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EN GENERATION 
PÅ FRAMMARSCH
Nya Peugeot Expert är byggd på den nya 
generationens bottenplatta från Peugeot, vilket  
gör modellen mer innovativ, lätt och säker. 

Nya Peugeot Expert finns i tre längder: en unik  
L1-version på endast 4,60 m, L2 på 4,95 m och  
den långa L3-versionen på 5,30 m. Höjden är  
1,90 m*, vilket gör det lättare att manövrera bilen 
 i trånga utrymmen.

 

Nya Peugeot Expert erbjuder på så vis en 
optimal konstruktion där yttre dimensioner och 
användbarheten samspelar perfekt. Bilen är väl 
genomtänkt och modellen kommer att uppfylla  
dina krav när det gäller bränsleförbrukning,  
komfort, dynamiska egenskaper och säkerhet.

* Max 1,94 m med tillvalet utökad maximal totalvikt



NY  
BOTTENPLATTA

Peugeot Expert bygger på en ny 
bottenplatta som, tillsammans med 
karossens nya utformning,  
ger modellen flera fördelar:

Effektiv
Med den reducerade vikten har 
nya Peugeot Expert de lägsta 
förbrukningsnivåerna och CO2-
utsläppen i segmentet.

Säkerhet
Nya Peugeot Expert är utrustad 
med ett flertal körhjälpsystem 
för att se till att du reser säkert. 
Modellen fick även fem stjärnor i 
EuroNCAP-testen för Expert Kombi.

Praktisk
Nya Peugeot Expert finns i tre 
längder: kompakt (L1), standard 
(L2) och lång L3, format som gör 
det lätt att parkera bilen på alla 
slags parkeringsplatser tack vare 
en max höjd på 1,90 m**. Med 
den nya bottenplattan kan även 
sidoskjutdörrar med handsfree-
funktion*** och Moduwork-sätet 
monteras.

Komfort
Körkomfort, fjädringskomfort när 
bilen är olastad eller lastad, utmärkt 
väghållning, dynamiska egenskaper 
och lätt att manövrera, är alla 
egenskaper som ökar körglädjen.  

Bränsleförbrukning vid stadskörning (liter/100 km) : 5,3-6,3  – CO2-utsläpp (g/km): 138-165
Bränsleförbrukning vid landsvägskörning (liter/100 km) : 5,1-5,5 – CO2-utsläpp (g/km): 127-145 
Bränsleförbrukning vid blandad körning (liter/100 km) : 5,2-5,9 – CO2-utsläpp (g/km): 133-155
**Max 1,94 m med tillvalet utökad maximal totalvikt 
***Finns som tillval 







Med sin nya stilsäkra design utstrålar 
nya Peugeot Expert kraftfullhet och 
elegans. Den nya högt placerade 
vertikala kylargrillen ger ett robust  
och kraftfullt intryck, som imponerar 
direkt vid första ögonkastet.

Den hellackerade karossen* och 
ljussignaturen med LED ger extra 
elegans till ert företag. Nya Peugeot 
Expert har också en stor och funktionell 
interiör med många smarta funktioner.

*Tillval: infärgade främre och bakre stötfångare, 
en ljussignatur med LED, dimstrålkastare, kromad 
kylargrill, backspegelkåpor, infärgade dörrhandtag 
och sidolister.

ELEGANT  
OCH ROBUST





Med sidoskjutdörrarna med handsfree-
funktion* kan man med en enkel rörelse 
med foten under hörnet på den bakre 
stötfångaren låsa upp nya Peugeot Expert 
och öppna sidoskjutdörren från den sida 
du befinner dig. Med samma rörelse kan 
du stänga dörren och låsa bilen när du 

går därifrån. När du har famnen full med 
diverse saker, behöver du inte sätta ner 
dessa på marken, utan det räcker att du 
har den elektroniska nyckeln i fickan.

*Tillval eller inte tillgänglig beroende på version.

LÄTT ATT LASTA  
I OCH UR



MODUWORK-
KONCEPTET
Med Moduwork-sätet* erbjuder nya Peugeot Expert en utmärkt flexibilitet för att 
kunna utnyttja platserna som inte är upptagna av passagerare. Sidosätet kan lyftas 
uppåt och frigör på så sätt utrymme med ett plant golv. Den stora praktiska luckan 
i mellanväggen kan öppnas och ökar därmed längden med upp till fyra meter, 
vilket gör att man kan transportera långa föremål. 

Slutligen kan din nya Peugeot Expert omvandlas till ett rullande kontor när du så 
önskar. Man sänker mittarmstödet och en roterbar och mycket praktisk skrivplatta 
kommer fram.

