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De Partner heeft alles in huis om aan de eisen van u
of uw bedrijf te voldoen.

De nieuw ontworpen voorzijde versterkt zijn
robuuste voorkomen. De verticaler geplaatste grille
is in het midden voorzien van de PEUGEOT-leeuw,
terwijl daaronder de strak gelijnde bumper
opvalt. Met hun specifieke binnenwerk en nieuwe
vorm dragen de koplampen in belangrijke mate bij
aan de moderne uitstraling van de Partner. 

Het design  straalt kracht en karakter uit, maar het
robuuste van de auto zit hem niet alleen in het
uiterlijk! 

Al  20  jaar wordt de Partner door bedrijven en door
de teams van PEUGEOT op de proef gesteld. Om 
de betrouwbaarheid en kwaliteit nog verder te
verbeteren hebben de ingenieurs van het merk de
auto aan zware tests onderworpen. Na meer dan 
6 miljoen testkilometers onder de zwaarste
omstandigheden is de Partner beter 
dan ooit op uw wensen afgestemd

GEMAAKT OM VOOR U IN AKTIE TE KOMEN!



EEN BIJZONDER PRAKTISCHE LAADRUIMTE

Dankzij zijn praktische afmetingen en
indrukwekkende laadvolumes is er voor 
ieder bedrijf een geschikte Partner. 

KIES UW MAAT 
De Partner is er in twee verschillende
lengtes, dus met twee laadvolumes en twee
laadlengtes. Bij de L1-uitvoering heeft de
laadruimte een volume van 3,3 m3 en een
nuttige lengte van 1,80 m. Bij de L2-
uitvoering bedraagt het volume 3,7 m3

en de nuttige lengte 2,05 m. 
Dankzij de breedte van 1,62 m tussen de
wanden en 1,23 m tussen de wielkasten 
is er in de laadruimte van de korte 

L1-uitvoering van de Partner plaats voor
twee Europallets (1,20 m x 0,80 m). 

De korte uitvoering van de Partner is
leverbaar met  laadvermogens die variëren
van ruim 660 kg tot meer dan 900 kg,
waarmee de Partner tot de top van zijn
segment behoort! De lange uitvoering
heeft  laadvermogens tussen 750 en 800 kg. 

MAKKELIJK TOEGANKELIJK
De toegang tot de laadruimte wordt
vergemakkelijkt door de lage tildrempel 
en de tot 180° te openen, asymmetrische
achterdeuren. Eenmaal geopend zorgen 

zij er dankzij de grote rechthoekige
laadopening voor dat u grote voorwerpen
moeiteloos kunt inladen. Met één of twee
schuifdeuren* wordt het in- en uitladen nog
gemakkelijker. 

Door de hoge plaatsing van de achterlichten
zijn ze minder gevoelig voor kleine schades.
De fraai achter de achterlichten
weggewerkte scharnieren van de
achterdeuren zijn een uitstekend voorbeeld
van de aandacht voor detail, kwaliteit en
esthetiek die kenmerkend is voor de Partner. 

*Standaard of optioneel. 

VEILIG VERVOER VAN UW
GOEDEREN 
De laadvloer van de Partner is voorzien
van 6 sjorogen waarmee lading stevig
kan worden vastgezet. De Partner is
standaard  voorzien van een volledige
scheidingswand met ruit. Deze wand is
in Nederland wettelijk verplicht en kan
en mag dus niet verwijderd worden.

*Voor meer informatie raadpleegt u het
instructieboekje.

1     Comfort voor de inzittenden dankzij 
de volledige scheidingswand.

2     Girafon : Voor het vervoeren van lange 
       voorwerpen met gesloten achterdeuren biedt 
       de girafon boven de achterdeuren uitkomst. 
       Het slimme openingssysteem maakt hem 
       bijzonder praktisch in het gebruik. 
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COMFORTABEL WERKEN

De Partner biedt u een comfortabele
werkplek. De bestuurdersplaats is
perfect afgestemd op professioneel
gebruik. De hoge zitpositie en het
uitstekende zicht op de weg staan
borg voor een optimaal rijcomfort. 

