivý moment 

a u verze BlueHDi 120 spojení s manuální šestistupňovou 

převodovkou. Jsou úsporné s příznivou spotřebou paliva i emisemi 

CO
2
. 

Doplnění aditiva AdBlue se provádí ve stejném intervalu jako pravidelné 

servisní prohlídky a plní se přímo do nádrže AdBlue, jejíž hrdlo se 

nachází vedle hrdla palivové nádrže.

Motor 1.6 VTi 98 k s manuální pětistupňovou převodovkou

Hospodárnost, dynamika a příjemné řízení, to jsou hlavní 

charakteristiky tohoto benzinového motoru. 

Motor 1.6 BlueHDi 75 k s manuální pětistupňovou převodovkou

První z dieselových motorů s přímým vstřikováním „common rail“ se 

vyznačuje výbornými jízdními vlastnostmi a živou odezvou v nízkých 

i středních otáčkách. 

Motor 1.6 BlueHDi 100 k s manuální pětistupňovou převodovkou

Tento motor vás přesvědčí spolehlivým zrychlením a příjemným 

řízením. 

Motor 1.6 BlueHDi 100 k S&S s manuální pětistupňovou převodovkou 

nebo automatizovanou šestistupňovou převodovkou ETG6

Nový motor Euro 6 vybavený technologií BlueHDi nabízí další snížení 

spotřeby paliva (až o 16 %) a emisí CO
2
. Je k dispozici ve spojení 

s manuální nebo automatizovanou převodovkou. 

Motor 1.6 BlueHDi 120 k S&S s manuální šestistupňovou 

převodovkou 

Nový dieselový motor BlueHDi Euro 6 umí nabídnout výkon 88 kW 

(120 k) a točivý moment 300 Nm při 1750 ot./min. Spolu s výkonem 

vám poskytne i všechny přednosti nové manuální 6stupňové 

převodovky.  



Výkony Spotřeba paliva v l/100 km Emise

Motory
Maximální 

výkon 
(k při ot./min)

Maximální točivý 
moment 

(Nm při ot./min)
Město* Mimo město* Kombinovaná* Emise CO

2
 

(g/km)*

Furgon plechový 
L1

1.6 VTi 98 k (Euro 6) MAN5 98 / 6000 152 / 3 500 8,3 5,3 6,4* 149*

1.6 HDi FAP 75 k 75 / 4000 185 / 1500 5,9 4,7 5,1 133

1.6 BlueHDi 75 k MAN5*** 75 / 3500 233 / 1750 5,0* 3,8 4,2* 110*

1.6 HDi FAP 90 k 90 / 4000 215 / 1500 6,0 4,8 5,3 138

1.6 HDi FAP 90 k* 90 / 4000 215 / 1500 5,4 4,4 4,8 125

1.6 BlueHDi 100 k MAN5*** 100 / 3750 254 / 1750 5,0* 3,8 4,2* 110*

1.6 BlueHDi 100 k S&S MAN5*** 100 / 3750 254 / 1750 4,7* 3,9 4,2 108*

1.6 BlueHDi 100 k S&S ETG6*** 100 / 3750  254 / 1750 4,3* 3,9* 4,0* 106*

1.6 BlueHDi 120 k MAN6*** 120 / 3500 300 / 1750 4,8* 4,1 4,3* 112*

Furgon plechový 
L2

1.6 HDi FAP 90 k 90 / 4000 215 / 1500 6,3 5,1 5,5 143

SPOTŘEBA A EMISE

*Pack Stavba

**Podle normy 99/100/CE v 5místné verzi 

***Motory BlueHDi: v průběhu roku 2016

MAN5: manuální 5stupňová převodovka

MAN6: manuální 6stupňová převodovka

ETG6: automatizovaná 6stupňová převodovka 

S&S: systém Stop and Start



VŠE PRO ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ BEZPEČNOSTI

Nový Partner je vybaven technologiemi 

poslední generace, které zvýší vaši 

bezpečnost a usnadní vám řízení. S jejich 

asistencí máte velkou šanci, že váš vůz 

dlouho zůstane jako nový.

