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Bayi Kaşesi

Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında ge-
çerli olan teknik özellikleri esas alır. Sunulan ekipmanlar
versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broşürde
yer alan bazı fotoğraflar, Türkiye ürün gamındaki araçları
temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün sürekli iyileştirilmesi
politikası çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde, ekip-
manlarda, opsiyon ve renklerde değişikliklere gidebilir.
Günümüz fotoğraf tab etme teknikleri, renkleri aslına ta-
mamıyla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi içe-
ren bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı
ve ek bilgi için, bayinize başvurunuz. Bu katalogda yer
alan veriler, Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni ol-
madan çoğaltılamaz.



Hareket için tasarlanan Yeni Partner, her
profesyonelin ihtiyacına cevap veriyor, yenilenen ön
yüzü ile sağlamlığı hemen fark ediliyor. 
Daha düşey ızgara, merkezinde PEUGEOT Aslanı’nı
barındırıyor. Kolayca değiştirilebilen yeni kabartmalı
tampon kaplamaları ile Peuegot Aslanı, gergin hatlı
tampona hakim konumda bulunuyor. Özel iç
tasarımı ve yeni çerçevleri ile ön farlar  aracın çok
daha modern görünmesini sağlıyor.

Üstelik güç ve özgünlük hissi veren tasarımı ile
Partner, aynı zamanda sağlam duruşunu da ortaya
koyuyor.  

Yaklaşık 20 yıldan beri yollarda olan Partner Van
profesyoneller ve PEUGEOT ekipleri tarafından test
ediliyor. Güvenilirliği ve kalitesini artırmak için zorlu
testlerden geçiyor. En zorlu koşullarda 6 milyon
kilometreden fazla yolda test edilen, Partner Van
ticaret dünyasının beklentilerini karşılıyor.

TİCARETE HAREKET KATAN ARAÇ 



KUSURSUZ UYUM
Kullanışlı boyutları ve yükleme kapasitesi ile
yenilenen Partner Van, tüm kullanıcılarının
beklenti ve ihtiyaçlarına kolayca uyum
sağlıyor.

YÜKLEYİN GİTSİN…
Yeni Partner kendi sınıfında örnek bir
yükleme kapasitesi sahip ve modülerliğiyle
hemen ön plana çıkıyor. Artırılmış hacmi
uzun versiyonunda 2.05 m’ye, kullanım
uzunluğu ile ise 3.7 m3’e  ulaşıyor. Multiflex
banket sayesinde, 3 m kullanım uzunluğu ile
faydalı yükleme hacmi  4.1 m3’e çıkıyor.

Çamurluklar arasında referans oluşturan 1.62 m
ve 1,23 m kullanım genişliği ile Partner  2 adet
Europalet (1.2 m x 0.80 m) alabiliyor. Yeni
Partner Van’da da yük kapasitesi 750 kiloya
çıkıyor.

KOLAYLIKLA TAŞISIN
Alçak yükleme eşiği ile kabine erişim
kolaylaştı. Kanatlı ve asimetrik kanatlı arka
kapılar kabine kolay ulaşım sağlıyor ve 180°
açılabiliyor. Bu sayede hacimli eşyaların
yüklenmesini kolaylaştıran dörtgen bir açılım
sağlıyor.

Ayrıca yüklerin taşınması bir veya iki sürgülü
yan kapı* ile daha da kolaylaşıyor.

Arkadaki iki lamba yüksek konumu ile küçük
darbelere daha iyi bir mukavemet sağlıyor.
Ayrıca, lamba bloklarının arkasına gizlenen
kanatlı kapı menteşeleri  detaya, kaliteye ve
estetiğe gösterilen özeni ortaya koyuyor.

* Opsiyon olarak.

YÜKÜNÜZ ONUNLA GÜVENDE
Partner’ın tabanındaki 6 sabitleme
halkası, taşınan eşyaların sabitlenmesini
sağlıyor, yükünüzü güvene alıyor. 

Açılır kapak: Yarım boy bölme ve
Multiflex banket ile sunulan faydalı
yükleme uzunluğundan maksimum
seviyede yararlanmanız için standart
olarak açılır kapağa sahip.



İŞE KONFOR KATIN

Partner, konforunuza da özen
gösteriyor. 

Sürücü bölmesi profesyonel kullanım
için uyarlandı, tamamen sürücünün
konforuna yönelik yüksek sürüş
konumu ve geniş görüş alanıyla size
keyfini çıkarmak kaldı.

