PEUGEOT HASZONGÉPJÁRMŰVEK

PEUGEOT HASZONJÁRMŰVEK
MOST AKÁR ÉVI
1% KAMATTAL, NHP HAJRÁ
FINANSZÍROZÁSSAL!1

CARGARANTIE
KITERJESZTETT GARANCIA1

Válassza a Peugeot Boxer, Expert vagy Partner modelleket most
akciós, 1% ügyleti kamattal, FIX kamatozású zártvégű NHP HAJRÁ
finanszírozással1.

ELŐNYÖK:
•
átfogó védelem a javítási költségek ellen
•
tervezhető költségek és biztonság
•
európai szintű érvényesség
•
járműve értékének növekedése
•
garanciális esetben nincs előleg fizetési kötelezettség

Gondtalan autózás a CarGarantie új autókra vonatkozó, kiterjesztett
kisteherautó garanciájával. A gyártói garancia lejártát követően is
megkíméljük a nem várt javítási költségektől.

BŐVEBBEN A KONSTRUKCIÓRÓL
Okos megoldás, amely előrébb viheti vállalkozását:
•
Rendkívül kedvező költségek mellett racionális döntés
vállalkozása számára
•
Kedvező, akár 1%-os fix ügyleti kamatozású
•
Forintalapú finanszírozás
•
Gyors és egyszerű ügymenet

ECONOMY GARANCIA TERJEDELME
MOTOR: tömítőgyűrűház; a motor olajkörében lévő összes belső
alkatrész; motorolajhűtő; motorblokk; vezérműtengelyház; olajnyomáskapcsoló; olajszűrőház; olajszint-érzékelő; olajteknő; lendkerék/
hajtótárcsa fogaskoszorúval; vezérműszíj-feszítőgörgő; vezérműlánc
fedél; vezérműszíj; vezérmű vezetőgörgő; szelepszár szimering;
hengerfej; hengerfejtömítés.

A PEUGEOT kishaszongépjármű finanszírozási akció egy forint alapú,
fix kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingfinanszírozás mellyel akár évi
1%-os induló fix ügyleti kamatozású finanszírozással viheti el
a megfelelő PEUGEOT modellt.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részleteket az Merkantil Bank
hivatalos honlapján találhat. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

MINTAKALKULÁCIÓ
Modell

Peugeot Partner Premium L1 BlueHDi 100 S&S

Finanszírozási
konstrukció
FIX

FIX

FIX

Bruttó vételár

5 571 490 Ft

5 571 490 Ft

5 571 490 Ft

Bruttó önerő

2 571 490 Ft

2 571 490 Ft

2 571 490 Ft

Finanszírozott összeg

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

36 hónap

48 hónap

60 hónap

Ügyleti kamat

1,00%

1,36%

1,58%

THM

1,16%

1,49%

1,69%

84 622 Ft

64 252 Ft

52 035 Ft

Kamatozás módja

Futamidő

Törlesztő részlet
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Zártvégű pénzügyi lízing

FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK:
•
kizárólag belföldi székhelyű KKV-k számára
•
Önerő: minimum a bruttó vételár 20%-a
•
Futamidő: 36-60 hónap
•
Finanszírozási mód: zártvégű pénzügyi lízing
•
Devizanem: magyar forint
•
Kamatozás: FIX kamatozású
•
Egyéb díjak: lízingbeadó részéről nem kerül felszámításra,
de a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személynek
fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba
vételi díj) a Finanszírozó jogosult tovább hárítani
•
Havi egyenletes fizetési ütemezés
•
Díjfizetés csoportos beszedési megbízással
•
Finanszírozott összeg: minimum 3 000 000 Ft
•
Teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő
alatti fenntartása szükséges, melynek biztosítottja, illetve
társbiztosítottja a Finanszírozó*.

