
NYA PARTNER



Nya Partner är skapad för action och för företagaren 
med höga krav.

Med den omgjorda fronten syns bilens robusta 
styrka direkt. Kylargrillen, med Peugeot-lejonet 
i mitten, är mer vertikal och höjer sig över en 
stötfångare med strama linjer. Strålkastarna har  
fått en uppdaterad look med nya konturer. 

Designen uttrycker styrka och karaktär men för 
Partner är styrka inte bara en fråga om stil! 

I mer än 20 år har den välkända skåpbilen blivit 
testad och godkänd både av våra företagskunder 
och av Peugeots eget testteam. För att förbättra 
bilens kvalitet och hållbarhet har ingenjörerna hos 
Peugeot låtit den genomgå otroligt tuffa prov. Efter 
att ha rullat över 6 miljoner kilometer under hårda 
förhållanden lever skåpbilen fortfarande upp till alla 
förväntningar. 

EN TRANSPORTBIL SKAPAD FÖR ACTION 



ANPASSNINGSBAR I ALLA LÄGEN
Med sina flexibla effektiva mått och stora 
last kapacitet anpassar sig Partner efter 
alla krav som användarna kan tänkas ställa. 

LASTA VAD DU VILL … 
Nya Partner utmärker sig med sin 
imponerande lastkapacitet och flexibla 
lastutrymme. Lastvolymen ligger på 3,3 m3 
i L1-versionen, med en längd på 1,80 m 
och 3,7 m3 i L2-versionen med en längd på 
2,05 m. Den kan utökas till 3,7 m3 i  i L1-
versionen, med en längd på 3 m och till  
4,1 m3 i L2-versionen med en längd på 
3,25 m tack vare Multiflex-sätet. Med sin 
bredd på hela 1,62 m, och med 1,23 m 

mellan hjulhusen, kan Partner få plats med 
två europapallar (1,2 m x 0,80 m) även i den 
korta L1-versionen. 

Partner erbjuder tre olika lastkapaciteter:  
Den korta versionen klarar 625 kilo eller 
850 kg*. Den långa versionen klarar 750 kg. 
Partners lastkapaciteter är bland de bästa 
på marknaden.

… ENKELT OCH SMIDIGT
Bilen är enkel att lasta tack vare den låga 
lasttröskeln.  Av samma anledning är  
bakdörrarna asymmetriska och öppnar 
sig i 180°. Det ger en rektangulär öppning 

som gör det enklare att lasta skrymmande 
föremål. Lastningen kan underlättas 
ytterligare då du kan välja en eller dubbla 
sidoskjutdörrar.* 

Den upphöjda positionen för bakljusen  
ger bättre motståndskraft vid mindre 
stötar. Dörrarnas gångjärn, dolda bakom 
billyktorna, visar på omsorgen om detaljer 
och känslan för kvalitet och estetik.  

*Tillval. 

SÄKRA TRANSPORTER  
På golvet i Partner finns sex lastöglor 
för att säkra lasten som transporteras. 
Tack vare den ljudisolerande 
komfortmellanväggen* skapas både 
maximal säkerhet och komfort.

1 Giraffluckan: Med giraffluckan öppen kan du 
transportera extra långa föremål, utan att behöva 
köra med öppen baklucka.  Öppningssystemet för 
luckan har tagits fram särskilt för att göra den  
smidig att använda.  
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2 Säkerheten och komforten maximeras med en 
ljudisolerande hel komfortmellanvägg.



TEKNOLOGI

Ditt yrke kräver att du är mer och 
mer uppkopplad och tillgänglig. Nya 
Partner är anpassad för dina nya 
arbetsförhållanden, tack vare bästa 
tänkbara  uppkopplingsfunktioner. 

