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



* STANDARD: 4403 mm en LONG: 4753 mm

E EN ST IJLVOLLE  BEDRIJFSAUTO.
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Met meer dan 20 jaar aan ervaring van veeleisend professioneel gebruik, en een in zijn segment toonaangevende kwaliteit, biedt de nieuwe Peugeot

Partner een in de bedrijfswagenwereld uniek comfort- en prestatieniveau met de Peugeot i-Cockpit® welke is geïnspireerd op het interieur van de 

huidige Berlines en SUV’s van het merk. Met zijn moderne, dynamische en hoogwaardige voorkomen is de nieuwe Peugeot Partner het ideale 

visitekaartje voor uzelf en uw bedrijf. De nieuwe Peugeot Partner onderscheidt zich door een nieuw evenwicht in zijn proporties. Dit geeft hem de 

hoogwaardige uitstraling van een dynamische, robuuste en compacte bestelwagen. De krachtige voorzijde, met een nieuw design van de grille en 

koplampen met een geïntegreerde verchroomde tand, is kenmerkend voor de nieuwe identeit van Peugeot. 

De nieuwe Peugeot Partner is leverbaar in 2 lengtes*, in de uitvoeringen Asphalt (voor de echte kilometervreters) en

Grip (voor wie ook regelmatig op onverhard terein komt). Voor elke activiteit is er een nieuwe Peugeot Partner op

maat. 
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* Maximaal toegestaan totaalgewicht (GVW) 
of maximaal toegestaan gewicht op de voor- of achteras (GAWR)

DE N IEUWE MANIER  VAN WERKEN .

U profiteert standaard van het in de bedrijfswagenwereld unieke comfort van de Peugeot 

i-Cockpit®. Deze is rechtstreeks afgeleid van de cockpit van de Berlines en SUV’s van het 

merk. Daarnaast staan het head-up instrumentenpaneel, het compacte stuurwiel met 

geïntegreerde bedieningstoetsen en het grote 8” capacitieve touchscreen garant voor 

ongekend rijplezier. Zo ook de innovatieve diesel- en benzinemotoren en de nieuwe 8-traps 

automatische transmissie EAT8. 

Rijhulpsystemen van de nieuwste generatie maken het rijden extra gemakkelijk. Zoals de Ad-

vanced Grip Control met Hill Descent Assist, een nieuwe functie waarmee u de auto optimaal

onder controle kunt houden op steile hellingen, 

Bijzonder praktisch is ook de Surround Rear Vision, een innovatieve functie die bij de gesloten

bestelwagen de dode hoeken voor de bestuurder beperkt. Op het scherm, dat zich op de

plaats van de binnenspiegel bevindt, worden de beelden van de camera in de voet van de

rechter buitenspiegel en boven de achterdeuren weergeven. De Overload Indicator, is een 

innovatieve ingebouwde functie die u waarschuwt als het maximaal toegestane gewicht** 

van de auto wordt overschreden.
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PE UGEOT I -COCKP IT ®

1. PEUGEOT i-Cockpit
2. Surround Rear Vision

3. Multi-Flex-bank met schrijftafel
4. 8” capacitief touchscreen

5. 8-traps automatische transmissie EAT8
6. Overload Indicator
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(1) STANDARD: 4403 mm en LONG: 4753 mm
(2) LONG-uitvoering., STANDARD-uitvoering: 3,8m3

(3) Optioneel

OPT IMAAL  INZETBAAR .NEEM ALT IJD  EEN LENGTE  VOORSPRONG.

Met het laadruimtepakket beschikt u over een laadvermogen tot 1000kg, een scheidingswand voor

extra veiligheid en comfort, extra verlichting in de laadruimte, tot wel 10 sjorogen en vanaf de 

uitvoering STANDARD de mogelijkheid om 2 Europallets in te laden.
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De in 2 lengtes(1) leverbare, maar altijd compacte nieuwe Peugeot Partner, heeft een grote laadruimte tot wel 4,4m3(2). Vanaf de 

STANDARD-uitvoering is het al mogelijk om 2 Europallets in te laden. 

De multifunctionele Multi-Flex-bank(3) biedt plaats aan 3 personen maar biedt u ook de mogelijkheid om de laadruimte met bijna 0,5m3

te vergroten door de zitting van de bank omhoog te klappen. 


