
N E W  P E U G E OT  PA R T N E R



* STANDARD : 4403 mm en LONG : 4753 mm

GETOOID  OM DE  DAGEL IJKSE  U ITDAGINGEN IN  ST I JL  AAN TE  GAAN.
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Gesterkt door meer dan 20 jaar gebruik door professionals, met een kwaliteitsniveau dat nieuwe normen vestigt op de markt, biedt de nieuwe

generatie van de PEUGEOT Partner een onuitgegeven comfort- en prestatieniveau in het segment van de bedrijfsvoertuigen met de PEUGEOT

i-Cockpit® die zich inspireert op de huidige berlines en SUV’s van het merk. Tegelijk geeft hij u en uw onderneming een moderne, energieke en

hoogwaardige uitstraling. De PEUGEOT Partner kan schermen met bijzonder evenwichtige proporties, die hem de hoogwaardige stijl van een

‘wendbare, robuuste en compacte bestelwagen’ geven. De krachtige neus, het nieuw ontworpen radiatorrooster en de koplampen met

geïntegreerde chroomaccenten zetten de nieuwe PEUGEOT-identiteit in de verf.

De Nieuwe PEUGEOT Partner is verkrijgbaar in twee lengtes* en

in de uitvoeringen ‘Asphalt’ en ‘Grip’: terwijl de eerste zich opwerpt als

een echte kilometervreter leent de tweede zich ook om de baan te verlaten.

Zo is er voor elke activiteit een Nieuwe PEUGEOT Partner.
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* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie en de bestemming.
**Maximaal toegelaten massa bij belasting (MTM) of maximaal toegelaten

belasting op elke as (voor- en achteras)
***Beschikbare vanaf de derde kwartaal 2019

D E  N IE U WE  MA N IER  VAN WERKEN .

Voortaan kunt u ook in het segment van de bedrijfsvoertuigen genieten van het tastbare

rijplezier en onuitgegeven comfort van de Peugeot i-Cockpit®, die zich rechtstreeks inspireert

op het interieur van de berlines en SUV’s van het merk. Door een head-up display, een com-

pact stuurwiel met geïntegreerde bedieningstoetsen* en een groot capacitief

8”-aanraakscherm te verenigen, geniet u een nieuwe vorm van rijplezier, en dat in combinatie

met de innovatieve diesel- en benzinemotoren*** en de nieuwe EAT8-achttrapsautomaat.

Pluk de vruchten van de nieuwste rijhulpsystemen zoals Advanced Grip Control*

met Hill Descent Assist Control, een afdaalhulp voor hellingen die

de wagen perfect onder controle houdt op steile afdalingen.

Bovendien kunt u als een van de eerste gebruik maken van Surround Rear Vision*, een innova-

tie die de dode hoeken bij gesloten bestelwagens elimineert. Het systeem vervangt de

binnenspiegel door een scherm, waarop beelden van twee camera’s worden weergegeven:

de ene bevindt zich in de basis van de buitenspiegel aan passagierszijde, de andere bovenaan

de achterste klapdeuren. De Overload Indicator* is dan weer een exclusieve geïntegreerde

functie die u waarschuwt wanneer de maximaal toegestane belasting wordt overschreden**.
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PEUGEOT I -COCKP IT®

1. PEUGEOT i-Cockpit
2. Surround Rear Vision

3. Multi-Flex-bank met schrijftafeltje
4. Capacitief 8’’-aanraakscherm

5. EAT8-achttrapsautomaat
6. Overload Indicator
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(1)  : STANDARD: 4.403 mm en LONG: 4.753 mm.
(2)  : voor de lange versie en 3,8 m³ voor de korte versie (met Multi-Flex).
(3)  : standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie en de bestemming.
(4)  : voor de lange versie en 3,09 m voor de korte versie.

E IS  ALSMAAR MEER .BEHOUD STEEDS  EEN LENGTE  VOOR S P R ONG .

Pluk de vruchten van een nuttig laadvermogen tot 1.000 kg, een scheidingswand om uw

veiligheid en comfort te verhogen en het Laadzonepack(3) dat een opgewaardeerde verlichting

en tot tien bevestigingsringen voor de laadruimte combineert met de mogelijkheid om vanaf de

standaardmaat twee europalletten te vervoeren.
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De Nieuwe PEUGEOT Partner, die verkrijgbaar is in twee lengtes(1) biedt ondanks zijn compacte buitenafmetingen een royaal laadvolume tot

4,4 m3 (2) en maakt het mogelijk om zelfs in de standaardmaat twee europalletten te vervoeren. Dankzij zijn moduleerbare Multi-Flex-bank(3)

kan hij plaats bieden aan drie personen of kan de nuttige laadlengte worden uitgebreid tot 3,44 m(4) wanneer ze wordt neergeklapt. Dat is on-

geveer 0,5 m³ meer dan wanneer de rugleuning rechtop staat.
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