De in hoogte verstelbare armsteun*
van de bestuurdersstoel, het in
hoogte en diepte verstelbare
stuurwiel en de op het dashboard
geplaatste versnellingshendel dragen
bij aan de ergonomie van de
bestuurdersplaats.   

Voor extra comfort kan de Partner
worden uitgerust met een
handbediende of automatische
airconditioning*.

TALRIJKE HANDIG  INGEDEELDE OP
BERGMOGELIJKHEDEN.
In de cabine is meer dan 60 liter
praktische opbergruimte beschikbaar
voor zowel de bestuurder als de
andere inzittenden. Met name het
afsluitbare opbergvak achter het
stuurwiel en de schrijftafel aan de
achterzijde van de neerklapbare

rugleuning van de middelste zitplaats
indien voor de bijrijdersbank is
gekozen, komen voor de zakelijke
gebruiker goed van pas. 

Het opbergvak boven de voorruit
(standaard vanaf Premium), waarin 
de zonnekleppen en de plafonnier 
zijn geïntegreerd, is aan de onderzijde
opengewerkt zodat u niet misgrijpt 
als u een voorwerp uit het opbergvak
nodig hebt.

*Standaard op optioneel, afhankelijk van de versie



TECHNOLOGIE

Ook in uw bedrijfstak wordt het steeds
belangrijker om verbonden te blijven
met de buitenwereld! Daarom is
de Partner voorzien van de beste
connectiviteitssystemen. 

Maak kennis met het moderne
telematicasysteem. Dankzij het grote 
7 inch Touchscreen* dat perfect is
geïntegreerd in het midden van het
dashboard, zijn de verschillende
bedieningsfuncties van de auto altijd
goed zichtbaar en binnen handbereik.
Het aanraken van het scherm is
voldoende om het navigatiesysteem 
te bedienen of uw favoriete
muziekbestanden te selecteren. 
Dankzij de spraakherkenning kunt u
bellen en berichten lezen of inspreken
terwijl u op de weg kunt blijven letten.
Bovendien kunt u uw digitale
apparatuur aansluiten via de USB-of
Jack-aansluiting of de Bluetooth-functie.

*Afhankelijk van de uitvoering standaard, 
optioneel of niet leverbaar.

De Partner is voorzien van 
de beste rijhulpsystemen : 

AchteruitrijcAmerA *
Nieuw voor de Partner is de
achteruitrijcamera die wordt geleverd in
combinatie met de parkeerhulp met
sensoren. De camera wordt
automatisch geactiveerd bij het
inschakelen van de achteruitversnelling.
De beelden van de camera worden
weergegeven op het 7 inch
Touchscreen, zodat de bestuurder
veiliger kan achteruitrijden. 

* Afhankelijk van de uitvoering optioneel 
of niet leverbaar.

PArkeerhulP *   
De parkeerhulp detecteert alle
obstakels** die bij parkeermanoeuvres
in de buurt van de auto komen en
waarschuwt u hiervoor door middel van
meldingen op het display en
geluidssignalen. Het systeem kan
worden gecombineerd met de

achteruitrijcamera* zodat parkeren echt
kinderspel wordt!

**Zie het instructieboekje voor meer informatie.

Active city BrAke  *   
De Active City Brake (automatisch
remmen bij een dreigende aanrijding 
in de stad) is een systeem dat
automatisch ingrijpt op het
remsysteem. Bij een rijsnelheid tot 
30 km/h voorkomt het systeem een
aanrijding of beperkt het de gevolgen
ervan als de bestuurder niet tijdig
reageert.

*Afhankelijk van de uitvoering
standaard, optioneel 
of niet leverbaar.



DE MULTIFLEX BANK: 
OPTIMALE FLEXIBILITEIT

Dankzij de Multiflex-bank (optioneel
op Pro en Premium, standaard op
Premium Pack) beschikt u over een
derde zitplaats, zodat u één persoon
extra mee kunt nemen. Bovendien
biedt deze bank nog meer
mogelijkheden om de ruimte in 
het interieur volledig te gebruiken! 
De zitting van de buitenste zitplaats
kan in zijn geheel  worden opgeklapt
om het vervoeren van hoge lading in
de cabine  mogelijk te maken.   