Yüksekliği ayarlanabilen kol
dayanakları, yüksekliği / derinliği
ayarlanabilen direksiyon ve el
mesafesindeki gösterge paneli
üzerinde yer alan vites kolu, sürücü
bölmesinin mükemmel ergonomisine
katkıda bulunuyor. Daha fazla konfor
için, Partner manuel klima ile tercih
edilebiliyor*.

Daha fazla pratiklik sağlamak üzere,
60 litreden fazla saklama alanı yolcu
ve sürücülerin kullanımı için kabinde
yer alıyor. Direksiyon önüne
yerleştirilen kapalı bölme ve orta
koltuğun katlanır sırtlığının arkasında
bulunan  yazı tableti profesyonellerin
hayatını kolaylaştırıyor. Güneşlik ve
eşya bölmesi içeren tavan rafı üzerine
yerleştirilen eşyaların çıkartılmasını
kolaylaştırmak üzere delikli olarak
tasarlandı.

*Opsiyon olarak. 



MULTIFLEX BANKET:
BENZERSİZ MODÜLERLİK

Multiflex banketi ve orta koltuğu sayesinde, Partner şirketiniz bünyesinde daha verimli bir ulaşım sağlamak üzere ilave bir yolcuyu taşıyabiliyor.                                                                  1
Yan koltuğun minderi yüksek yükleri taşımak için tamamen kalkıyor**2
Yan koltuk tamaman kadırılabiliyor. Uzun yükler bir engelle karşılaşmadan buraya yerleştirilebiliyor **3

* Bu yazı tableti sadece araç tam durduğunda kullanılması gerekir. 
** Güvenliğiniz için bu yükleri sağlam şekilde sabitlemeye dikkat edin.

Multiflex banketi ile Yeni Partner
Lansmanı’ndan bu yana sunduğu
ayrıcalıklı modülerlik özelliklerini
koruyor. ‘Van’ segmentinde benzersiz
olan bu donanım önde 3 kişiye kadar
yolculuk olanağı sağlıyor.

İhtiyaç durumunda, yolcu koltuğu
çıkartılıyor ve yükleme alanı ile birlikte
düz bir zemin oluşturuyor. Partner, bu
durumda 10 cm yükseklik ve 3.25 m
uzunluğa  kadar yükleri taşıyabiliyor

ve faydalı hacmi 400 litreye çıkarıyor
(Lütfen güvenliğiniz için bu yükleri
sabitlemeye özen gösterin). Yan
koltuğun minderi de kabin bölümü
içindeki yüksek yüklerin taşınmasını
sağlamak üzere tamamen
kaldırılabiliyor.

Öte yandan, Partner’ınız orta koltuk
sayesinde mobil bir ofise dönüşüyor.
Bu koltuk katlanabiliyor ve sırtlığın
arkasında bulunan bir yazı tableti* ile

aynı zamanda bir ekstra yerleştirme
alanı ortaya çıkıyor.

1 2 3



MOTOR SEÇENEKLERİ

Peugeot, motor performansı ve yol tutuşu konusundaki tüm bilgi birikimini ve deneyimini Yeni Partner'a aynen yansıtmıştır.
Yüksek dizel teknolojisine sahip HDi dizel motor seçeneği sunan Yeni Partner, tüm profesyonellerin gereksinimlerine tam olarak
adapte olabilen aracı tercih etme olanağı sağlıyor.

1.6 HDi 90 hp
Bu ikinci nesil “Common Rail” dizel enjeksiyonlu motor, profesyoneller tarafından beklenen tüm üstün özelliklere sahiptir. Tüm
devirlerde mükemmel bir tork değeri sunmaktadır. Sınırlı bir kullanım maliyetine karşılık kalkışlarda canlılık, hızlanmalarda çeviklik
ve yük miktarı ne olursa olsun yüksek sürüş keyfiyle bu motordan beklenen tüm üstün özelliklere sahiptir.

Tüketim (1/100 km) Egzoz emisyonu

Motor Şehir içi Şehir dışı Karma CO2 (g/km)

1.6 HDi 90 Hp 6.3 5.1 5.5 143Performanslar

Motor Maksimum güç
(hp / dd)

Maksimum tork
(Nm / dd)

1.6 HDi 90 Hp 90 / 4000 215 / 1500

Yeni Partner Van kullanım maliyeti en aza indirilmiş bir araç demektir.
HDi motor teknolojisi, düşük yakıt tüketim olanağı sunarken, CO2 emisyonu seviyesini de kabul edilebilir ölçülerde tutmaktadır. Buna ek olarak
geniş tamponlar ve yan koruyucu bantlar Yeni Partner'ı gündelik yaşamda sıkça rastlanan küçük darbelere karşı dayanıklı kılmıştır. 



