NOVÝ PEUGEOT PARTNER FURGON
v cene už od 11 270 EUR bez DPH!

NOVÝ PEUGEOT

Partner Furgon

Electric
CENNÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ
CHARAKTERISTIKY

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine "Peugeot Slovensko"

Dátum vydania: 01.02.2016

NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric

Dátum platnosti od:
01. február 2016

Sériová výbava
FURGON Electric

ESP + ABS + REF + AFU
Manuálna klimatizácia
Airbag vodiča a spolujazdca
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca Multi-flex (1+2)
Pack Plus (elektrické sekvenčné ovládanie okna vodiča - diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania - elektrické spätné zrkadlá)
Pack Komfort (výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a odkladacia
schránka pod sedadlom vodiča)
Rádio CD MP3 + ovládanie pod volantom + 4 reproduktory + palubný počítač
PVC podlaha nákladového priestoru
Obmedzovač rýchlosti, variabilný posilňovač riadenia
Elektrické ovládanie predných okien
Centrálne zamykanie s oddeleným zamykaním nákladového priestoru
Plechová prepážka s mriežkou s otváraním v pravej dolnej časti
Pravé bočné plechové a posuvné dvere (iba pre L2)
Zadné plechové dvojkrídlové dvere 1/3+2/3 otvárateľné v uhle 180°
Výškovo a osovo nastaviteľný volant
Odkladacia polica pod strechou
Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde
Bočné ochranné plastové lišty
Zásuvka 12V
Plnohodnotné rezervné koleso
Plechové disky kolies 15“
Zásuvka pre nabíjanie zo siete 220V na pravom prednom blatníku

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric

Dátum platnosti od:
01. február 2016

Verzie a ceny

Rozmer

Motorizácia

Výkon

CO2
(g/km)

Verzia LCDV

L1

Elektrický motor

49kW / 200Nm

0

L2

Elektrický motor

49kW / 200Nm

0

Cena
bez DPH

s DPH

2PB9 J0 G E8 F 04 A0 24

27 705 €

33 246 €

2PB9 5B G E8 F 04 A0 24

28 705 €

34 446 €

FURGON

Peugeot Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny, výbavy a technických údajov vozidla bez predchádzajúceho upozornenia.
Doporučené ceny vrátane DPH a odvodu do recyklačného fondu vydané 01.02.2016 a platné od 01.02.2016.

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric

Dátum platnosti od:
01. február 2016

Cenníková cena
FURGON
bez DPH

s DPH

O

650 €

780 €

Zadný parkovací asistent

UB01

O

280 €

336 €

Vyhrievané predné sedadlá

NA01

O

225 €

270 €

Predné hmlové svetlomety + Pack Plus

PR01

O

100 €

120 €

Pack Viditeľnosť (automatické stierače, automatické svetlomety a atermické čelné sklo) + hmlové
svetlomety s prisvecovaním do zákruty (cornering) + WD36 + WLKX

NB08

O

260 €

312 €

Pravé bočné dvere posuvné plechové (v sérii pre Furgon L2)

PC17

O

370 €

444 €

Pravé a ľavé bočné dvere posuvné plechové ( pre Furgon L2)

PC19

O

370 €

444 €

Pravé bočné dvere posuvné presklené

VG14

O

60 €

72 €

Zadné krídlové dvere presklené s vyhrievaním + stierač

PB04

O

240 €

288 €

Pevné bočné okná v nákladnom priestore v 2.rade

VG01

O

110 €

132 €

Metalická farba

0MM0

O

365 €

438 €

Matná farba Čierna Onyx

0NXY

O

380 €

456 €

Špeciálna farba

0ME0

O

390 €

468 €

AX02

O

0€

0€

WLRW

O

255 €

306 €

PX34

O

290 €

348 €

SEDADLÁ

QU01

Jednomiestne sedadlo spolujazdca (1+1)

AUDIO

Rýchle dobíjanie (80% za 30 minút)