Upptäck helt nya kommunikations-
funktioner för den moderna 
företagaren. Den stora 
färgpekskärmen på 7 tum* är perfekt 
placerad i mitten på instrumentbrädan. 
Den är tydlig och enkel att använda 
 och låter dig styra bilens funktioner 
på ett smidigt sätt. Ställ in naviga-
tionssystemet eller bläddra bland 
dina musikfiler på skärmen med 
enkla fingerrörelser. Med tekniken 
MirrorScreen**, kan du kopiera en del 
av applikationerna på din mobil över 
till skärmen på din Partner och dra 
nytta av många av funktionerna.  
Tack vare röstigenkänningen kan du 
ringa, läsa eller diktera meddelanden, 
utan att ta blicken från vägen. Du 
kan även ansluta en musikspelare via 
USB-porten, hörlursuttaget eller via 
Bluetooth. 

*Tillval 
**Funktionen MirrorScreen fungerar via 
MirrorLink™ (för Android-, Blackberry- eller 
Windowstelefoner, som är kompatibla med 
MirrorLink™) och via Carplay®, disponibel från 
och med november 2015, (för telefoner från 
Apple: iPhone 5 och senare) under förutsättning 
att användaren har ett telefonabonnemang 
med internetåtkomst. Endast certifierade 
appar för Mirrorlink™ eller Carplay® går att 
använda (när bilen står stilla och/eller under 
körning beroende på typ av app). Vissa av 
apparnas funktioner kan vara avstängda under 
körning. Vissa abonnemang på certifierade 
appar för Mirrorlink™ eller Carplay® kan vara 
avgiftsbelagda.

Nya Partner erbjuder körhjälps-
funktioner av högsta klass: 

BACKKAMERA
Backkameran* aktiveras automatiskt 
när backen läggs in och ger föraren 
en bild av körriktningen på 7 tums-
pekskärmen, vilket gör det lättare  
och säkrare att manövrera bilen. 

*Tillval

PARKERINGSRADAR FRAM 
OCH BAK* 
Parkeringsradar, som fungerar både 
med ljudsignal och visuellt stöd, 
känner av hinder** i närheten av bilen 
medan du manövrerar. Den kan 
kopplas till en backkamera* för att 
ge dig ännu större kontroll i trånga 
utrymmen.

*Tillval
**Se användarmanualen för mer information.

ACTIVE CITY BRAKE*  
Active City Brake (automatisk 
inbromsning vid kollisionsrisk i 
stadstrafik) är en bromsfunktion som 
aktiveras när bilen kör under 30km/h. 
Active City Brake minskar risken för 
allvarlig kollision i stadstrafik om 
föraren inte reagerar.

*Finns som tillval från och med  
november 2015.



MULTIFLEX-SÄTET: 
MAXIMAL FLEXIBILITET

1 Tack vare Multiflex-sätet får man en 

extra sittplats i kupén vilket gör Partner 

till en ännu bättre samarbetspartner för 

ditt företag. 

2 Sitsen på sidoplatsen kan även 

fällas helt så att höga föremål kan 

transporteras i kupéutrymmet.**. 

3 Sidoplatsen är helt nedfällbar.  

Långa föremål kan lastas enkelt utan  

att de stöter emot något**. 

4 Med valet enkelstol får du två sittplatser 

fram med armstöd. Passagerarsätet med 

nedfällbart ryggstöd, kan fungera som 

skrivbord.
*Skrivplattan bör endast användas när bilen står helt stilla.
**Tänk på att surra lasten ordentligt för din egen säkerhet.

Med Multiflex-sätet har Nya Partner 
bevarat alla de unika möjligheter 
som bilen haft sedan modellen 
lanserades för första gången. Den 
här inredningen saknar motstycke 
i skåpbilskategorin. Med Multiflex-
sätet kan ni åka tre personer i 
framsätet och får dessutom en rad 
andra fördelar.

Sidoplatsen på Multiflex-sätet kan 
fällas helt för att skapa ett platt 
golv som blir en förlängning av 
lastutrymmet. Partner kan på så sätt 
transportera föremål med en längd 
på upp till 3 meter (3,25 m i den 
långa versionen) och en höjd på 10 
cm, och lastvolymen ökar med 400 l 
(tänk på att säkra lasten väl). Sätet 
på soffan kan kan också fällas upp så 
att höga föremål kan transporteras i 

kupéutrymmet. I båda lägena finns det 
fortfarande plats för två personer i bilen.
  