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DÜŞÜNÜLDÜ

Yeni Partner, kabin içinde güvenliği
artırmak ve kullanımını kolaylaştırmak için
son nesil teknolojilere sahip.  

Frenler
Önde 283 mm havalı diskleri ve arkada
268 mm diskleri ile Partner Van, her
durumda güçlü bir frenleme sağlıyor.

ABS
Tekerleklerin kilitlenmesini önleyen (ABS)
fren sistemi acil fren durumunda
tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek
direksiyon hakimiyetinin korunmasını
sağlıyor.

EBD
Elektronik fren gücü dağıtım sistemi (EBD)
özellikle virajlarda daha fazla etkinlik için
fren performansını her tekerlek bazında
ayrı ayrı kontrol ediyor.

EBA
Acil fren yardım sistemi (AFU) ani fren
durumunda fren basıncını artırıyor. Bu ilave
destek sistemi duruş mesafesinin
maksimum oranda kısaltılmasını sağlıyor.

ESP
ESP (Elektronik denge programı) sistemi,
fizik kuralları çerçevesinde, sistem beyninin
bir virajda dışa ve içe savrulma yönelimini
algılaması halinde aracın yörüngesine
dönmesini sağlıyor. 

ASR
ESP’ye bağlı kaymayı önleyici anti-patinaj
sistemi kontrolü (ASR) tutunma kaybı
durumunda tekerleklerin patinajını önlüyor.

Yokuş kalkış desteği (Hill Holder)
Yokuş kalkış desteği %5’in üzerinde bir
rampada, gerek ileri viteste, gerekse geri
viteste aracı kısa bir süre hareketsiz
tutuyor. Böylece sürücüye fren pedalından
gaz pedalına geçmesi için yeterli zaman
bırakıyor.

Dörtlü flaşörlerin otomatik yanması 
Ani yavaşlama durumunda, arkadan
çarpma riskini azaltmak amacıyla dörtlü
flaşörler otomatik olarak yanıyor.

Hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi
Hız sabitleme sistemi sürücü gaz pedalına
dokunmadığı sürece sabit bir hızı koruyor.

Daha fazla güvenlik için, hız sınırlandırma
sistemi araç için maksimum bir hızı
programlamaya izin veriyor. Böylelikle,
sürücünün seçimine bağlı olarak 4 farklı hız
limiti ayarlanabiliyor.

Kafalıklar
Koltuk sırtlıkları ve kafalıklar çarpışma
durumunda vücudun hareketlerine eşlik
edecek şekilde ve çarpışmanın sonuçlarını
azami seviyede azaltmak amacıyla
tasarlanmıştır.

Hava yastıkları
Sürücü hava yastığının yanı sıra, Multiflex
banketli Partner Van opsiyon olarak yolcu
hava yastığı ile de artırılmış güvenlik
seçenekleri sunuyor.

Merkezi kilit
Standart merkezi kilit donanımında torpido
paneli üzerinde kilitleme butonu bulunuyor.
Araç 10 km/saatin üzerinde seyrederken
otomatik olarak devreye giriyor.

Seçici kilitleme 
Gösterge paneli üzerinde yer alan LED durum
gösterge butonu vasıtasıyla araç 10 km/h
hızın üzerindeyken kabinden bağımsız olarak
yükleme alanının kilitlenmesine ve kilidinin
açılmasına yardım ediyor.

Uzaktan kumanda
3 düğmeli bir uzaktan kumanda aracın
tümünün veya sadece yükleme alanının
kiltlenmesine veya açılmasına kumanda
ediyor.

Çarpışmalara karşı dayanıklılık
Uygun kasa yapısı unsurları ile Partner,
önden, arkadan veya yandan çarpışma
durumlarında enerjinin kademeli olarak
emilmesi için tasarlanmıştır. Devrilme
durumunda, kasanın yüksek mukavemeti
sayesinde yaşam alanı korunur. Çarpışma
durumunda 40 mm geri çekilen direksiyon
sütunu sürücüyü en iyi şekilde korur. Ön
koltuklardaki emniyet kemerleri yükseklik
ayarlı, aktif ön gergili ve güç limitörü olarak
tasarlandı. (Multiflex banketle gelen orta
koltuk hariç) 



BOYUTLAR
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Dış boyutlar Uzun Versiyon

Toplam uzunluk 4632 mm

Toplam genişlik(dikiz aynaları katlanmış) 1810 mm

Toplam genişlik (dikiz aynaları ile) 2112 mm

Toplam minimum yükseklik 1832 mm

Dingil mesafesi 2728 mm

Yükleme eşiği 613 mm

DIŞ BOYUTLAR  İÇ BOYUTLAR KAPILARIN BOYUTLARI 

*Çok fonkiyonlu "Multi-flex" banket koltuk ile
beraber.