Jelen finanszírozási ajánlat 2020.02.24-től visszavonásig, új Peugeot Partner Premium L1 BlueHDi 100 S&S, új Peugeot Expert Premium L2 2.0 BlueHDi 120 S&S, új Peugeot Boxer Premium
FT 350 L3H2 2.2 BlueHDi 140 S&S furgon modellek készletről történő vagy gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésére érvényes. A feltüntetett ajánlat más kedvezménnyel és
akcióval nem összevonható. A kép illusztráció. A finanszírozási ajánlat az MNB NHP Hajrá keretében belföldi székhelyű KKV-k számára elérhető forint alapú, évi 1%-os mértékű fix ügyleti
kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióra vonatkozik, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni bármely belföldi
székhelyű biztosítóval, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. lízingbeadó. A konstrukció során a minimális finanszírozott összeg 3 millió forint, a futamidő minimum
36 hónap, maximum 60 hónap lehet. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, az MNB NHP Hajrá részleteiről az MNB honlapján, a Merkantil Bank Zrt. hivatalos
honlapján és a hivatalos Peugeot Márkakereskedőknél tájékozódhat. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. Önt terheli
a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A Merkantil Bank Zrt. a kondíciók változtatásának jogát
fenntartja. Az akció kizárólag flotta 3 (E3) kategóriában leadott megrendelésekre vonatkozik.

KÉZI ÉS AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ: hajtótárcsa; duplakuplungos
váltó dupla kuplungja; nyomatékváltó/Wandler; sebességváltó
olajhűtő; sebességváltóház; a kézi és az automata sebességváltó belső
alkatrészei; kuplung munkahenger (pedálnál); kuplung munkahenger
(kinyomócsapágynál); kuplung működtető egység; váltóegység
(automatizált váltó); az automata sebességváltó elektronikus
vezérlőegysége (ECU); az automatizált sebességváltó vezérlőegysége.
DIFFERENCIÁLMŰ/OSZTÓMŰ: karima; differenciálház/osztóműház;
a differenciálmű/osztómű öszszes belső alkatrésze.
Minden 2019. 10. 01. után készletlistáról történő vagy gyártásból megrendelt, minden
belföldi székhelyű jogi személy részére új autóként értékesített Peugeot Boxer tehergépkocsi
vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett CarGarantie
Promóciós Economy garanciát adunk ajándékba. A CarGarantie Promóciós Economy
garancia szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl,
az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 2+2 évig vagy 200 000 km-ig
(amelyiket előbb eléri az autó), további feltételek teljesülése esetén érvényes, CG CarGarantie Versicherungs-Aktiengesellschaft által nyújtott kiterjesztett szerződéses jótállás
és a szerződéses gyári jótálláshoz képest a CarGarantie Promóciós Economy garancia
szerződésben megjelölt korlátozott szolgáltatásokat tartalmazza. Az akció visszavonásig
érvényes, egyedi flottamegrendelésekre és flotta2 kategóriára nem vonatkozik. A gyári
szerződéses jótállás keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők
igénybe, ha az adásvételi szerződésben és a Szerviz- és Garanciafüzetben foglalt feltételek
és körülmények, míg a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében
nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a CarGarantie
Promóciós Economy garancia szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg
teljesülnek. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses
ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának,
valamint az akció visszavonásának jogát. Részletek keresse fel a www.peugeot.hu oldalt
vagy érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseknél.
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ERŐÁTVITEL: féltengely; féltengelycsukló; kerékfordulatszám-érzékelő
(kipörgésgátló); nyomástároló (kipörgésgátló); Haldex-kuplung;
Haldex szivattyú; hidraulikus egység (kipörgésgátló); kardántengely;
hidraulikus szivattyú (kipörgésgátló); kardántengely-csapágy;
vezérlőegység (kipörgésgátló).
ÜZEMANYAGELLÁTÓ RENDSZER: befecskendező-szivattyú;
a motorvezérlés elektronikus alkatrészei; nagynyomású szivattyú;
tüzelőanyag-szivattyú; turbófeltöltő; előszállító szivattyú.
ELEKTROMOS BERENDEZÈS: a befecskendező rendszer elektromos
vezetékei; a gyújtásrendszer elektronikus alkatrészei; indításgátló
antenna; izzítórelé/vezérlőegység; gyújtókábel.
KIPUFOGÓ RENDSZER: a károsanyag kibocsátást csökkentő rendszer
elektronikus alkatrészei