Onder de zitting bevindt
zich  bovendien een  afsluitbaar
opbergvak.
Als de rugleuning van de middelste
passagiersstoel is neergeklapt, kunt
u deze (bij stilstaand voertuig)
gebruiken als schrijftafel.

Indien een Partner Pro met deze
optie wordt geleverd, is de
bestuurdersstoel voorzien van
hoogteverstelling. 

Bij een Premium Pack met een
enkele stoel rechts, is de
bestuurdersstoel voorzien van een
armsteun.

Overigens wordt de Partner in
Nederland  verplicht geleverd met
een volledige scheidingswand met
ruit. Ook is een ruit links in de
laadruimte niet toegestaan.



PARTNER ELECTRIC INNOVATIE TEN DIENSTE VAN DE MOBILITEIT 

De Partner is nu ook in Nederland
leverbaar als Partner Electric.

Deze biedt alle voordelen van de Partner,
plus de aandrijving door een krachtige
elektromotor. Deze uitvoering levert
eersteklas prestaties met een vermogen
van 49 kW (67 pk) en een koppel van 
200 Nm dat onmiddellijk beschikbaar is.  

De actieradius van wel 170 km volgens de
Europese cyclus (NEDC) is ruim voldoende
voor uw dagelijkse trajecten. Dat is een
aangename verrassing! Op het
instrumentenpaneel wordt u geïnformeerd
over het verbruik en de terugwinning van
energie tijdens het snelheid minderen en
afremmen. En dankzij de snellaadfunctie*
waarmee de tractiebatterij in 30 minuten
voor 80% kan worden opgeladen, past de

Partner Electric zich aan uw agenda aan en
is hij altijd klaar voor vertrek! 

NOrmAAl lADeN iN 8,5 uur**  
   Met het standaard bij de auto geleverde
laadsnoer kunt u uw Partner Electric
gemakkelijk en veilig bij uw bedrijf of thuis
opladen (tot 14 A).
Als de accu volledig is opgeladen, wordt
het opladen automatisch beëindigd.

De Partner Electric is dankzij een aantal
kenmerken bijzonder comfortabel:
Door de reductiebak met één overbrenging
die permanent verbonden is met de wielen,
reageert de Partner Electric zowel bij het
wegrijden als bij tussenacceleraties vlot en
soepel op het gaspedaal, zonder dat u
hoeft te schakelen.
Ook de voor elektrische auto’s

kenmerkende geruisloosheid van de
aandrijving draagt bij aan het rijcomfort
van de Partner Electric. Bovendien is hij
uitgerust met een 100% elektrische
verwarming die ervoor zorgt dat het
interieur snel op de gewenste temperatuur
komt.

Met de Partner Electric kunt u zorgeloos
rijden: voor de tractiebatterij geldt een
garantie van 8 jaar of 100.000 km*** en
voor de elektrische aandrijflijn geldt een
garantie van 5 jaar of 50.000 km***.

*Afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel.
**Geschatte tijd voor het volledig opladen via een
beveiligd stopcontact van 14 A.
***Wat het eerst is bereikt.



MOTORISATIES

PEUGEOT EN 
HET MILIEU
PEUGEOT heeft een uitgebreid gamma modellen met een
lage CO2-uitstoot: meer dan de helft van de wereldwijde
verkopen van het merk betreft auto’s met een CO2-uitstoot
van minder dan 140 g per km. Dit is bereikt dankzij 
beproefde technologieën waarin PEUGEOT toonaangevend
is, zoals de dieselmotor met roetfilter die door PSA in
2000 geïntroduceerd werd. Er zijn inmiddels meer dan 
2,1 miljoen auto’s mee uitgerust. Het zelfreinigende 
roetfilter draagt bij aan een schoner milieu door de uitstoot
van roetdeeltjes met 99,99% te reduceren tot het laagst
meetbare niveau (0,004 g/km). PEUGEOT doet verder van
zich spreken met nieuwe technologieën als het Stop & 
Start-systeem, de ontwikkeling van een nieuwe generatie
diesel- en benzinemotoren, enz.