Partner kan även förvandlas till 
ett rullande kontor, genom att det 
fällbara mittsätet har en skrivplatta* 
på baksidan av ryggstödet och 
dessutom ett förvaringsutrymme som 
kan låsas med hänglås.
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PARTNER ELECTRIC INNOVATIV TEKNIK FÖR ÖKAD RÖRLIGHET

Den Nya Partner-serien kompletteras med 
versionen Partner Electric.

En modell som ger alla fördelar som du 
hittar hos Partner, i kombination med 
eldrift.  

Partner Electric har en elmotor med hög 
prestanda. Motorn erbjuder dynamiska 
köregenskaper med en effekt på 49 kW  
(67 hk) och ett vridmoment  på 200 Nm.

Batteriet har en räckvidd på 170 km, vid 
körning enligt NEDC-standard. På 
instrumentpanelen hittar du all information 
om förbrukning och återuppladdning vid 
fartminskning och bromsning. Tack vare 

snabbladdningen*, som laddar batteriet 
till 80 % på 30 minuter, är Partner Electric 
redo att rulla så fort du behöver den. 

NORMALLADDNING PÅ  
8,5 TIMMAR** 
Med den laddningskabel som levereras 
som standard kan du ladda Partner Electric 
enkelt och säkert på jobbet eller hemma. 
Laddningen avslutas automatiskt när 
batteriet är fullt. 

Partner Electric har en rad funktioner som 
gör den oerhört bekväm att köra: Utrustad 
med reducerväxel och med permanent 
kraftuttag ger den en känsla av kraft och 
smidighet redan från start och under alla 

accelerationsfaserna, utan att behöva 
byta växel.Den tystgående motorn bidrar 
till den sköna körupplevelsen i Partner 
Electric. Slutligen är Partner Electric 
utrustad med enbart elvärme som värmer 
upp kupén snabbt och effektivt.

Partner Electric erbjuder dessutom stor 
trygghet: batteriet har en garanti på  
åtta år eller 100 000 km*** och den  
elektriska drivlinan har en garanti på fem  
år eller 50 000 km***. 

*Tillval
** Ungefärlig laddningstid med vanligt eluttag på 14 A.
***Den slutgräns (tid eller sträcka) som först uppnås 
gäller.



PEUGEOT OCH MILJÖN

PEUGEOT har ett brett urval av fordon med låga 
utsläppsvärden; över hälften av märkets försäljning över 
hela världen består av fordon med utsläpp under 140 g CO2 
per km. De fina värdena bygger på beprövade teknologier 
som PEUGEOT varit med att utveckla. Dieselmotorer med 
partikelfilter (lanserades år 2000) –finns  i ett stort antal 
av bilmodellerna och har installerats i över 2,1 miljoner 
fordon världen över och innebär en minskning av 99,99% 
av alla partiklar. En självrengörande enhet reducerar 
dieselpartiklarna till en knappt mätbar nivå på 0,0004 g/km. 
Även Stop & Start-tekniken bidrar till miljön och en helt ny 
generation av diesel-och bensinmotorer.

BlueHDi-motorerna
De helt nyutvecklade BlueHDi-dieselmotorerna uppfyller 
kraven enligt Euro 6- standard. Genom den unika 
kombinationen av SCR-systemet (Selective Catalytic 
Reduction**) och partikelfiltret, minskar BlueHDi-tekniken 
utsläppet av NOx-partiklar (kväveoxid) med över 90 %, 
samtidigt som CO2-utsläppen och förbrukningen minskar  
och 99,9 % av alla partiklar elimineras.

*Euro 6 är en europeisk miljöstandard som syftar till att minska utsläppen av 
förorenande ämnen.
**Selektiv katalytisk avgasrening. 

Nya Peugeot Partner finns med ett brett utbud av motoralternativ 
som uppfyller Euro 6-kraven: Diesel BlueHDi på 75 till 120 hk.
 
De nya motorerna ger en hög körkomfort och föredömlig prestanda: 
högre effekt och vridmoment och en sexväxlad växellåda för motorn 
BlueHDi 120. De är dessutom bränslesnåla med optimala värden för 
förbrukning och koldioxidutsläpp.