PEUGEOT PARTNER
2019-BEN AZ ÉV HASZONJÁRMŰVE1
A Peugeot Partner kínálatában, a szegmensben világújdonságként megjelenik a teljesen új vezetési élményt nyújtó PEUGEOT i-Cockpit® vezetőhely.
A díjat odaítélő zsűri figyelmét két egyedülálló újítás is felkeltette: a rakomány biztonságos szállítását garantáló túlterhelésjelző2 és a holtterek
belátására speciális kamerákat alkalmazó Surround Rear Vision rendszer.
1

Az International Van of the Year (az Év Kishaszongépjárműve) díjat 1992-ben alapították. Zsűrijében 25 független szakújságíró és magazinszerkesztő foglal helyet szerte
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2020 második negyedévtől

Európából, akik kifejezetten kishaszongépjármű specialistának tekinthetők.

EGYBŐL DÍJNYERTES
Minden egyes szakma képviselője meg fogja találni a hatékony munkavégzésre leginkább alkalmas konfigurációt, például a minden körülmények
között strapabíró Grip változatot vagy a sok időt utazással töltő ügyfeleknek készült Asphalt verziót. Az új Peugeot Partner garantáltan növeli
a vállalkozó kedvet, és arra tanít, hogy semmi sem lehetetlen.

PEUGEOT i-Cockpit® DEBÜTÁLÁSA EGY HASZONGÉPJÁRMŰBEN

SURROUND REAR VISION1 TÖKÉLETESEN BELÁTHATÓ KÖRNYEZET

A Peugeot i-Cockpit® nem csak egy újabb szolgáltatás: ergonomikus kialakításánál fogva az ösztönös vezetés élményét nyújtja,
a kényelem és biztonság záloga is egyben.
A Peugeot i-Cockpit® alapelemei a stabilabb fogású, jobb kormányozhatóságot biztosító kisméretű kormány, a magasra helyezett műszeregység,
mely a legfontosabb adatokat közvetlenül a vezető látómezejében jeleníti meg, és a műszerfal közepén elhelyezett
és a vezető felé fordított 8” kapacitív érintőképernyő1, melyről közvetlenül vezérelhetők a legfontosabb funkciók.

A Surround Rear Vision névre hallgató innovatív rendszernek köszönhetően megszűnik a régi dilemma, hogy a rakomány épségét vagy
a láthatóságot részesítsük-e előnyben. Ez az értékes vezetéssegítő funkció a gépjármű külső környezetéről nyújt tájékoztatást, és a gépjármű minden
pontján optimális láthatóságot biztosít, ami jelentősen megkönnyíti a vezetést és a manőverezést.
Az új Peugeot Partnert két kamerával szerelték fel: az egyiket az utasoldali visszapillantó tükör talpába, a másikat a lemezelt hátsó ajtó felső részébe
építették be. A rendszer a következő területek megjelenítését teszi lehetővé:
– jobb oldali kamera az oldalnézeti képpel a holttér kiküszöbölését,
– tolatókamera a hátulnézeti képpel a gépkocsi mögött húzódó terület megjelenítését és a manőverek megkönnyítését.
A rendszer a kamerák által közvetített képet a közvetlen környezet jobb láthatósága, a gyorsabb reakció idő és a fokozott biztonság érdekében a belső
visszapillantó tükör helyén található képernyőn jeleníti meg.

változattól függően széria, opció vagy nem rendelhető
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Változattól függően széria, opciós felszerelés vagy nem rendelhető.

min. 641 mm / max. 675 mm elválasztófallal

(1) Sztenderd verzió
(2) Hosszított verzió
(3) Terep csomag nélkül
(4) Terep csomaggal
(5) Egy vagy kettő oldalsó
tolóajtóval és nélküle

A HATÉKONYABB
MUNKAVÉGZÉST
SZOLGÁLÓ MÉRETEK
Az új Peugeot Partner tervezésekor maximálisan
figyelembe vettük a céges ügyfelek
funkcionalitásra vonatkozó alapvető elvárásait.
A sztenderd L1 változat 4,40 m hosszú, amelyhez
1,81 m – Multiflex üléspad esetén 3,09 m –
hasznos hosszúság tartozik.
A változattól függően 3,30 m3–3,80 m3 térfogatú
raktér két EUR raklap befogadására képes.
A 4,75 méteres (+35 cm) hosszú változatnál
a hasznos hosszúság 2,16 m (Multiflex
üléspad esetén 3,44 m), a raktérfogat pedig
modellváltozattól függően 3,90 m3 és 4,40 m3
között mozog.
A hasznos teher – sztenderd és hosszú sziluett
esetén egyaránt – 650 kg és 10001 kg között van.
1