*Finns som tillval.





LÄTTARE ATT KÖRA 
I STADSMILJÖ
Version L1
Med den kompakta L1-versionen på 
4,60 m är det enkelt att förflytta sig 
i stadstrafiken. Bilens utformning är 
särskilt anpassad till stadskörning. 

Bilens styrka är också något du 
kan lita på: Nya Peugeot Expert 
L1, 5,1 m3 i volym* och 3,32 m i 
längd* erbjuder upp till 1 400 kg i 
lastvikt och så även i L2- och L3-
versionerna.

Parkering
Nya Peugeot Experts utformning är 
anpassad för att kunna parkeras i de 
flesta parkeringsgarage tack vare en 
max höjd på 1,90 m**. 

* Med tillvalet Moduwork.
**Max 1,94 m med tillvalet utökad maximal 
totalvikt.





*Tillval eller inte tillgänglig beroende på version
**Endast appar som är MirrorLink®-eller Apple CarPlayTM-certifierade fungerar i bilen, antingen när bilen står stilla eller är körande. Under körning är dock vissa 
funktioner i berörda appar blockerade. Vissa typer av innehåll som man kan få gratis på smarttelefonen, kräver ett abonnemang som man betalar för på en likvärdig 
app som är MirrorLink®- eller Apple CarPlayTM-certifierade. Mirror Screen-funktionen fungerar via MirrorLink®-tekniken för telefoner med Android, Blackberry och 
Windows Phone som är MirrorLink®- kompatibla och via Apple CarPlayTM för telefoner med iOS, med reservation för att man har ett telefonabonnemang där det 
ingår internet. De nya smarttelefonerna kommer allt eftersom att utrustas med denna teknik. 
***Standard, tillval eller inte tillgänglig beroende på version.
****Finns som tillbehör. Hållare till pekskärm är planerad till format ända upp till en pekskärm på 11’’. Strömförsörjning till pekskärmen sker via USB-uttaget på en 
panel i närheten.



Körkomfort
Kupén i Nya Peugeot Expert har en fantastisk 
körkomfort. Trappsteget gör det lättare att 
sätta sig i det upphöjda sätet där du har en 
utmärkt överblick på vägen. Den funktionella 
och ergonomiska förarplatsen erbjuder en 
körställning liknande den som finns i personbilar 
och det finns även ett flertal förvaringsfack  
i närheten av förarplatsen.

Du kan på ett mycket enkelt sätt underlätta 
dina resor genom att använda den nya 
generationens 3D-navigering som är 
uppkopplad och med röstigenkänning*. 
Systemet har även andra uppkopplade tjänster 
och trafikinformation i realtid med TomTom 
Traffic*. 
 
 

Anslut din smarttelefon i USB-uttaget som finns 
på instrumentbrädan och via Mirror Screen**-
funktionen kommer telefonens appar upp på 
7’’ pekskärmen***.

Rullande kontor
Inuti Nya Peugeot Expert kan du få ett rullande 
kontor, som både är ergonomiskt och praktiskt, 
med hjälp av den roterbara skrivplattan, som 
finns under mittarmstödet, och som är en del  
av Moduwork-konceptet*.

Med Smarttelefonhållaren**** med integrerad 
kabel och hållaren till pekskärmen**** på 
instrumentbrädan har du dina digitala verktyg 
mitt framför dina ögon och inom räckhåll. 

KOMFORT I KUPÉN



KÖRHJÄLPSYSTEM  
OCH SÄKERHET

Intuitiv körning 
För en bekvämare och säkrare körning har nya Peugeot 
Expert ett flertal körhjälpsutrustningar* av senaste 
generationen. 

Läsning av hastighetsskyltar och hastighetsgränser
Multifunktionskameran* känner av hastighetsskyltar och 
informerar föraren om detta på instrumentpanelen och/eller 
head-up-displayen. Den avlästa hastigheten föreslås som 
värdet i din hastighetshållare eller -begränsare, om den är 
aktiverad.

Parkeringsvy
Backkameran* aktiveras automatiskt så snart backväxeln 
läggs i. Kameran ger en 180-gradersbild ovanifrån bakom 
bilen och omgivningen där. Bilden innehåller vägledande 
linjer som vrids med ratten. Om det finns hinder bakom bilen, 
zoomar systemet själv och som även kan kompletteras med 
andra vyer om man önskar.

*Finns som tillval eller standard beroende på version.



