
NOVÝ PARTNER TEPEE





Svůj  robustní a moderní charakter dokázal nový Partner Tepee vyjádřit výrazněji než kdy 

v minulosti! Přední část vozu prošla zcela zásadní proměnou: novému nárazníku dominuje 

impozantní přední maska, uprostřed níž se vyjímá chromovaný znak lva.

Rovněž pohled vozu je nyní mnohem pronikavější. Přední světlomety mají nové obrysy  

a denní světla s diodami* jsou umístěná v lištách ve spodní části nárazníku. 

S elegancí sobě vlastní navazuje nový Partner Tepee na současné stylové trendy značky 

Peugeot.

* Podle zvolené verze.

ODOLNÝ A PŘIPRAVENÝ NA VŠE!



Nový Partner Tepee vyniká svými uživatelskými kvalitami – prostorností  

a mimořádnou variabilitou. 

Dobrodružné výpravy i každodenní jízdy po městě, Partner Tepee je vždy 

připraven! Díky svému prostornému interiéru a vynikající lexibilitě uspořádání 

vyhoví všem vašim přáním a potřebám.

Velkoryse dimenzované zadní výklopné dveře s velkým úhlem rozevření otevírají 

pohodlný přístup do zavazadlového prostoru s objemem 675 l až 3000 l.  

Zadní okno může být navíc otevíratelné*.

* Podle zvolené verze.

UMÍ SE PŘIZPŮSOBIT 





Vzhled nového vozu Partner Tepee Outdoor  jasně naznačuje jeho 

dobrodružnou povahu. 

Partner Tepee Outdoor vybavený speciicky upraveným podvozkem  

a stylovými prvky si může dovolit vyrazit na všechny typy silnic  

a nezpevněných cest. Je pozvánkou na výlet za zábavou a za nevšedními 

cestovními zážitky.  

Systém Grip Control®*a jeho inteligentní protiprokluzový systém zlepší 

pohyblivost vašeho vozu Partner Tepee Outdoor v náročných jízdních 

podmínkách. Bláto, sníh, písek, ESP Standard nebo ESP Off… podle terénu 

si otočným ovladačem na palubní desce vyberete režim jízdy odpovídající 

aktuálním podmínkám sjízdnosti.

* Podle zvolené verze na přání nebo není k dispozici.

PARTNER TEPEE OUTDOOR







Nová verze vozu Partner Tepee je komfortnější a ke svým uživatelům nebývale 

velkorysá.

Řidič má z vozu Partner Tepee vynikající výhled a řízení je tak příjemné, bezpečné 

a interiér působí prostorně a vzdušně. K dokonalé ergonomii místa řidiče dále 

přispívá i výškově a podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo 

s loketní opěrkou* a řadicí páka umístěná na palubní desce. O teplotní komfort 

všech cestujících se stará dvouzónová automatická klimatizace*. 

Nový dotykový barevný displej 7”* pro vás bude vstupenkou do světa moderních 

prostředků konektivity. Displej s vysokým rozlišením nabízí řadu novinek: 

technologii MirrorScreen**, intuitivní navigaci, telefon, hlasové ovládání, 

Wi-Fi nebo Bluetooth připojení a rádio*.

* Podle zvolené verze na přání nebo není k dispozici

** Funkce MirrorScreen 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 certii kátem  MirrorLink™ nebo Carplay® mohou být placené.

DOBRODRUŽSTVÍ 
S VEŠKERÝM KOMFORTEM





Nová verze Partner Tepee Allure byla navržena s ohledem na maximální 

uživatelský komfort a příjemné pocity všech cestujících na palubě vozu. Nová 

denní LED* světla zakomponovaná do prohlubní po stranách nárazníku vypovídají 

o dynamice a moderním charakteru této nové úrovně výbavy.

Uvnitř vozu najdeme 3 samostatná zadní sedadla, boční airbagy, automatickou 

klimatizaci a další prvky výbavy, které zvyšují variabilitu uspořádání. Navíc má 

Partner Tepee Allure v základní výbavě také 16” kola, střešní lišty a otvíratelné 

zadní okno.

* Pro verzi Allure v základní výbavě.

PARTNER TEPEE ALLURE
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Nový model Partner Tepee je vybavený technologiemi poslední generace:

1 – Couvací kamera* 

Zadní couvací kamera se aktivuje automaticky se zařazením zpětného chodu. 

Řidič sleduje na dotykovém 7” displeji dráhu pohybu vozu a parkovací manévr 

provádí bezpečněji a s větší jistotou. 

2 – 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.

3 – Přední a zadní parkovací asistent* 

Parkovací senzory monitorují okolí vozu a pokud  zjistí přítomnost nějaké 

překážky, upozorní řidiče zvukovým a vizuálním signálem. Funkce může být 

spojená s couvací kamerou*, s níž se pro vás parkování stane opravdu hračkou!

* Podle zvolené verze.

** Na přání od listopadu 2015.

TECHNOLOGIE
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Partner Tepee byl navržen pro cestování a výpravy za dobrodružstvím. 

Je variabilní a funkční, přizpůsobí se počtu cestujících, jejich 

zavazadlům i náčiní, které je nutné naložit.