Multiflex üléspaddal

változattól függően

Duplakabinos furgon*

Sztenderd változat (L1)

Két üléssorral

Hosszított változat (L2)

Lehajtott második üléssorral

Lehajtott utasoldali üléssel és második üléssorral

* 2020 második negyedévétől lesz rendelhető. Magyarországon hivatalosan nem forgalmazott változat.
Az adózási szabályok alapján 8703 VTSZ alá kerül besorolásra, így regisztrációs adó és áfa köteles. A részeletekről érdeklődjön a Peugeot márkakereskedésekben.

PEUGEOT EXPERT
GENERÁCIÓS UGRÁS
Az új generációs moduláris padlólemezre épülő PEUGEOT Expert elődeihez képest könnyebb és biztonságosabb modell, mely számos újdonságot
kínál. A PEUGEOT Expert háromféle hosszúságban kapható: a mindössze 4,60 m hosszú kompakt, a 4,95 m-es közepes és az 5,30 m hosszú1
változat. Csupán 1,90 méteres* magasságának köszönhetően a parkolóházakba is könnyen behajt. A PEUGEOT Expert ezáltal ideális arányt
teremt a külső méretek és a raktér hasznos térfogata között. Átgondolt modell, mely fogyasztás, kényelem, dinamikai tulajdonságok és biztonság
terén is eleget tesz a legkülönbözőbb ügyfelek kívánalmainak.
1

Max. 1,94 m megemelt terhelhetőség opcióval; motor, terhelhetőség és hosszúság függvényében változhat a magasság

ÚJ PADLÓLEMEZ

ALAKÍTHATÓ KABIN

A PEUGEOT Expert új padlólemeze új karosszéria-szerkezettel
párosul, mely számos előnnyel jár. A kényelmes vezetés,
a terheléstől függetlenül tökéletes úttartást biztosító
lengéscsillapítók, a dinamizmus és a kezelhetőség mind-mind
fokozza az utazás örömét.

A Moduwork üléspadnak1 köszönhetően az Expert kiváló átalakítási
lehetőségeket kínál az üres helyek felhasználására. Ha a szélső utasülést
a válaszfalhoz hajtjuk, sík padlófelületet kapunk. A válaszfal lehajtható
csapóajtaja révén a rakodótér hossza akár 4 méteresre2 is bővíthető, ami
nagy segítség lehet a hosszú tárgyak szállításakor. Az utastér ráadásul
szükség esetén igazi mozgó irodává alakítható: a középső könyöktámasz
leengedésével egy rendkívül praktikus forgóasztal áll rendelkezésre.
1

Változattól függően széria.

2

Padlón, középvonalban mérve a műszerfaltól a hátsó ajtó közötti illesztési pontig.

VEZETÉST SEGÍTŐ
RENDSZEREK
ACTIVE SAFETY BRAKE
Az Active Safety Brake1 az automatikus
vészfékrendszerek új generációját képviseli.
A kamera és a radar észleli az ütközés
veszélyét mozgó vagy álló akadály esetén
egyaránt. Ha a vezető nem, vagy nem kellő
intenzitással fékezi az autót, a rendszer
automatikusan fékez helyette. Ezáltal segít
mérsékelni az ütközés következményeinek
súlyosságát.
TÁBLAFELISMERÉS ÉS
SEBESSÉGKORLÁTOZÁS-FIGYELMEZTETÉS
FUNKCIÓ
A multifunkciós kamera1 felismeri
a sebességkorlátozásra vonatkozó táblákat,
és a műszerfalon és/vagy a vetített kijelzőn
megjelenő üzenettel hívja fel a vezető
figyelmét a korlátozásra.
A leolvasott értéket a sebességrögzítés,
illetve a sebességhatárolás alapértékeként
javasolja a vezetőnek.
VISIOPARK1

GONDTALAN VÁROSI KÖZLEKEDÉS
KOMPAKT VÁLTOZAT

PARKOLÁS

A 4,60 m hosszú kompakt változat gond nélkül használható
a mindennapokban. Különösen jól alkalmazkodik a városi
fuvarozás sajátos követelményeihez.