BlueHDi motoren
Tot de innovatieve technologieën van de nieuwe PEUGEOT Partner
behoren ook de BlueHDi-dieselmotoren, die  aan de Euro 
6-norm* voldoen. De exclusieve technologie van deze motoren
combineert het SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction**) met
een  roetfilter met additief (FAP). BlueHDi beperkt zo de uitstoot van
NOx (stikstofoxide) met 90%, zorgt voor een zo laag mogelijke CO2-
uitstoot en een zo laag mogelijk brandstofverbruik,  en houdt 99,9%
van de deeltjes tegen.

* De Europese Euro 6-norm stelt strengere eisen aan de uitstoot van schadelijke stoffen.
** Selectieve katalytische reductie. 

Voor de PEUGEOT Partner kunt u kiezen uit een breed gamma van
motoren : drie BlueHDi-dieselmotoren met een vermogen van 75 tot
120 pk en een 98pk VTi-benzinemotor die allemaal voldoen aan de
Euro 6-norm*.   

De souplesse en prestaties van de nieuwe BlueHDi-motoren staan op
hoog niveau met meer vermogen en een hoger koppel. Daarnaast
zijn deze motoren bijzonder zuinig, wat garant staat voor een lage
CO2-uitstoot. Nieuw is bovendien de toepassing van een 6-
versnellingsbak in combinatie met de BlueHDi 120-motor. 

De vulopening voor de AdBlue-vloeistof, die gelijktijdig met het
periodieke onderhoud van de auto moet worden bijgevuld, bevindt
zich gemakkelijk bereikbaar achter de tankklep. Het bijvullen kan 
dus gemakkelijk worden uitgevoerd door chauffeurs die meer 
dan 20.000 km per jaar rijden.

De leverbare motorisaties zijn:

1.6 VTi 98 pk, handgeschakelde 5-versnellingsbak

1.6 BlueHDi 75 pk, handgeschakelde 5-versnellingsbak

1.6 BlueHDi 100 pk  met handgeschakelde 5-versnellingsbak

1.6 BlueHDi 100 pk met Stop&Start en handgeschakelde 
5-versnellingsbak

1.6 BlueHDi 100 pk ETG6 met Stop&Start en een elektronisch
gestuurde 6-versnellingsbak.

1.6 BlueHDi 120 pk met Stop&Start en handgeschakelde 
6-versnellingsbak

Voor de uitgebreide technische gegevens van alle motoren verwijzen
wij u graag naar de consumentenprijslijst.



UW VEILIGHEID STAAT CENTRAAL

De Partner is voorzien van de nieuwste
technologieën die de veiligheid aan boord
vergroten en het rijden vergemakkelijken.
Dankzij deze technologieën kunt u
zorgeloos op weg.

Remsysteem
Met zijn geventileerde remschijven van 
283 mm vóór en massieve remschijven 
van 268 mm achter beschikt de Partner
over een krachtig remsysteem dat op 
alle omstandigheden berekend is. 

ABS
Het antiblokkeersysteem (ABS) voorkomt
dat de wielen bij een noodstop blokkeren
zodat de auto bestuurbaar blijft. 

ERV
De elektronische remdrukregelaar (ERV)
regelt de remdruk per wiel afzonderlijk,
hetgeen de remwerking met name in
bochten verbetert.

NRA
De noodremassistentie (NRA) verhoogt de
remdruk als het rempedaal krachtig wordt
ingetrapt. Dit systeem zorgt voor een zo
kort mogelijke remweg

ESP
Het ESP (elektronische stabiliteits-
programma) brengt uw auto, uiteraard
binnen de grenzen van de natuurkundige
wetten, in het juiste spoor als het systeem
merkt dat de auto in een onderstuur- of
overstuursituatie dreigt te komen. 

ASR
De aan het ESP gekoppelde
antispinregeling (ASR) vermindert bij
weinig grip de kans op doorslippen 
van de wielen. 

Hill Start Assist
De Hill Start Assist houdt bij stoppen op
een helling van meer dan 5% de auto
automatisch gedurende een korte tijd op
zijn plaats als de bestuurder het rempedaal
loslaat, ongeacht of een vooruitversnelling
of de achteruitversnelling is ingeschakeld.
Dit geeft de bestuurder de tijd om zijn voet
van het rempedaal naar het gaspedaal te
verplaatsen.