PARTNER TEPEE 7 MÍST

Pět pohodlných sedadel – místo máme pro každého... A sedmimístná* 

verze Partner Tepee nabízí ještě více prostoru a variability!  

Tři samostatná sedadla ve 2. řadě* a dvě ve 3. řadě* zajistí všem 

cestujícím na palubě optimální komfort.  Zadní sedadla jsou sklopná, 

lze je z vozu jednotlivě vyjmout a přizpůsobit tak uspořádání interiéru 

pro přepravu osob nebo zavazadel.

Nový model Partner Tepee může být v pětimístné verzi vybaven 

vyjímatelnou lavicí dělenou v poměru 2/3-1/3 nebo třemi 

samostatnými sedadly*, z nichž každé lze sklopit nebo vyjmout 

individuálně. 

Celkový objem otevřených i uzavřených úložných prostorů v interiéru 

vozu je 90 l.

 
1  Na stropní přihrádce jsou upevněné sluneční clony a stropní osvětlení interiéru.  

Přihrádka je zčásti průhledná a uložené věci se v ní lépe hledají. 

2 Přihrádka za volantem o objemu 4 l je pro řidiče snadno dostupná. 

3  Středová konzole mezi předními sedadly s dodatečným úložným prostorem  

je vyjímatelná a upevňuje se na podstavec se 3 držáky na nápoje*.

* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

NASTUPTE SI!
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Originální design střechy Zénith* se čtyřmi prosklenými průzory 

otevírá cestujícím pohled na nebe a prosvětluje interiér vozu.

Střecha Zénith* využívá volný prostor pod střechou a přeměňuje 

ho v důmyslně řešená odkládací místa (objem úložných prostorů 

v kabině se tak zvyšuje až na 94 l). Nad zadními sedadly mají 

cestující k dispozici středový úložný prostor s průhledným dnem, 

používat ale mohou i schránku nad zavazadlovým prostorem, 

která je přístupná ze zadní řady sedadel i ze zavazadlového 

prostoru. Každý cestující se tak může těšit na větší komfort a více 

praktických doplňků. 

Přepravní kapacitu vozu Partner Tepee zvyšují také vnější střešní 

lišty střechy Zénith s nosností až 80 kg. Jsou velmi praktické 

a variabilní, mohou být umístěny podélně i napříč.

* Na přání podle zvolené verze.

STŘECHA ZÉNITH,
POD ŠIRÝM NEBEM





PEUGEOT A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

NOVÉ MOTORY EURO 6

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: iltr pevných částic FAP (uveden v roce 

2000) dnes najdeme u většiny dieselových motorů a celkem 

bylo s tímto iltrem 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 

Tepee nabízí, patří i verze s označením BlueHDi poháněné 

dieselovými motory Euro 6*. Technologie Blue HDi 

představuje jedinečné spojení technologie SCR (selektivní 

katalytická redukce) a iltru 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.

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.

* Emisní norma Euro 6 zaměřená na další snižování emisí škodlivin.

Nabídka motorů Euro 6 pro nový model Partner Tepee je opravdu 

široká: dieselové motory BlueHDi s výkonem od 75 do 120 k nebo 

benzinové motory VTi s výkonem v rozmezí od 98 do 120 k.

Všechny uvedené motory vám nabídnou vyšší komfort řízení  

a příkladné jízdní vlastnosti: větší výkon, vyšší točivý moment  

a u verze BlueHDi 120 spojení s manuální šestistupňovou 

převodovkou. 

Jedná se o úsporné motory s optimalizovanými hodnotami spotřeby 

paliva a emisí CO
2
.

Motor 1.6 VTi 98 k s manuální pětistupňovou převodovkou

Hospodárnost, dynamika a příjemné řízení, to jsou hlavní 

charakteristiky toho benzinového motoru.

Motor 1.6 VTi 120 k s manuální pětistupňovou převodovkou

Pružný a výkonný motor vám svou reaktivitou zajistí příjemné  

a bezpečné řízení.

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 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 šestistupňové 

převodovky.



SPOTŘEBA A EMISE

MAN5: manuální 5stupňová převodovka

MAN6: manuální 6stupňová převodovka

ETG6: automatizovaná 6stupňová převodovka 

S&S: systém Stop and Start

Motory

Výkony Spotřeba** paliva v l/100 km

Maximální výkon 
(DIN k při ot./min)

Maximální točivý 
moment  

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

2
 (g/km)

1.6 VTi 98 k MAN5 98 / 6000 152 / 3500 8,2 5,3 6,4 148

1.6 Vti 120 k MAN5 120 / 6000 160 / 4250 8,3 5,4 6,5 151

1.6 BlueHDi 75 k MAN5 75 / 3500 233 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1.6 BlueHDi 100 k MAN5 100 / 3750 254 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1.6 BlueHDi 100 k S&S ETG6*** 100 / 3750 254 / 1750 4,3 4,1 4,2 109

1.6 BlueHDi 120 k S&S MAN6 120 / 3500 300 /1750 4,9 4,2 4,4 115

* Se systémem Stop and Start.