A Peugeot Expert a parkolóházakba is könnyen behajthat,
mivel magassága egyetlen változat esetében sem haladja
meg az 1,90 m-t2.

Minden tekintetben megbízható partner rendkívüli teherbírással:
•
legnagyobb hasznos terhelése akár 1400 kg,
•
hasznos raktérfogata 5,1 m31,
•
hasznos hosszúsága 3,32 m1.

1

Moduwork opcióval

2

Motor, terhelhetőség és hosszúság függvényében változhat a magasság (max. 1,94 m).

A tolatókamera1 tolatáskor automatikusan
működésbe lép. A kamera 180 fokos
panorámarálátást biztosít a jármű mögötti
területre és annak környékére. A hátsó nézet
a jármű kormányállását követő
segédvonalakat is megjeleníti.
Ha a rendszer akadályt észlel az autó mögött,
a még pontosabb manőverezés érdekében,
automatikusan Zoom módba vált.

Változattól függően opció vagy nem rendelhető.
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LEGFŐBB SZÖVETSÉGESEI
REAR TRAFIC ALERT
A Rear Traﬁc Alert1 névre hallgató új funkció a holttérfigyelő rendszer
egy továbbfejlesztett változata. Az innovatív berendezés hátramenetben
50 méteres távon érzékeli a jobbról vagy balról közelítő járműveket.
Az információ hangjelzés formájában jut el a vezetőhöz.
VÉLETLEN SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
A funkció egy kamera segítségével érzékeli a folytonos vagy szaggatott
útburkolati jeleket. A biztonságos vezetés érdekében a kamera elemzi
a látott képet, majd a vezetői figyelem lankadása esetén 60 km/h
sebesség fölött hangjelzéssel kísért vizuális figyelmeztetést küld.
TRAILER MERGE ASSIST
A holttérfigyelő rendszer mostantól ún. Trailer Merge Assist1 funkcióval
egészül ki. Az új funkció a holttérfigyelésnél a vontatmány méretét is
figyelembe veszi (3 és 9 m közé lehet beállítani).
Az információ a műszercsoporton kerül kijelzésre.
ACTIVE SAFETY BRAKE
Az Active Safety Brake2 névre hallgató automata vészfékező rendszer
akkor avatkozik közbe, ha a vezető vészhelyzetben nem reagál elég
gyorsan és nem fékez. A vezető közbeavatkozása nélkül működésbe
lépő funkció segít elkerülni az ütközést, vagy a jármű lelassítása révén
mérsékli annak erejét.
SEBESSÉGKORLÁTOZÁS-FELISMERŐ RENDSZER
SEBESSÉGAJÁNLÁSSAL

PEUGEOT BOXER
MÉG ALKALMAZKODÓBB
A legújabb Euro6 normák életbe lépése kapcsán a PEUGEOT BOXER kínálata is megújult, hogy maradéktalanul eleget tudjon tenni valamennyi
szakember igényeinek. A szokásos PRO és PREMIUM felszereltségi szintek mellett mostantól a PEUGEOT BOXER a különböző speciális
igényeknek megfelelően ASPHALT változatban is elérhető. A kínálat egyben új felszerelésekkel is bővült.
BOXER ASPHALT
Az ASPHALT változat azoknak a vállalkozóknak készült, akik sokat vannak úton, és akik elsősorban kényelemre és biztonságra vágynak.
Ez a változat többek között a következő szériafelszereléseket kínálja: navigációs rendszer, véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés,
táblaolvasó rendszer, adaptív fényszóró, Active Safety Brake, Distance Alert, „Kilátás” csomag, tolatóradar.

A többfunkciós kamera1 felismeri a sebességkorlátozást jelző táblákat
és a műszercsoporton kijelzi a megengedett sebességet.
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Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés.
Az Active Safety Brake mozgó gépjármű észlelése esetén 5–140 km/h
sebességtartományban, álló gépjármű észlelése esetén 80 km/h alatt működőképes.