Active Safety Brake
Active Safety Brake* är en ny generation av ett automatiskt 
nödbromssystem som registrerar om en kollision är nära 
förestående. Kameran och radarn registrerar rörliga eller fasta 
hinder. Om föraren inte bromsar eller inte bromsar tillräckligt, griper 
systemet in och bromsar i förarens ställe. På så vis kan man undvika 
en kollision om hastigheten är under 30 km/h eller minska dess 
följder genom att minska kollisionshastigheten.

Avåkningsvarnare 
Detta varningssystem* registrerar när bilen oavsiktligt kör över 
en heldragen eller streckad linje när körriktningsvisaren inte har 
aktiverats. En varning med ljud och bild uppmärksammar föraren.

Dödavinkelvarnare 
Tack vare fyra sensorer placerade i främre och bakre stötfångaren 
på bilen, varnar dödavinkelvarnaren* föraren om det finns ett fordon 
i döda vinkeln på höger eller vänster sida under körning. En symbol 
tänds då i en av ytterbackspeglarna eller på displayen för att varna.

Head-up-display
Head-up-displayen* projicerar den viktigaste körinformationen på en 
nedfällbar skiva placerad i förarens synfält: hastighet, farthållarens 
eller fartbegränsarens inställning etc. Föraren har på så sätt all 
information rakt framför ögonen för en säkrare körning. 

Automatisk avbländning av helljus 
Systemet* är aktivt när det är mörkt och växlar automatiskt från 
helljus till halvljus och tvärtom, beroende på andra fordon som 
registreras av kameran.

Adaptiv farthållare
Med detta system* kan bilen behålla säkerhetsavståndet till 
framförvarande bil genom att anpassa hastigheten på din bil med upp 
till 20 km/h. Systemet bromsar inte aktivt och är särskilt anpassat till 
trafik som flyter eller halvtät trafik.

Krockkuddar
Nya Peugeot Expert är utrustad med fyra krockkuddar:
- Två främre krockkuddar för att skydda förarens och passagerarens  
  huvud och bröstkorg vid en frontalkrock
- Två sidokrockkuddar* fram för att skydda föraren och den främre  
  passageraren vid en eventuell sidokrock

*Finns som standard eller tillval beroende på version.



ETTMODELLPROGRAM 
FÖR ALLA BEHOV
Ett modellprogram för alla användningsområden 
För att uppfylla behoven för alla företag, finns 
nya Peugeot Expert i många olika versioner. 
Versionerna med dubbelhytt har ett baksäte med 
tre platser på andra raden för att vara så flexibel 
som möjligt. Det är då möjligt att vara upp till sex 
personer i bilen. Versionen finns i grundutförandet, 
som är robust och funktionell, till den högsta 
utrustningsnivån där hela kupén är klädd i exklusiva 
material*. I versionerna med dubbelhytt kan 
man få upp till 5,5 m3 i volym genom att fälla 
mellanväggen och baksätet.

Nya Peugeot Expert finns även som halvt uppbyggt 
chassi. Med denna som bas kan ombyggare 
lätt bygga om bilen för att anpassa den till en 
alltmer specialiserad kundkrets. Kombiversionen, 
som är robust och funktionell, kan ha upp till nio 
passagerare och så även i den kompakta-L1-
versionen på 4,60 m.

*Tillgängligt i fasta dubbelhytter.



Dubbelhytt

Chassi, kompakt skåpbil, standard skåpbil, Kombi med upp till nio platser och dubbelhytt. 



DIMENSIONER 
OCH VOLYM

L1

L2
L3

Versioner

Dimensioner (mm) L1 L2 L3

Totallängd (mm) 4609 4959 5309

Totalhöjd (mm) 1905* 1895* 1935

Totalbredd, exkl. 
sidospeglar (mm) 1920 1920 1920

Bredd med utfällda 
sidospeglar (mm) 2204 2204 2204

Yttre dimensioner
Versioner

Dimensioner (mm) L1 L2 L3

Bredd mellan hjulhusen 1258 1258 1258

Öppningshöjd bakdörrar 1220 1220 1220

Öppningsbredd skjutdörrar 745 935 935

Öppningshöjd skjutdörrar 1238 1241 1241

Tröskelhöjd bakre delen av golvet 545-626 544-613 600-633

Dimensioner vid lastutrymmet



Yttre dimensioner

Versioner

Dimensioner (mm) L1 L2 L3

Maximal innerhöjd 1397 1397 1397

Maximal längd 2162 2512 2862

Maximal längd med Moduwork 3324 3674 4026

Maximal volym (m3) 4,6 5,3 6,1

Volym med Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Maximal lastvikt (kg)** 1400 1400 1400

Inre dimensioner Volym i dubbelhytt 

Versioner

Maximal volym (m3) L2 L3

Dubbelhytt med fällbart säte 4,7 5,5

Fast dubbelhytt 3,2 4

*1940 /1930 med tillvalet utökad maximal totalvikt.
**Tillgänglig beroende på version, motor och utrustning.