Automatisch inschakelende
alarmknipperlichten 
Bij sterk afremmen worden automatisch 
de alarmknipperlichten ingeschakeld 
om het achteropkomende verkeer te
waarschuwen, zodat de kans op een
aanrijding wordt beperkt.

Mistlampen vóór*         
Om de veiligheid te vergroten en het 
zicht op de weg te verbeteren wordt, als 
de auto is voorzien van het optionele 
Pack Visibilité, bij snelheden tot 40 km/h
de binnenzijde van de bocht verlicht door
de mistlamp vóór. Deze extra lichtbundel 
is met name prettig in stadsverkeer, 
op kruispunten, op bijzonder bochtige
wegen en tijdens parkeermanoeuvres.
*Standaard of optioneel

Cruise control en snelheidsbegrenzer 
De cruise control, standaard vanaf
Premium, maakt het mogelijk met een
constante snelheid te rijden, zonder dat u
het gaspedaal ingetrapt hoeft te houden.
De snelheidsbegrenzer waarschuwt indien
u de ingestelde snelheid overschrijdt. Voor
nog meer veiligheid kunt u met de vaste
snelheidsbegrenzer een maximumsnelheid
voor de auto instellen. Zo kunt u bij de
dealer  vier   maximumsnelheden laten
instellen: 90, 100, 110 en 130 km/u. 

Bandenspanningscontrolesysteem
De Partner kan worden uitgerust met een
systeem dat u waarschuwt voor een te
lage bandenspanning* of een lekke band.
Elk wiel is voorzien van een sensor die de
bandenspanning en de inwendige
temperatuur van de band meet, zodat het
systeem ook kan aangeven voor welk wiel
de waarschuwing van toepassing is. 
*Afhankelijk van de uitvoering optioneel of
niet leverbaar. - Niet leverbaar in
combinatie met de elektronisch gestuurde
versnellingsbak. 

Grip Control®* 
De Grip Control®* (aangepaste
antispinregeling) verbetert de tractie en de
grip van de auto op elke ondergrond en elk
wegtype, zodat u zorgeloos verder kunt
rijden. Met een draaiknop op het dashboard
kunnen 5 rijstanden worden geselecteerd:
sneeuw, modder, zand, Standaard ESP 
of ESP OFF.

*Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.

Active City Brake*
De Active City Brake (automatisch remmen
bij een dreigende aanrijding in de stad) is een
systeem dat automatisch ingrijpt op het
remsysteem. Bij een rijsnelheid tot 30 km/h
voorkomt het systeem een aanrijding of
beperkt het de gevolgen ervan als de
bestuurder niet reageert.

*Afhankelijk van de uitvoering optioneel 
of niet leverbaar.

Bescherming bij een aanrijding 

De Partner is dankzij aangepaste 
onderdelen van de structuur ontwikkeld om
de botsingsenergie, bij een frontale botsing,
maar ook bij een botsing van achteren 
of opzij, geleidelijk te absorberen. 
De carrosserie is zodanig versterkt 
dat bij het over de kop slaan het
passagierscompartiment zoveel mogelijk
intact blijft. De stuurkolom wordt bij een
ernstige frontale aanrijding over een afstand
van 40 mm ingetrokken om de bestuurder
maximaal te beschermen. 

De veiligheidsgordels van de voorstoelen 
zijn in hoogte verstelbaar en voorzien 
van pyrotechnische gordelspanners en
spankrachtbegrenzers (uitgezonderd de
middelste zitplaats van de Multiflex-bank). 

Hoofdsteunen
De rugleuning van de stoelen en de
hoofdsteunen volgen bij een aanrijding 
de bewegingen van het lichaam en beperken
op die manier de lichamelijke gevolgen van
een aanrijding.

Airbags
Naast de bestuurdersairbag kan de 
Partner worden voorzien van een enkele
passagiersairbag of een dubbele
passagiersairbag voor de twee
voorpassagiers. 