Brzdění

S předními chlazenými kotouči o průměru 

283 mm a vzadu plnými kotouči o průměru 

268 mm je brzdná reakce vozu Partner 

razantní a spolehlivá. 

ABS

Systém proti zablokování kol (ABS) pomáhá 

kontrolovat dráhu vozu a zamezuje 

zablokování kol při prudkém brzdění.

REF

Elektronický rozdělovač brzdných sil (REF) 

řídí brzdný účinek na každém kole zvlášť 

a brzdění je tak zejména v zatáčkách 

účinnější.

EVA

Podpora brzdění v kritických situacích 

(EVA) zvýší v případě potřeby tlak v brzdové 

soustavě. Díky této funkci se brzdná dráha 

vozu Partner zkracuje na minimum.

Pomoc při rozjezdu do svahu

Systém na krátký okamžik udrží vůz 

na místě a umožní řidiči bez stresu 

přešlápnout z brzdového na akcelerační 

pedál. Systém funguje ve svahu se 

sklonem větším než 5 % při rozjezdu vpřed 

i vzad.

Automatické rozsvěcení výstražných 

světel

Při prudkém brzdění se automaticky 

rozsvítí výstražná světla, čímž se sníží riziko 

nárazu zezadu. 

Přední mlhové světlomety*

Při vjezdu do křižovatky, v serpentinách 

nebo při parkování osvětluje přední mlhový 

světlomet vnitřní stranu zatáčky a zlepšuje 

tak výhled řidiče. Funkce je aktivní při 

rychlosti do 40 km/h a při jízdě ve městě 

nebo na špatně osvětlených místech ji jistě 

velmi oceníte.    

*V kombinaci s Pack Viditelnost nebo Pack Bezpečnost

Tempomat s omezovačem rychlosti*

Regulátor rychlosti udržuje zadanou 

konstantní rychlost bez použití plynového 

pedálu, zatímco omezovač rychlosti vám 

nedovolí překročit nastavené rychlostní 

omezení. Podle volby řidiče lze pro 

rychlost jízdy naprogramovat 4 limity.

Senzor tlaku v pneumatikách*   

Na přání může být nový Partner vybaven 

systémem detekce podhuštění a defektu 

na pneumatice. Pomocí snímačů 

umístěných v každém kole měří 

systém výkyvy tlaku a teploty vzduchu 

v pneumatice, rozpozná stav podhuštění 

nebo defekt a automaticky lokalizuje 

poškozenou pneumatiku.

* Podle zvolené verze v základní výbavě nebo na přání, 

u verze s elektrickým motorem je k dispozici pouze 

omezovač rychlosti.



Grip Control®* 

Systém Grip Control®* zlepšuje pohyblivost 

a adhezi vozu na silnicích s různým povrchem 

a v různých podmínkách sjízdnosti. Podle 

situace si otočným ovladačem na palubní 

desce vyberete jeden z 5 režimů jízdy: bláto, 

sníh, písek, ESP Standard nebo ESP OFF.

Active City Brake 

Funkce aktivního brzdění je zařízení, které 

působí na brzdy vozu. Pokud při jízdě 

v městském provozu (rychlostí do 30 km/h) 

hrozí riziko srážky, začne systém automaticky 

brzdit, aby srážce zabránil nebo alespoň 

zmírnil její následky.  Active City Brake bude 

na přání k dispozici od listopadu 2015.

Systém ochrany při nárazu

Deformační zóny struktury karoserie mají za úkol 

postupně absorbovat energii čelního, bočního 

nebo zadního nárazu. Při převrácení je prostor pro 

cestující chráněn odolným skeletem karoserie. 