INREDNING  
FÖR FÖRETAG

Dragkrok
För att få mer lastutrymme kan nya Peugeot 
Expert dra upp till 2,5 ton***. Det finns två olika 
dragkroksmöjligheter*:
- fast dragkrok
- avtagbar dragkrok

*Tillval beroende på version.
**Fabriksinklädnad på sidorna är inte kompatibelt med motorstyrd(a) 
sidoskjutdörr(ar) på grund av att motorn(erna) monteras halvvägs upp 
på sidoväggen.
***Inom gränsen för maximal tågvikt.



Mellanvägg
Det finns flera olika mellanväggar i nya Peugeot 
Expert. Standardmellanväggen finns i olika former:
- i plåt eller med ruta* i övre partiet 
- med eller utan Moduwork*-lucka i lägre partiet

Komfortmellanväggen* som finns med : 
- värmeisolering
- ljudisolering
- ett övre reglage med utökade    
 inställningsmöjligheter till förarens ryggstöd 

Träinredning 
För att skydda din bil finns det två typer av 
träinredning:
- fabriksmonterad inklädnad med eller 
 utan isolering.
- paket med antiglidbehandlat trä* med dörrtrösklar  
 i aluminium 

Det finns fler paket med olika kombinationer 
för att skydda golvet, hjulhusen och sidorna** i 
lastutrymmet i alla dess höjder.





EXPERT KOMBI
Persontransport
Nya Peugeot Expert Kombi är robust 
och funktionell och kan ha upp till nio 
platser, även i den kompakta versionen 
på 4,60 m. Den är enkel att parkera 
med en höjd på 1,90 m.

Det är oerhört lätt att stiga in till tredje 
sätesraden. Ett enda reglage fäller 
sätet i andra raden och frigör en bred 
passage till det bakersta sätet. Bilen 
kan utrustas med 50/50*-svängdörrar 
med rutor och med en eluppvärmd 
bakruta och torkare* för att göra det 
lättare att lasta bagageutrymmet.

Nya Peugeot Expert Kombi finns i 
många olika konfigurationer och alla 
baksätena är urtagbara.
Bland annat finns det :
• ett dubbelt säte fram.*
• individuella säten i första raden och   
 uppdelad soffa i andra raden.*
• uppdelad soffa i andra raden* och i ett  
 stycke i den tredje raden.*

När det gäller säkerheten har 
Peugeot Expert Kombi ett flertal 
säkerhetsutrustningar, en ny 
bottenplatta, förstärkt chassi och 
dessutom har modellen fått fem 
stjärnor i Euro NCAP.

*Finns som tillval eller standard beroende på 
version.



Peugeot har ett brett modellprogram med låga utsläppsnivåer. 
Mer än hälften av bilarna som säljs världen över släpper ut mindre 
än 140 g CO2 per km. Denna bedrift bygger på väl beprövade 
tekniker där Peugeot har en ledande ställning. Dieselmotorn med 
partikelfilter (lanserades år 2000) finns i ett stort antal modeller 
och i mer än 2,1 miljoner bilar.

Motorer

De nya dieselmotorerna, BlueHDi, uppfyller de nya skärpta 
avgasnormerna för Euro 6. BlueHDi är ett tekniskt framsteg där 
prestanda och låg bränsleförbrukning går hand i hand. Motorerna 
använder SCR (Selective Catalytique Reduction**) tillsammans 
med FAP (partikelfilter med tillsatsmedel), som sänker NOx-
utsläppen (kväveoxider) drastiskt med upp till 90 % och optimerar 
CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen. 

Peugeot Expert har en konkurrenskraftig driftskostnad, bland 
annat tack vare den optimerade bränsleförbrukningen och dess 
serviceintervall på 40 000 km eller 2 år.

*Euro 6 är en europeisk standard vars syfte är att minska de miljöfarliga utsläppen.
**Selektiv katalytisk reduktion.