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

*** K dispozici od 09/2015.

ROZMĚRY



INTELIGENTNÍ OCHRANA
Nový Partner Tepee je opatřen technologicky vyspělou 

výbavou určenou ke zvýšení bezpečnosti řidiče a cestujících.

BRZDĚNÍ

S předními chlazenými kotouči o průměru 283 mm 

a vzadu plnými kotouči o průměru 268 mm je brzdná reakce 

vozu Partner Tepee razantní a spolehlivá. Systém proti 

zablokování kol (ABS) pomáhá kontrolovat dráhu vozu při 

prudkém brzdění. Elektronický rozdělovač brzdných sil (REF) 

řídí brzdný účinek na každém kole zvlášť a brzdění je tak 

zejména v zatáčkách účinnější. 

Podpora brzdění v kritických situacích zvýší v případě 

potřeby tlak v brzdové soustavě. Díky této funkci se brzdná 

dráha nového vozu Partner Tepee zkracuje na minimum. Při 

prudkém brzdění se automaticky rozsvítí výstražná světla, 

čímž se sníží riziko nárazu zezadu. 

Systém dynamické kontroly stability ESP* dokáže již 

v počátku detekovat přetáčivé nebo nedotáčivé tendence 

vozu a v mezích možností vrátí vůz na původní dráhu. 

Protiprokluzový systém ASR* spojený s kontrolou stability 

ESP zamezí prokluzu kol v případě ztráty přilnavosti.

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 dopředu i dozadu.

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.

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.

TEMPOMAT S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI*

Tempomat udržuje zadanou konstantní rychlost bez použití 

plynového pedálu, zatímco omezovač rychlosti vám nedovolí 

překročit nastavený rychlostní limit.

* Podle zvolené verze. Více informací získáte v návodu k obsluze vozu.



SYSTÉM OCHRANY PŘI NÁRAZU

V případě čelního nárazu je ochrana prostoru pro cestující 

zajištěna třemi absorpčními kanály: spodním, středním 

a horním. Ty mají za úkol pohltit energii nárazu směrem 

zepředu dozadu. V případě bočního nárazu se jeho ničivá 

síla přenáší přes spodní část vozu, při nárazu zezadu nejprve 

dochází k deformaci zadního nosníku a spodní části vozu. Při 

převrácení je prostor pro cestující chráněn díky velmi dobré 

odolnosti skeletu karoserie. Aby nedošlo ke zranění řidiče, 

zasune se při čelním nárazu bezpečnostní sloupek řízení o 40 

mm.

PŘEDNÍ MLHOVÉ SVĚTLOMETY SE STATICKÝM 

OSVĚTLENÍM DO ZATÁČKY*

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 (který je k dispozici na 

přání od listopadu 2015).

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Partner Tepee byl koncipován tak, aby byla omezena rizika 

odcizení vozu nebo zavazadel, které ve voze převážíte. 

Sériově dodávané centrální zamykání nemá na dveřích vnitřní 

ovladače, dveře lze uzamknout i manuálně tlačítkem na 

přístrojové desce. Automaticky se vůz uzamkne při rychlosti 

nad 10 km/h. Dálkové ovládání se dvěma tlačítky ovládá 

kompletní uzamčení nebo odemčení vozu a v rámci nabídky 

příslušenství je k dispozici bezpečnostní alarm.

OPĚRKY HLAVY

Opěradla sedadel a opěrky hlavy byly vytvořeny tak, aby 

v případě nárazu kopírovaly pohyb hlavy a omezily tak 

případná zranění v oblasti krční páteře.

AIRBAGY

Kromě čelních airbagů řidiče a spolujezdce může být Partner 

Tepee na přání vybaven bočními* a hlavovými airbagy*. 

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

ÚCHYTY ISOFIX

Systém úchytů Isoi x, které jsou umístěné mezi sedákem 

a opěradlem, najdete na předním sedadle spolujezdce a dvou 

bočních sedadlech vzadu. Umožní vám bezpečně instalovat 

dvě dětské autosedačky bez použití bezpečnostních pásů.



BARVY KAROSERIE

METALICKÉ

STANDARDNÍ

Bílá Banquise

Šedá Aluminium

Šedá Moka (1)



Červená Ardent

Béžová Nocciola (1)

Černá Onyx (2)

Modrá Kyanos (1)(2)

Šedá SharkŠedá Artense (1)

(1) Není k dispozici pro verzi Access.

(2) Není k dispozici pro verzi Outdoor.
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ČALOUNĚNÍ



HLINÍKOVÁ KOLA & OZDOBNÉ 
KRYTY KOL

Kryty Nateo 15’’*

Kryty kol Atacama 15’’*

Kryty kol Grenade 16’’*

Hliníková kola Managua 16’’*

* K dispozici podle úrovně výbavy.
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1 – Střešní lišty + nosič kol

2 – Držák na Smartphone Tetrax

3 – Střešní box

4 – Popelník a zapalovač

5 – Ochranný potah do zavazadlového prostoru

6 – Multimediální držák

7 – Tažné zařízení + nosič kol

1

2 5

3

6 7

4

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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