WIP Bluetooth s prípojkou USB a JACK + WLKX

EXTRA

ŠTÝL

OKNÁ A DVERE

KOMFORT

Voliteľná výbava

Plná prepážka s oknom

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric
Technické parametre

Dátum platnosti od:
01. február 2016

Furgon L1

Furgon L2

e 49kW / 200Nm
4.380

VONKAJŠIE ROZMERY

Celková dĺžka (m)

4.628
2.728

Rázvor (m)

1.857 / 2.112

Celková šírka s sklopenými/nesklopenými zrkadlami (m)
0.584

0.612

Celková výška bez / so strešnými nosičmi (m)

1.801 / 1.838

1.805 / 1.834

Predný previs / zadný previs (m)

0.925 / 0.727

0.925 / 0.975

Výška hrany nákladového priestoru (m)

1.505 / 1.554

Rozchod vpredu / vzadu (m)

DVERE

VNÚTORNÉ ROZMERY

3

Objem nákladového priestoru (m )

3.3 / 3.7*

3.7 / 4.1*

Dĺžka nákladového priestoru (m)

1.7 / 3.0*

2.05 / 3.25*

Šírka nákladového priestoru (m)

1.62 (bez bočných dverí) / 1.50 (s 1 bočnými
dverami) / 1.38 (s 2 bočnými dverami)

Šírka nákladového priestoru medzi podbehmi (m)

1.23

Výška nákladového priestoru (m)

1.25

Šírka bočných posuvných dverí (m)

0.65

Výška bočných posuvných dverí (m)

1.1
1.23 / 1.10

Užitočná šírka zadných dverí dole / hore (m)

1.148

HMOTNOSTI

Užitočná výška zadných dverí (m)
Prevádzková hmotnosť (kg)

1730

1735

Užitočná hmotnosť (kg)

495

445

Celková hmotnosť (kg)

2225

2180
1° reduktor

MOTORIZÁCIE

Prevodovka

49 (67) / 4000-9200

Výkon motora v kW (k) pri otáčkach za minútu
Točivý moment v Nm/ot.min -1

200 / 0-1500
EURO 5

Emisná norma

Lithium - Ion (330V)

SPOTREBY**

VÝKONY

Batérie
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

1000 m s pevným štartom
Mestská premávka (l/100km)
Mimomestská premávka (l/100km)
Kombinovaná premávka (l/100km)
Emisie CO2 (g/km)

BRZDY A
PNEUMATIKY

18,7

Pneumatiky

Brzdy vpredu / Brzdy vzadu

21,9
110

Maximálna rýchlosť (km/h)
40,3

41,6

nc

nc

nc

nc

177 Wh/km (=> 170 km NEDC)
0

0

195/70R15C

Ventilované kotúčové/kotúčové

* so sedadlom Multi-flex
Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu.
** Jedná sa o normovanú spotrebu, reálna sa môže líšiť v závislosti od charakteru jazdy

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric

Dátum platnosti od:
01. február 2016

MULTIMÉ
DIÁ

BEZPEČNOSŤ

PREPRAV
A

OCHRANA

INTERIÉR

Príslušenstvo
Referencia

Názov

Popis

9663 98

Sada predných textilných
kobercov

Sada prešívaných textilných kobercov antracitovej farby. Zaisťujú optimálnu ochranu
pri zachovaní vzhľadu pôvodných kobercov.

9464 EH

Sada predných gumových
kobercov

Koberce kopírujú tvary podlahy a zaisťujú optimálnu ochranu so zachovaním vzhľadu
pôvodného koberca

9663 97

Sada predných tvarovaných
kobercov

Koberce kopírujú tvary podlahy a zaisťujú optimálnu ochranu so zachovaním vzhľadu
pôvodného koberca

9456 03

Izotermický modul 16 l

Izotermický modul z odolného materiálu ABS chladí/ohrieva potraviny počas dlhých
súkromných alebo služobných ciest. Inštaluje sa priamo na sedadlo spolujazdca vpredu
alebo v strede na zadnú lavicu a upevňuje sa bezpečnostným pásom.

9403 67

Sada zadných zásterok

Sada zadných zásterok „STYL” chráni spodnú časť vozidla pred odstrekujúcou vodou,
blatom alebo kamienkami za zlého počasia. Dodáva sa s pripevňovacími kovovými
dielmi.