Mellan fordonets servicetillfällen fylls AdBlue på direkt i en tank 
bredvid dieseltanken. Det gör det enklare för dig som kör mer än  
20 000 km/år.

1,6 L BlueHDi 75 hk manuell växellåda med 5 växlar
Den här dieselmotorn i ingångsklassen, med common rail-
insprutning, ger god prestanda vid låga och medelhöga varvtal.

1,6 L BlueHDi 100 hk S&S manuell växellåda med 5 växlar  
eller ETG6, robotiserad 6-stegad växellåda med elektroniskt 
växelskifte
Den här nya BlueHDi-motorn kan fås med manuell eller 
ETG6 - växellåda och ger både extra prestanda och ännu lägre 
bränsleförbrukning (upp till 16 % lägre) och koldioxidutsläpp:  
från 0,4 l/100 km respektive 106 g/km. 

1,6 L BlueHDi 120 hk S&S Manuell växellåda med 6 växlar
Den här motorn toppar utbudet av nya BlueHDi-motorer med  
en effekt på 88 kW (120 hk) och ett vridmoment på 300 Nm vid  
1750 varv/min. 

PARTNER MODELLSERIE

Varje yrke och affärsverksamhet 
ställer olika krav. Därför finns Nya 
Partner i flera olika versioner. Oavsett 
om du jobbar som småföretagare 
med egen firma eller som ansvarig för 
fordonsparken på ett större företag, 
kan Nya Partner lösa just dina behov. 

VÄLJ KAROSSTYP 
Partner finns i två olika längder, vilket 
också innebär olika lastvolym och 
lastlängd. Partner (L1) har en längd 
på 4,38 m och Partner lång version 
(L2), en längd på 4,63 m. Bredden för 
både modellerna är på 1,81 m med 
infällda sidospeglar (2,11 m med 

utfällda sidospeglar).  
Partner finns även som chassi. Det 
ger en effektiv bas för att bygga om 
bilen för olika uppgifter, för dig som 
behöver en transportbil med mer 
specifika funktioner. Partner kan till 
exempel göras om till kyltransportbil 
med kylt lastutrymme.



w
VI STÄLLER HÖGA KRAV PÅ DIN SÄKERHET
Nya Partner är försedd med senaste 
generationens teknologi för att öka  
säkerheten och förenkla körningen. Med 
hjälp av de här funktionerna kan du köra 
säkrare och öka bilens livslängd.

Bromssystem
Med två ventilerade på 283 mm fram och 
två oventilerade på 268 mm bak, kan 
Partner bromsa effektivt i alla lägen. 

ABS
De låsningsfria bromsarna (ABS) låter dig  
behålla färdriktningen och förhindrar att  
hjulen låser sig vid kraftiga inbromsningar. 

EBD
Den elektroniska bromskraftsfördelningen 
(EBD) styr bromsningen hjul för bättre 
säkerhet, särskilt i kurvor

EBA nödbromsassistans
Nödbromshjälpen ökar bromskraften 
när du måste bromsa in snabbt. Den här 
funktionen har som syfte att reducera 
bromssträckan maximalt. 

ESC
ESC (elektronisk stabilitetskontroll) 
förhindrar att bilen sladdar, genom att, 
inom gränserna för vad som är fysiskt 
möjligt, föra tillbaka bilen i färdriktningen  
om färddatorn upptäcker en under- eller 
överstyrning. 

ASR
Antispinnsystemet (ASR) är kopplat till ESC 
och förhindrar att däcken spinner vid dåligt 
väggrepp.

Starthjälp i backe
Funktionen Starthjälp i backe bromsar 
bilen i backar med en lutning på över  
5 %. Det ger föraren tid att föra foten från 
broms- till gaspedalen.

Automatisk tändning av varningsljus
Vid snabb inbromsning tänds varnings-
blinkersen automatiskt för att minska 
risken för kollision. 

Dimljus*   
För ökad säkerhet och optimal sikt på 
vägen tänds ena dimljuset på insidan i en 
kurva när du rullar i under 40 km/h. Det här 
extraljuset uppskattas särskilt i stadstrafik, 
i korsningar, på mycket kurviga vägar  
och när du parkerar.

*Tillval.  