MILJÖ/PRESTANDA





FÄRGER

Svart Onyx Blå Impérial* Vit Banquise

Röd Ardent* Brun Rich Oak Grå Platinium

Grå Silky

Orange Tourmaline
Grå Aluminium

*Ej kombinerbart med hellackerad kaross



FÄLGAR & HJULSIDOR KLÄDSLAR

Svart centrumkåpa 16” och 17” Tygklädsel enfärgad

Tygklädsel

Konstläder svart/Tygklädsel

Konstläder svart

Hjulsida San Francisco 16” 

Hjulsida Miami 17”

Aluminiumfälg Phoenix 17” 





SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
När du anförtror dig och din bil till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är utbildade specialister
som tar hand om din bil.

FÖR DIN TRYGGHET

BRA ATT VETA

KVALITET OCH MILJÖ

PEUGEOT OCH MILJÖN 

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot.  
På Peugeot transportbilar lämnar vi
nybilsgaranti med Peugeot Assistance,
bestående av 3 års garanti eller 100 000
km, beroenda av vad som infaller först.
Dessutom lämnar vi 5 års
genomrostskyddsgaranti och 2 års
lackgaranti.

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem.
Både i Sverige och i övriga Europa får du
hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt
365 dagar om året. Peugeot Assistance
når du på telefonnummer 020-89 89 73
inom Sverige och +46 771 106 605 i
övriga Europa.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna
dig för auktoriserad service med löptid
från 36 månader och valfritt antal km upp
till 205 000 km. Genom Peugeot
Serviceavtal försäkrar du dig om att
din Peugeot alltid är i drifts- och
säkerhetsmässigt toppskick. Givetvis ingår
fri hyrbil vid alla dina servicetillfällen.

PEUGEOT FÖRSÄKRING
Peugeot Försäkring är ett samarbete
mellan Peugeot Sverige och
försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
Att ha en bra försäkring är lika viktigt som
att ha en bra bil! Peugeot Försäkring
erbjuder lösningar som är speciellt
framtagna för dig som kör en Peugeot

transportbil. Peugeot Försäkring ger ditt
företag ett omfattande och bra
försäkringsskydd, låga självrisker och
eventuella reperationer sker alltid genom
en auktoriserad Peugeotverkstad. När du
köpt din nya Peugeot från en Peugeothandlare
får du två veckors Peugeot
Försäkring ”TryggaMil” samtidigt med
bilnyckeln. Och när du förlänger din
försäkring får du dessutom det första
halvåret till halva priset. En bättre
ekonomisk försäkringslösning kan du inte
få för dina transportbilar. Du får mer
försäkring för pengarna!

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en
tillbehörsbutik med godkända
originaltillbehör. Här kan du utrusta din
Peugeot precis som du vill ha den. Till din
hjälp har du Peugeots kunniga
servicepersonal. För din egen del bör du
bara använda reservdelar ur Peugeots
Originaldelssortiment. Endast då kan du
vara säker på att delarna är korrekt
utprovade och att kvaliteten motsvarar de
krav du har rätt att ställa. Alla våra
originaldelar har testats och kontrollerats
noggrant för din säkerhet. Det är en
garanti för kvalitet, säkerhet och
tillförlitlighet. Garantitiden från Peugeots
återförsäljare är ett år på delar och arbete.

PEUGEOT FINANS
Peugeot Finans är resultatet av ett
samarbete mellan Peugeots
bilåterförsäljare, Peugeot Sverige och DnB,
ett av Nordens ledande finansbolag.
Peugeot erbjuder inte bara bilar med
högsta komfort utan ett helt koncept där
en bra finansiering inklusive
tilläggstjänster, såsom
låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och

serviceavtal, är en självklarhet. Genom
Peugeot Finans får du möjlighet att
finansiera den Peugeot som passar just
dina önskemål och behov. Vi
har lång erfarenhet och bred kompetens
inom bilfinansiering och erbjuder dig
mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta
din närmaste Peugeotåterförsäljare för
ytterligare information.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala
dina bilkostnader med vårt betal-
/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat
till VISA och gäller på miljontals
inköpsställen och du betalar ingen
årsavgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt och
bekvämt sätt att betala med och dessutom
får du bonus på alla dina inköp. Du kan

även välja att dela upp dina betalningar.
Hämta ansökan hos din närmaste
Peugeothandlare eller hämta den portofria
ansökan direkt på Peugeots hemsida.

PEUGEOT INTERNET
Upptäck Peugeot på Internet – gå in på:
www.peugeot.se

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K W
Bruun Autoimport AB, är sedan 2008
kvalitets- och miljöcertifierat enligt de 
internationella standarderna SS EN-ISO
9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004

Generalagent: K W Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00, Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se  
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller 
tillval, beroende på version. Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som 
helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin 
helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande 
information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.



www.peugeot.se

Ruta återförsäljare