Partner tüm profesyonellerin hayatını kolaylaştıracak şekilde
tasarlandı. Dış boyutları iç hacim, giriş, manevra kabiliyeti ve
ataklık arasında başarılı bir dengeyi yansıtıyor. Partner
böylece herkesin beklentilerini mükemmel olarak karşılıyor ve

dış boyutlar ile iç faydalı hacim arasında ideal bir oran
sunuyor.

İç boyutlar Uzun Versiyon

Faydalı yük 750 kg

Faydalı uzunluk (koltuklarda) 2050 mm

Faydalı uzunluk (Multiflex banketli) 3250 mm

Maksimum faydalı genişlik 1500 mm

Faydalı genişlik (çamurluklar arasında) 1230 mm

Maksimum faydalı yükseklik 1250 mm

Faydalı hacim 3.7 m3 ila 4.1 m3*

Kapı boyutları Sürgülü yan kapı Menteşeli arka kapılar

Maksimum genişlik 737 mm 1250 mm

Faydalı genişlik 640 mm 1230 mm

Maksimum yükseklik 1192 mm 1200 mm

Faydalı yükseklik 1100 mm 1148 mm



RENKLER

Beyaz (Alp)
Opak

Kırmızı (Ardent) 
Opak

Gri (Köpekbalığı) 
Metalik*

Gri (Alüminyum) 
Metalik*

Siyah (Onyx) 
Opak

* Opsiyonel



Gri Reseau kumaş

JANT KAPAKLARI DÖŞEME 

15" Yarım Jant Kapaklar
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ŞEBEKE VE HİZMETLER 
Peugeot’yu seçmek, bünyesinde karşılama, profesyonellik, donanım performansı ve hizmet kalitesi ile sizi memnun etmek için elinden geleni yapacak
geniş hizmet noktalarına da sahip olmak demektir. Uzun süreli bir ilişkiye girmeniz için daha iyi bir güvence olabilir mi?

PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı.
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

PEUGEOT INTERNET 
Peugeot’yu Internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın : http://www.peugeot.com
Fransa sitesine doğrudan ulaşabilirsiniz :
http://www.peugeot.fr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ 
IPSOS şirketi, otomobilinizde gerçekleştirilen bir
Satış Sonrası hizmetini izleyen günlerde sizi
arayabilir. Sorulara cevap vererek, Peugeot
Servis kalitesinin arttırılmasına katkıda
bulunacaksınız.

Peugeot Şebekesi aşağıdaki uygulamalarıyla günlük yaşamda çevrenin daha iyi korunması için çaba gösteriyor: 
-  Atıkları türlerine ve tehlike durumlarına göre ayırarak ve uygun işleme birimlerine doğru yönlendirmek için toplanmalarını sağlayarak.
-  Atıkların ideal değerlendirilmesini ve en iyi koşullarda imha edilmesini garanti altına almak için idare (5)   tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılara toplama ve işleme hizmetlerini
vererek.
-  Katı güvenlik koşullarına uyarak veya yerlerine çevre dostu ikame ürünleri kullanarak kimyasal ürün kullanımına bağlı riskleri yöneterek.
-  Size PEUGEOT Standart Değişim Parçaları (6) veya Technature (7) bakım ürünleri gamı gibi çevre koruyucu çözümler sunarak.