Centrale vergrendeling 
Met de standaard centrale vergrendeling 
kunt u de auto ook van binnenuit
vergrendelen met een schakelaar op het
dashboard. Zodra de auto sneller rijdt dan 
10 km/h, wordt hij automatisch vergrendeld. 

Selectieve vergrendeling
U kunt de laadruimte onafhankelijk van 
de cabine vergrendelen of ontgrendelen 
met een schakelaar op het dashboard. 
Een LED geeft de status van de selectieve
vergrendeling aan. 

Afstandsbediening* 
Met de afstandsbediening* met 3 knoppen
kunt u ofwel de auto volledig ofwel alleen 
de laadruimte vergrendelen of ontgrendelen. 

*Standaard vanaf Premium, en als optie Pack Electrique op Pro.

Houten beschermsets voor het interieur*
Deze sets zorgen voor een nog betere
bescherming van de laadruimte dankzij 
een houten laadvloer met beschermlaag 
en triplex panelen, in meerdere uitvoeringen
leverbaar, die het bovenste deel van de
zijwanden (uitgezonderd de ruiten)
beschermen. De verschillende delen 
van de sets zijn gemakkelijk te reinigen,
beschermen de laadruimte tegen deuken 
en zorgen ervoor dat de lading zo 
goed mogelijk kan worden vervoerd.

*Leverbaar als accessoire



VOOR ELK BEROEP EEN   PARTNER

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke
verwachtingen. Om hieraan te
voldoen, is er veel keuze in het
gamma van de Partner. 
Zowel voor onafhankelijke
ondernemers als voor fleetowners
zijn er geschikte uitvoeringen.

KIES UW CARROSSERIEVARIANT 
De Partner is er in twee verschillende
lengtes, dus met twee laadvolumes
en twee laadlengtes. De Partner (L1)
is 4,38 m lang en de lange Partner
(L2) is 4,63 m lang. Beide uitvoeringen
hebben een breedte van 1,81 m met
de buitenspiegels ingeklapt (2,11 m
met de buitenspiegels uitgeklapt). 

De Partner is tevens leverbaar als
Plancher Cabine, de basis voor een
specifieke opbouw, zoals bijvoorbeeld
een Pick-up. 

Geheel rechts op de foto staat een
versie met dubbele cabine, die in
Nederland op dit formaat bedrijfsauto
niet is toegestaan.

OMBOUW NAAR 4X4
AANDRIJVING
De Franse firma DANGEL levert al
vele jaren een 4X4-aandrijving op
verschillende Peugeot modellen.

Voor de ombouw is een aangepast
ESP   noodzakelijk. Informeer bij uw
dealer naar deze gratis  optie.
Daarnaast is een optiepakket
leverbaar  dat bestaat uit  een stalen
beschermplaat onder de motor die
de  onderzijde van de auto tegen
kleine beschadigingen beschermt,
een specifieke bandenmaat
(195/70R15), stekkerblok, 
verzwaarde accu en dynamo,
verhoogd laadvermogen, en 
een rubbermat in de laadruimte 
bij de Pro-versies. 

*Afhankelijk van de uitvoering en de motor
optioneel of niet leverbaar.

KIES ZELF HET AANTAL DEUREN 
De Partner kan worden geleverd 
met één of twee schuifdeuren. 
In de rechter schuifdeur kan een ruit
worden geleverd ter vermindering 
van de dode hoek. Afhankelijk van uw
wensen kunnen de asymmetrische
achterdeuren zonder of met** ruiten
worden uitgevoerd. 

Op de L1 versies vanaf Premium kan
gekozen worden voor een naar boven
te openen achterklep met ruit en
wisser. 

De L2-versies zijn altijd voorzien van
een rechter schuifdeur.

**Optioneel.

PACK  LOOK 2
Bij  het Pack Look 2 (standaard op
Premium Pack, optie op Premium) 
is uw Partner voorzien van volledig in
de kleur van de carrosserie gespoten
carrosseriedelen, een verchroomde
grille, LED-dagrijverlichting,
mistlampen vóór en 15 inch-
wieldoppen Nateo.