Aby nedošlo ke zranění řidiče, zasune se při čelním 

nárazu bezpečnostní sloupek řízení o 40 mm. 

Bezpečnostní pásy na předních sedadlech jsou 

výškově nastavitelné a vybavené pyrotechnickými 

předpínači a omezovači přítlaku (s výjimkou 

prostředního místa u sedadla Multi-Flex).

Opěrky hlavy

Opěradla sedadel a opěrky hlavy jsou 

sestrojeny tak, aby v případě nárazu 

kopírovaly pohyb hlavy a maximálně tak 

omezily riziko vážného poranění krční páteře.

Airbagy

Kromě airbagu řidiče může být nový Partner 

na přání vybaven dvojitým airbagem 

spolujezdce pro oba cestující vpředu (při 

koni guraci se sedadlem Multi-Flex) 

a bočními airbagy.

Centrální zamykání 

Sériově dodávané centrální zamykání 

lze ovládat tlačítkem na palubní desce. 

Automaticky se vůz uzamkne při rychlosti 

nad 10 km/h.

Nezávislé zamykání dveří 

Tlačítko na palubní desce se světelnou LED 

kontrolkou umožňuje odemknout a zamknout 

nákladový prostor nezávisle na kabině vozu.

Dálkový ovladač* 

Dálkový ovladač* se třemi tlačítky je 

k dispozici sériově nebo na přání. Ovládá 

kompletní uzamčení nebo odemčení vozu 

nebo jen nákladového prostoru.

Vnitřní dřevěný modul*

Jedná se o variabilní sestavu, která slouží 

k ochraně interiéru nákladového prostoru. Skládá 

se z dřevěné podlahy s protiskluzovou úpravou 

a desek, které zakrývají horní část bočních výplní 

(mimo oken). Desky chrání nákladový prostor proti 

nárazům a současně vytváří optimální podmínky 

pro přepravu nákladu. Další výhodou je snadná 

údržba všech částí sady.

Pack Stavba*

S prvky výbavy z paketu Stavba (ochranný kryt 

pod motorem a pneumatiky se speciálními 

rozměry 195/70 R 15) se Partner dokáže bez obtíží 

pohybovat i po cestách se zhoršenou sjízdností, 

přičemž podvozek a spodní část karoserie jsou 

chráněny před nárazy a poškozením. 

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není 

k dispozici.



MODELOVÁ ŘADA PARTNER

Každá profese má odlišné potřeby. 

A proto má i nový model Partner 

několik podob a může tak plně 

uspokojit speciické požadavky svých 

klientů, podnikatelů nebo správců 

vozového parku.

Vyberte si verzi karoserie

Nový Partner je k dispozici ve dvou 

různých verzích: krátká verze (L1)  

s délkou 4,38 m a prodloužená verze 

(L2) s délkou 4,63 m. Každá verze 

má jiný objem i užitečnou délku 

nákladového prostoru. Šířka vozu 

zůstává v obou případech stejná:  

1,81 m bez vnějších zpětných zrcátek 

a 2,11 m s vnějšími zpětnými zrcátky. 

Pětimístná varianta užitkového vozu 

Partner vychází z prodloužené verze. 

Nabízí dodatečnou druhou řadu 

sedadel se 3 místy, která zvyšují 

všestrannost využití vozu a umožňují 

přepravovat až 5 osob. Složením 

zadního sedadla s integrovanou 

skládací překážkou, která odděluje 

nákladový prostor, se uvolní 

dodatečný přepravní prostor  

a užitečná délka se prodlouží  

na 1,805 m.



PŘÍPRAVA NA PŘESTAVBU 4X4* 

Příprava zahrnuje následující doplňky:

 - Pack Stavba

 - Užitečná hmotnost 850 kg

 - Pack Přestavby 

*Podle zvolené verze a motoru na přání nebo není 

k dispozici

VYBERTE SI ZPŮSOB PŘÍSTUPU

Peugeot Partner je vybaven 

plechovými nebo prosklenými* 

bočními posuvnými dveřmi na straně 

řidiče* a/nebo spolujezdce. Rovněž 

asymetrické zadní křídlové dveře 

existují ve dvou variantách – plechové 

nebo prosklené*. 