(1) Bu Kontratların, garanti ve hizmetlerin uygulama yöntemlerini öğrenmek için, Peugeot satış noktalarınızdan ilgili sözleşeme belgelerini isteyin.
(2) Fransa için ücretsiz numara 0800 44 24 24. Avrupa için +33 549 04 24 24 (yerel arama maliyeti) / otoyol veya benzeri yollar dışında.
(3) PEUGEOT SİGORTA ürünlerinin teminatlarının tanıtımı ile poliçe kesimi AssurOne Group tarafından yapılmaktadır; AssurOne Group Sigorta Brokerlik Hizmetleri, 2 048 197 € sermayeli Anonim Şirket- RCS
Paris 478 193 386 – Şirket merkezi 4, rue Lamennais 75008 Paris – ORIAS siciline 07 003 778 (www.orias.fr) numara ile kayıtlı sigorta aracılık şirketi. Sigorta teminatları Fransız Sigorta kanununa tabi, 67 155
752.86 Avro sermeyile, Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline 378 393 946 RCS n° ile kayıtlı, merkezi 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre adresinde bulunan Avanssur sigorta şirketi tarafından
verilmektedir. AssurOne Group ve Avanssur ACPR denetimine tabidir (Denetleme ve Karar Kurumu) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9. 
(4) PEUGEOT’nuzun ilk tescil tarihinden itibaren ve üretici garantisinin  sona ermesine kadar.
(5) Çevre kanununun L.541-2 maddesi uyarınca 
(6) Standart Değişim Parçası şebekelerde onarımdaki Peugeot markası araçlarından toplanan parçalardan son derece titiz bir yenileme yöntemine göre yenilenmiş bir parçadır.
(7) Technature çevrenin daha iyi korunması için bir hareket yaparken aracını temizlemek ve bakımını yaptırtmaya yönelik kapsamlı bir ürün gamıdır. Technature ürünleri %80 ila %100 doğal kaynaklı bileşenleri
içermektedir.  Deterjanların biyo çözünürlüğü ile ilgili 648/2004/CE sayılı Avrupa Yönetmeliği ile tamamen uyumludur.
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu dokümanın basımı sırasında mevcut ola teknik özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan donanımlar versiyonlara göre standart veya opsiyon olarak bulunmaktadır.
Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri, donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler Automobiles Peugeot’nun açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.

HUZUR VE GÜVENİNİZ İÇİN(1)

ZEVKİNİZ İÇİN 

ÇEVRE İÇİN 

1 - Ahşap veya polipropilen iç kit 
2 - Çeki demiri 
3 - Kauçuk paspas 
4 - Alüminyum portbagaj
5 - Hırsız alarmı
6 - İç galeri 
7 - Tavant barları 
8 - Camlı kabin bölmesi

2 1
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AKSESUARLAR

ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite aynı zamanda bir yaşam
tarzıdır:  Yeni aracınız Fransa’da (2) ve bütün Batı
Avrupa’da, üretim hatalarına karşı kilometre
sınırı olmaksızın 2 yıl boyunca yedek parça ve
işçilik garantisi, 5 yıllık delinme garantisi ve 2
yıllık boya garantisinden yararlanır.

ÖZEL PEUGEOT KONTRATLARI 
Garanti Uzatma, Öngörü ve Bakım, kafanızın
rahat olması için üç öze formül. Arıza
durumunda yardım hizmetinden
rehabilitasyona, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçiyorsunuz
ve her zaman PEUGEOT kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size
açılıyor. 

PEUGEOT SİGORTA(3)

PEUGEOT şebekesinin özel hizmetler gamını
tamamlayan, PEUGEOT Sigorta özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş bir all risk sigorta
poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir hizmet
kalitesi ve mevcudiyet sunmak sürekli müşteri
odaklı kalıyor. PEUGEOT Sigorta ile, alışılmış
PEUGEOT satış noktanızda veya bir başka
yetkili PEUGEOT servisinde orijinal yedek
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak
onarımların yapılması güvencesine sahip
olursunuz.  Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel
bir fiyat teklifi isteyiniz veya doğrudan 0805 015
015 numarayı arayınız (Pazartesi – Cumartesi
arasında saat 9’dan 19’a kadar sabit
telefonlardan ücretsiz aranır).

PEUGEOT YARDIM(4)

Tek bir aramayla Fransa ve tüm Avrupa’da(2)

(AB ve 12 başka ülke) beklenmedik durumların
üstesinden gelirsiniz. Peugeot Yardım size
günde 24 saat, yılda 365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, Peugeot orijinal
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot yetkili
servislerinde bir yıllık satış garantisinden
yararlanır.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ 
Aracınızın bakımını PEUGEOT şebekesinde
yaptırmak PEUGEOT’nuza mükemmelen
adapte olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli
hizmetler güvencesidir. 
PEUGEOT Yardım beklenmedik durumlarda

çözüm sunar. Arıza & Kaza durumunda, 8 yaşına
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur, 
0800 44 24 24, 7/24(4).

PEUGEOT PROFESYONEL FRANSA
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik.
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan
bilgi edinin.