9400 JL

Sada 2 chráničov prahov
predných dverí

9421 C3

Sada dvoch deflektorov pre
predné dvere

9416 CE

Strešná záhradka dlhá

9471 NS

Alarm

9607 R0

Detekčný systém podhustenia
pneumatík

9690 07

Zadný parkovací asistent
so 4 snímačmi

Diskrétne zabudované do zadného nárazníku. Spoľahlivá pomoc pri parkovaní.

Construct
Defend Lock

Mechanické zabezpečenie

Zvyšuje ochranu vášho vozidla pred krádežou.

9701 GZ

Prenosná telefónna sada
hands - free SUPERTOOTH

Sada chráničov predných dverí je vyrobená z čierneho PVC a poskytuje dokonalú ochranu
dverných prahov
Priehľadné, našedo zafarbené deflektory umožňujú obnovovať vzduch vo vnútri auta
bez rizika vzniku prievanu.

Strešná záhradka sa skladá z oceľových tyčí s protihlukovým deflektorom a valčekom
pre nakladanie pre polovicu šírky záhradky. Rozmer 2,5x 1,3 m. Ohľadom iných typov a
použitia sa informujte u svojho predajcu.

S 2 diaľkovými ovládačmi, poskytuje obvodovú i vnútornú ochranu.
Systém detekcie poklesu tlaku v pneumatikách, informuje vodiča o strate tlaku zvukovou
a vizuálnou signalizáciou.

Supertooth Voice je bezdrôtová hands-free súprava, ktorá sa používa s telefónmi
podporujúcimi profil slúchatok alebo hands- free. Vďaka technológii „Text to speech”
hlási meno alebo telefónne číslo (pokiaľ nie je meno v zozname) volajúceho
pri prichádzajúcom hovore.

Referenčné čísla vychádzajú z informácií dostupných v čase zaslania cenníka sa môžu sa zmeniť.

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric

● - voliteľný poťah bez
príplatku

SIVÁ ALUMINIUM

SIVÁ SHARK

ČERVENÁ RAL 3020*

ČERVENÁ RAL 3000*

ŽLTÁ RAL 1003 *

MODRÁ LINE*

9WFZ

ČERVENÁ ARDENT *

látka Sivá Narbonnais

Špeciálne farby

ČIERNA ONYX *

FURGON

Metalická farba
(ako opcia)

Nemetalická farba

BIELA BANQUISE
POŤAHY

Dizajn

Dátum platnosti od:
01. február 2016

WPP0

XYPO

X9P0

ZRM0

9PM0

JME0

JHE0

BHE0

5VE0

●

●

●

●

●

●

●

●

●

* - príplatková farba

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine "Peugeot Slovensko"

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric

Dátum platnosti od:
01. február 2016

Peugeot optiway
Keďže dokonale poznáme naše vozidlá, skoncipovali sme Peugeot Optiway, ktorá úplne zodpovedá vašim požiadavkám.
S Peugeot Optiway si užívate bezstarostnú jazdu s kompletným balíkom služieb pre vaše vozidlo
► Hľadáte jednoduché riešenie, ako si predĺžiť dvojročnú záruku poskytovanú výrobcom? Ponúkame vám možnosť uzatvoriť
zmluvu Peugeot Optiway o predĺžení záruky. Peugeot Optiway Zmluva o predĺžení záruky nadväzuje na dvojročnú zmluvnú
záruku poskytovanú na nové vozidlo. Pokrýva úhradu prípadnej mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa
vzťahuje zmluvná záruka výrobcu. Vaša zmluva Peugeot Optiway vám umožňuje zvoliť si kombináciu doby trvania a počtu
kilometrov, ktorá vám vyhovuje až na 60 mesiacov /140 000 km.
► Chcete získať kompletnú starostlivosť o vaše vozidlo v podobe predĺženej záruky, servisných prehliadok a výmeny
opotrebovaných súčiastok? Zvoľte si Peugeot Optiway Servisnú zmluvu a spoľahnite sa na celý rad zaujímavých výhod.
S Peugeot Optiway si volíte:
► Istotu rozpočtu na vozidlo bez dodatočných nákladov v podobe bezplatného odstránenia poruchy, na ktorú sa vzťahuje
zmluvná záruka výrobcu.
► Účinnosť a efektívnosť pri riešení problémov, ktorú vám ponúka sieť Peugeot: viac ako 6000 servisných stredísk v 39 štátoch
Európy.
► Asistenčnú službu k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni, v prípade poruchy spôsobujúcej nepojazdnosť vozidla má zákazník
právo, bez ohľadu na vzdialenosť od bydliska, na opravu alebo odtiahnutie vozidla. V prípade, ak vozidlo nie jemožné opraviť v
deň poruchy,má zákazník nárok na ďalšie služby ako sú preprava, poskytnutie náhradného vozidla a ubytovanie. Navyše má
zákazník právo na opravu alebo odtiahnutie aj v prípade straty kľúčov alebo ich uzamknutia vo vnútri vozidla, ako aj v prípade
zámeny paliva, prázdnej nádrže alebo defektu.
► Zvýšenie hodnoty vozidla pri jeho následnom predaji.