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání 

nebo není k dispozici.

PACK LOOK*

Sada doplňků Pack Look* zahrnuje 

další části vozu v barvě karoserie, 

chromovanou přední masku, denní 

LED svícení a ozdobné kryty kol 

Nateo 15’’.

*Na přání



ROZMĚRY 
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Krátká verze Prodloužená verze

Délka 4384 mm 4632 mm

Šířka (bez vnějších zrcátek) 1810 mm 1810 mm

Šířka (s vnějšími zrcátky) 2112 mm 2112 mm

Výška 1812/1834*/1844** mm 1832/1842** mm

Rozvor 2728 mm 2728 mm

Výška prahu nákladového prostoru 586/596** mm 603/613** mm

VNĚJŠÍ ROZMĚRY VNITŘNÍ ROZMĚRY

*Na přání užitečná hmotnost 850 kg

**Pack Stavba
*S doplňkem zvýšená užitečná hmotnost (podle motoru)

**Bez bočních posuvných dveří

***S bočními posuvnými dveřmi

****Se sklopeným sedadlem Multi-Flex

Partner byl navržen tak, aby všem svým uživatelům ulehčil 

jejich každodenní pracovní aktivity. Jeho vnější rozměry 

vypovídají o využitelném objemu vnitřního prostoru, snadném 

přístupu a ovladatelnosti vozu. Partner tak dokonale splní 

očekávání všech zákazníků a nabídne jim ideální poměr mezi 

vnějšími rozměry a užitečným prostorem uvnitř vozu.

Krátká verze Prodloužená verze

Užitečná hmotnost 625 kg  /  850 kg* 750 kg

Užitečná délka (k předním sedadlům) 1800 mm 2050 mm

Užitečná délka (se sedadlem Multi-Flex) 3000 mm 3250 mm

Maximální užitečná šířka 1620 mm** 1500 mm***

Užitečná šířka (mezi podběhy) 1230 mm 1230 mm

Maximální užitečná výška 1250 mm 1250 mm

Užitečný objem 3,3 m3 – 3,7 m3**** 3,7 m3 – 4,1 m3****
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ROZMĚRY DVEŘÍ
Boční posuvné dveře Zadní výklopné dveře

Maximální šířka 737 mm 1250 mm

Užitečná šířka 640 mm 1230 mm

Maximální výška 1192 mm 1200 mm

Užitečná výška 1100 mm 1148 mm



BARVY KAROSERIE

Šedá Aluminium



Bílá Banquise Červená Ardent

Šedá Shark Černá Onyx



OZDOBNÉ KRYTY KOL

Kryty kol Atacama 15’’ Kryty kol Nateo 15’’**Kryty Cabochon 15’’*

*K dispozici od listopadu 2015

**K dispozici s Pack Look



Látka Réseau šedá

ČALOUNĚNÍ
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1 – Vnitřní sada z polypropylénu

2 – Tažné zařízení

3 – Gumové koberečky    

4 – Střešní nosič z hliníku  

5 – Bezpečnostní alarm 

6 – Střešní tyče

7 – Prosklená přepážka
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PŘÍSLUŠENSTVÍ



SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

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 a 12 let na 

neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSISTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám 

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 

hodin denně zdarma  

na tel.: 800 11 24 24 v rámci ČR nebo  

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZELENÁ LINKA PEUGEOT

Veškeré informace o modelech  

a akcích společnosti Peugeot se dozvíte 

na bezplatné telefonní lince: 800 760 760.

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba – 

způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou. Od 

asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti – 

každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost.

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 společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. 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. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

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

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ
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