AFMETINGEN EN LAADVOLUMES
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L1 L2

Lengte 4384 mm 4632 mm

Breedte  (spiegels ingeklapt) 1810 mm 1810 mm

Breedte  (spiegels uitgeklapt) 2112 mm 2112 mm

Minimale totale hoogte 1812  /  1822 mm* 1832  / 1842 mm 

Wielbasis 2728 mm 2728 mm

Hoogte laaddrempel 586 mm  /  613 mm* 613 mm

AFMETINGEN  EXTERIEUR AFMETINGEN LAADRUIMTE AFMETINGEN DEUREN

*Met verhoogd laadvermogen. *Met optie verhoogd laadvermogen 
(afhankelijk van motorisatie). 
**Zonder zijschuifdeur. 
***Met één zijschuifdeur

De Partner is ontworpen om het u gemakkelijk te maken. 
Zijn buitenmaten zijn het tastbare resultaat van de geslaagde
balans tussen interieurruimte, toegang tot de auto,

gebruiksgemak en wendbaarheid. De Partner beantwoordt 
zo perfect aan uw verwachtingen dankzij de ideale verhouding
tussen de buitenmaten en het nuttig laadvolume. 

L1 L2 

Maximum laadvermogen 672 kg  /    905 kg* 759 kg - 782 kg

Nuttige laadlengte 1800 mm 2050 mm

Maximale laadbreedte 1620 mm** 1500 mm***

Breedte tussen de wielkasten 1230 mm 1230 mm

Maximale laadhoogte 1250 mm 1250 mm

Laadvolume 3,3 m3 3,7 m3

Schuifdeuren Achterdeuren

Max. breedtei 737 mm 1250 mm

Nuttige breedte 640 mm 1230 mm

Max. hoogte 1192 mm 1200 mm

Nuttige hoogte 1100 mm 1148 mm



KLEUREN

Standaardlak
Blanc Banquise

Standaardlak
Rouge Ardent

Vernismetaallak*
Gris Shark

Vernismetaallak*
Gris Aluminium

Standaardlak
Noir Onyx*

* Tegen meerprijs.



WIELPLATEN WIELPLATEN & BEKLEDING

Wielplaat Atacama 15’’
op Pro en Premium bij optie
bandenspanningscontrole.

Wielplaat Nateo 15’’
bij optie Pack Look 2 en standaard

op Premium Pack 

Naafdop 15’’ 
standaard op Pro en Premium

Stoffen bekleding  Curitiba Meltem



6

1 -  Beschermset
2 - Trekhaak
3 - Rubber vloermat
4 - Aluminium imperiaal
5 - Inbraakalarm
6 - Binnenimperiaal
7 - Allesdragers
8 - Rubber mat in laadruimte

Voor het volledige aanbod van accessoires 
kijkt u op www.services.peugeot.nl

2 1
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ACCESSOIRES
De aanschaf van een Peugeot betekent niet alleen de zekerheid van jarenlang comfortabel rijplezier. Inbegrepen is ook een fijnmazig verkoop-
en servicenetwerk dat te allen tijde voor u klaar staat. Alleen al in Nederland betreft het ruim 150 modern geoutilleerde bedrijven. Stuk voor
stuk specialisten die goed naar u luisteren, uw wensen begrijpen en daarop vakkundig en efficiënt antwoord weten te geven. En is dat niet de
beste basis voor een langdurige vertrouwensrelatie ?

De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren op het moment van drukken van dit document. De gepresenteerde
uitrustingen zijn, afhankelijk van het model, standaard of optioneel en kunnen per land verschillen. Het is mogelijk dat de getoonde uitrusting van sommige versies niet geheel overeenstemt met 
de werkelijkheid in een betreffend land. In het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van haar producten, kan Peugeot op elk moment de technische specificaties, 
de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze brochure bevat informatie met een algemeen karakter en is in geen enkel opzicht een contractueel document.
Voor de meest actuele informatie en eventuele aanvullingen gelieve contact op te nemen met een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie in Nederland. Onder invloed van
het drukprocédé kunnen de kleuren van de in deze brochure afgebeelde auto’s afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd – in welke vorm dan ook – zonder
toestemming van Automobiles Peugeot en/ of Peugeot Nederland N.V.