OPTIWAY

Spočítajte si to, môžete na tom len získať!
Takže, pokojne jazdite, sieť Peugeot je po vašom boku.

Cena v EUR

FURGON

FURGON PACK

Predĺžená zmluvná záruka 36 mesiacov / 40 000 km

O

O

135

112,50

Predĺžená zmluvná záruka 48 mesiacov / 60 000 km

O

O

271

225,83

Servisná zmluva 36 mesiacov / 60 000 km

O

O

1 046

871,67

www.peugeot.sk
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NOVÝ
PARTNER FURGON
Electric
Detailná výbava

FURGON

Indikátor nezapnutých pásov na mieste vodiča
Indikátor otvorených dverí

O

Oddelené zamykanie nákladového priestoru

Podpora brzdenia v kritických situáciách (AFU)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Predné hmlové svetlomety

O

O

Rezervné koleso

●

Tempomat a obmedzovač rýchlosti

O

●
●

Dvojmiestne sedadlo spolujazdca Multi-flex

O

Elektrické ovládanie predných okien
Jednomiestne sedadlo spolujazdca

●
●

Manuálna klimatizácia

O

Otvorená odkladacia polica pod strechou

●

ESP, ABS, REF
Airbag vodiča
Automatické rozsvietenie výstražných svetiel v prípade prudkého brzdenia
Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné pásy 3-bodové so signalizáciou na zapnutie, s napínačmi a obmedzovačmi sily
Bezpečnostné pásy s nastavením výšky a s pyrotechnickým predpínačom a obmedzovačom ťahu
Centrálne zamykanie na kľúč
Imobilizér

KOMFORT

Plechová prepážka s mriežkou s otváraním v pravej dolnej časti

Pack Komfort (výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a odkladacia schránka
pod sedadlom vodiča)
Pack Plus (sekvenčné ovládanie elektrického okna vodiča - diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania - elektrické spätné zrkadlá)

O

●
●
O

●
●
●

Predpríprava na rádio (kabeláž pre anténu, pre reproduktory a napájanie)

●

Stierače predného skla (variabilný cyklovač)

O

Strešné osvetlenie nákladového priestoru

Výškovo a osovo nastaviteľný volant

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Zadný parkovací asistent

O

O

Zásuvka 12V (stredová konzola)

●
●

●

Predný a zadný nárazník v čiernej farbe

●
●

PVC podlaha nákladového priestoru

O

Tretie brzdové svetlo

●

●
●
●
●

Rádio CD MP3 + ovládanie pod volantom + 4 reproduktory + palubný počítač

O

●

WIP Bluetooth s prípojkou USB a JACK

O

O

Variabilný posilňovač riadenia

Združený prístroj s hodinami a ukazovateľom servisu
Kryty spätných zrkadiel v čiernej farbe
ŠTÝL

FURGON
PACK

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6 úchytných ôk v nákladovom priestore

AUDIO

Dátum platnosti od:
01. február 2016

O - voliteľná výbava za príplatok

www.peugeot.sk

O

O

● - sériová výbava
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