IGÉNY SZERINT
A választási lehetőségeket
tovább szélesítik a különböző
hosszúságok és szélességek.
A háromféle magasság
(2,254 m, 2,524 m, 2,764 m)
négyféle hosszúsággal
(4,963 m, 5,413 m, 5,998 m,
6,363 m) kombinálható.
A hétféle rakodótérméret
8 köbmétertől (L1H1 változat)
17 m3 -ig terjed ((L4H3 változat),
az ajtókat pedig úgy méretezik,
hogy a lehető legkönnyebb
legyen berakodni a szállítani
kívánt árut.
A Peugeot Boxer rendelkezik
kategóriájának egyik legnagyobb
rakodható padlószélességével:
1,422 m a kerékdobnál,
1,870 m maximális belső
szélesség mellett.

NAGYOBB HENGERŰRTARTALOM – NAGYOBB ÉLVEZET
A legújabb Euro 6 normákkal összhangban a PEUGEOT BOXER motorkínálata is fejlődik. A fogyasztási és CO2-kibocsátási szempontból nagyobb
hatékonyság érdekében az összes erőforrás a legújabb generációs 2,2 literes BlueHDi dízelmotort veszi alapul. Valamennyi motorváltozat
teljesítménye nőtt:
- 2,2 BlueHDi 120 LE (+10 LE), 300 Nm nyomaték
- 2,2 BlueHDi 140 LE (+10 LE), 340 Nm nyomaték
- 2,2 BlueHDi 165 LE (+5 LE), 370 Nm nyomaték (+20 Nm)
Valamennyi motor esetében szériafelszerelés a Stop & Start rendszer.

ALAKÍTSA IGÉNYEI SZERINT!

ELEKTROMOS PEUGEOT HASZONGÉPJÁRMŰVEK

A Peugeot kishaszonjárművek széles kínálatát tovább bővítik az alváz- és padlómezes alváz-változataira építhető klasszikus és egyedi igényekre
szabott speciális felépítmények. Legyen egy egyszerű platós, billenő platós, dobozos, hűtős vagy akár egyedi mozgóárus felépítmény, a lehetőségek
tárháza szinte végtelen.

ALUMÍNIUM SZERKEZETŰ DOBOZ FELÉPÍTMÉNY HAZAI
VAGY NEMZETKÖZI FUVAROZÁSHOZ
A felépítmény műszaki jellemzői
• alvázhoz illeszkedő alumínium segédváz
• 15 mm vastag csúszásmentes rétegelt
lemez padozat
• 1 mm vastag fehér alumínium lemez burkolatú
tető, oldalfalak és homlokfal
• alumínium merevítő bordák rakományrögzítési
lehetőséggel
• Kétszárnyas hátsó ajtó, 270 fokos nyílás
szögben, 1 db süllyesztett zárral
és ajtókiakasztóval
• Rozsdamentes hátsó ajtókeret
• Magas minőségű, rozsdamentes zsanérok
• Alumínium sarok takaró profilok
• fellépő, 3 sor párna fa
• sárvédő, oldalsó helyzetjelzők (szükség esetén)

HÁROM OLDALRA BILLENŐ ACÉL
VAGY ALUMÍNIUM PLATÓ FELÉPÍTMÉNY
Alumínium plató műszaki tartalom
• Horganyzott acél segédváz,
alumínium billenő segédváz
• 400 mm magas alumínium ajtók
eloxált felülettel oldalt alsó,
hátul alsó-felső forgásponttal
• Alumínium padozat
• Kabinvédő alumínium kivitelben
• Műanyag sárvédő
• Billentéshez szükséges
elektro-hidraulika rendszer
Acél plató műszaki tartalom
• Tűzihorganyzott acél segédés billenő váz
• 400 mm magas alumínium ajtók
eloxált felülettel oldalt alsó,
hátul alsó-felső forgásponttal
• 3 mm vastag horganyzott acéllemez padló
• Lemezes csőszállító homlokfal
fényezett kivitelben
• Műanyag sárvédő
• Fix acél rakoncák
• Billentéshez szükséges elektro-hidraulika
rendszer