PEUGEOT EN U

Peugeot Lease & Finance
Onbezorgd op weg. Kilometer na
kilometer. En uw Peugeot verkoper staat
altijd voor u klaar. Hij is niet alleen uw
vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor
u ook de beste financiering en het beste
leasecontract. Want hij zit direct aan de
bron, dus gunstiger kan het niet:
leasevormen op maat, waaronder
uiteraard operational lease en financial
lease en snel te regelen leningen met altijd
concurrerende tarieven.

Originele onderdelen en accessoires
Peugeot stelt aan onderdelen en
accessoires dezelfde hoge kwaliteitseisen
als aan de door haar geproduceerde
auto’s. Ze worden dan ook zonder
uitzondering aan zware beproevingen
onderworpen. Ze zijn goed voor een vol
jaar Peugeotgarantie (niet bij normale
slijtage) op zowel materialen als
arbeidsloon. En ze zijn de garantie dat uw
Peugeot een Peugeot blijft.

Pakketprijzen
Voor uitlaten, remmen, trekhaken en
alarmsystemen en de meeste accessoires
hanteren alle daartoe bevoegde leden van
de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie
concurrerende all-in Pakketadviesprijzen,
dus inclusief materialen, montage en BTW.

Peugeot Erkend Schadeherstel
Peugeot heeft binnen haar Verkoop- &
Serviceorganisatie het Peugeot Erkend
Schadeherstel ingevoerd om u de beste
kwaliteit te bieden. U ontvangt na
schadeherstel bij deze leden een officieel
garantiebewijs goed voor 48 maanden
volledige garantie.

Peugeot Garantie
Uw nieuwe Peugeot wordt geleverd met
twee jaar commerciële garantie zonder
kilometerbeperking*. De lakgarantie is
voor bedrijfsauto’s (grijs kenteken) 2 jaar
en voor personenauto’s (geel kenteken) 
3 jaar. Bovendien is er een garantie tegen
doorroesten van binnenuit van 5 jaar op
de bedrijfsauto’s (grijs kenteken) en 12
jaar op de personenauto’s (geel kenteken).
*geldt niet voor onderdelen die vanwege
normale slijtage vervangen dienen te
worden

Peugeot Assistance
Op alle nieuwe Peugeot personen- en
bedrijfsauto’s, die na 1 maart 2011 voor
het eerst in Nederland geregistreerd  zijn,
kunt u tijdens de  eerste drie jaar  in vrijwel
heel Europa rekenen op gratis hulp van
Peugeot Assistance bij pech onderweg, 
7 dagen per week, 24 uur per dag.
Bovendien kunt u onder bepaalde
omstandigheden aanspraak maken op
vervangend vervoer of de kosten van een
overnachting in een hotel.

Peugeot Zekerheidsplan. 
Jarenlang zorgeloos rijden.
Met Peugeot Zekerheidsplan kiest u voor
een garantieverzekering die de garantie
verlengt tot 3, 4 of 5 jaar. De Peugeot
Erkend Reparateur verhelpt gedurende de
looptijd gratis en vakkundig alle
elektrische, hydraulische en mechanische
problemen die onder de dekking vallen.
Dankzij een ruime keuze aan looptijden,
maximale kilometrages en opties betaalt u
nooit teveel. Vraag naar de mogelijkheden
voor meer grip op uw autokosten.

Peugeot Onderhoudssysteem
Peugeot heeft een helder en voordelig
onderhoudssysteem. Een Peugeot
onderhoudsbeurt omvat de juiste
controlepunten en afhankelijk van tijd
en/of kilometrage de benodigde
vervangingen. Er bestaan standaard
adviestarieven voor het Peugeot
onderhoudssysteem en de bijkomende
vervangingen zodat u vooraf weet waar 
u aan toe bent.

Peugeot Mobiliteit Service
Als uw auto voor onderhoud of reparatie
naar de garage moet, houdt Peugeot u
graag mobiel. Elk daartoe bevoegd lid van
de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie
in Nederland biedt u daarom een
uitgebreide Mobiliteit Service, die perfect
aansluit op uw wensen.