ALVÁZRA SZERELT SZIGETELT
DOBOZFELÉPÍTMÉNY
HŰTŐVEL
Műszaki jellemzők:
• 80 mm vastag oldalfal, 80 mm vastag tető,
mellfal, hátsó ajtók szendvics panelek
• Magas minőségi követelményeknek megfelelő
panelek (vízálló, illetve magas statikai
teherbírással rendelkező), zárt szerkezetű
szendvicspanelből, ütésálló, üvegszál
(roving) erősítésű poliészter külső és belső
fegyverzettel, poliuretán szigetelő habbal
• Homlokpanel erősítés hűtő fogadására
• 80 mm vastag önhordó padló
csúszásmentes felülettel
• Kétszárnyú, 270°-ban nyíló hátsó ajtó
1-1 db süllyesztett rúdzárral
és mágneses ajtókiakasztóval
• Panelekbe integrált rozsdamentes
hátsó ajtókeret
• Rozsdamentes „P&L EUROWIND” zárak
és zsanérok
• Eloxált alumínium keretprofilok
• 140 mm magas belső védőprofil
• 1 db belső LED mozgásérzékelős világítás
• Fellépő, kapaszkodó, ütköző gumik
• Horganyzott acél Z váz
• Sárvédők és sárfogó gumik
• Hűtőkészülék: Zanotti Z350 12V R452a
• Méretek: 2700/2540 × 2100/1940 × 1800 mm
(Külső/belső hossz × Külső/belső szélesség ×
Belső magasság)

AZ ÚJ PEUGEOT e-EXPERT

AZ ÚJ PEUGEOT e-BOXER

Az új PEUGEOT e-Expert – hűen a márka power of choice
koncepciójához – megőrzi a belsőégésű motorral szerelt változat erős,
robusztus, minőségi stílusát, miközben mutat néhány újdonságot is.
Az új PEUGEOT e-Expert a power of choice iskolapéldája, hiszen
2 különböző hatótávú akkumulátorral érhető el.
Mindhárom modellváltozat (Kompakt – L1, Sztenderd –L2 és Hosszú L3) elérhető az 50 kWh kapacitású akkumulátorral, amelynek
hatótávja kb. 230 km a WLTP szabvány szerint.
A Sztenderd –L2 és Hosszú - L3 változat 75 kWh kapacitású
akkumulátorral is rendelhető, amely akár 330 km-es hatótávot is
lehetővé tesz, WLTP szabvány szerint.
1000 kg vontatási kapacitással és 1275 kg hasznos terhelhetőséggel bír.
Raktérmérete megegyezik a belsőégésű motorral szerelt változatokéval.

A kínálat hamarosan egy teljesen elektromos változattal gazdagodik,
mely mérettől függően kétféle hatótávval kerül forgalomba: L1 és L2
méret esetén 225 km1 (NEDC), L3 és L4 méret esetén 270 km1 (NEDC).
Tájékoztató jelleggel közölt becsült adatok, a WLTP hitelesítés folyamatban.
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A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2020. szeptemberben érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy
opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja
a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó
katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.peugeot.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében, kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével
használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2020. szeptember.
A Peugeot Partner WLTP szabvány szerinti vegyes fogyasztása 5,3–7,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 146–174 g/km. A Peugeot Expert WLTP szabvány
szerinti vegyes fogyasztása 6,2–7,3 l/100 km, , CO2-kibocsátása 170–202 g/km. A Peugeot Boxer WLTP szabvány szerinti vegyes fogyasztása
8,6–10,3 l/100 km , CO2-kibocsátása 240 –277 g/km.
2018. szeptember 1-től a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára világszinten egységesített tesztelési eljárás szerint történik
(WLTP), ami egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás és a CO2-kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás helyettesíti a korábban
használt Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb körülmények között történik, a WLTP szerint
mért fogyasztási és a CO2 emissziós értékek számos esetben magasabbak az NEDC eljárás szerint mért adatoknál. A fogyasztási és CO2-kibocsátási
adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak és az alkalmazott gumiabroncs típusnak megfelelően. További információkért
forduljon Márkakereskedőjéhez.