Farthållare/Fartbegränsare*
Farthållaren hjälper dig att hålla en 
konstant hastighet utan att du behöver 
gasa. För ännu större säkerhet finns 
den fasta fartbegränsaren som låter dig 
programmera en maxhastighet för bilen. 
Du kan programmera upp till fyra olika 
hastigheter.

*ingår i Nya Propack. Det finns endast  
fartbegränsare på Partner Electric.

Däcktrycksövervakning*
Partner är utrustad med däcktrycksöver-
vakning* som varnar vid undertryck och 
punktering. På varje hjul finns en sensor som 
känner av tryck- och temperaturvariationer 
i däcket och kan på så sätt automatiskt 
upptäcka ett defekt hjul. 

*Ej i kombination med den ETG6”

Grip Control®*
Grip Control®* (förstärkt drivkraft) ökar bilens 
grepp på alla underlag och alla typer av 
vägar, så att du kan köra tryggt. Du väljer 
mellan 5 olika körlägen via ett vridreglage 
på instrumentpanelen: snö, lera, sand, ESP 
Standard eller ESP OFF.

*Tillval

Active City Brake* 
Active City Brake (automatisk inbromsning vid 
kollisionsrisk i stadstrafik) är en bromsfunktion 
som aktiveras när bilen kör under 30km/h. 
Active City Brake minskar risken för allvarlig 
kollission i stadstrafik om föraren inte reagerar.
  
*Finns som tillval från november 2015

Motståndskraftig mot stötar
Med hjälp av särskilt anpassade 
komponenter i karossens struktur, kan 
Partner gradvis absorbera energin vid 
kollision framifrån, bakifrån eller från sidan. 
Om bilen välter skyddas kupén tack vare 
karossens motståndskraft. Rattstången 
som fälls in med 40 mm vid kollision utgör 
också ett bra skydd för föraren. Framsätenas 
säkerhetsbälten kan justeras i höjdled, 
med inrullning och pyroteknisk utlösning 
av bältesspännaren (med undantag för 
mittplatsen i Multiflex-sätet). 

Nackstöd
Ryggstöd och nackstöd har tagits fram för 
att följa kroppens rörelser vid kollision och 
begränsa konsekvenserna vid en kollision så 
mycket som möjligt.

Airbags
Förutom airbag vid förarsätet erbjuder 
Partner dubbla airbags för de två passa-
gerarna fram, som tillval till Multiflex-sätet, 
samt airbags på sidorna.

Centrallås 
Centrallåset finns som standardutrustning, 
tillsammans med en låsknapp på 
instrumentbrädan. Centrallåset aktiveras 
automatiskt när bilen rullar i mer än 10 km/h.

Selektivt lås 
En knapp på instrumentbrädan, med LED-
indikator* som visar statusen för låset, styr 
låsning och upplåsning av lastutrymmet, 
fristående från förarhytten, vid hastigheter 
över 10 km/h.

*LED: Light Emitting Diodes - lysdioder.

Nyckel med fjärrkontroll
En nyckel med fjärrkontroll med tre knappar 
styr låsning och upplåsning av hela bilen eller 
av lastutrymmet separat.

Skyddsnklädnad av skåp*
För att skydda lastutrymmet från repor och stötar 
finns inklädnad av väggar, golv och tak som tillval. 
En lättskött utrustning som skyddar lastutrymmet 
och låter dig transportera varor smidigt och säkert.

*Tillval
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DIMENSIONER 

Utvändiga mått L1 L2 

Längd totalt 4 384 mm 4 632 mm

Bredd totalt (med infällda sidospeglar) 1 810 mm 1 810 mm

Bredd totalt (med utfällda sidospeglar) 2 112 mm 2 112 mm

Höjd totalt min 1 812 mm /1 822    mm* 1 832 mm /1 842    mm*

Hjulavstånd 2 728 mm 2 728 mm

Lasttröskel 586 mm  /  613 mm* 613 mm

UTVÄNDIGA MÅTT INVÄNDIGA MÅTT MÅTT FÖR DÖRRAR MÅTT PARTNER CHASSI

*Med lastvikt på 850 kg som tillval.

*Med högre lastvikt som tillval  
(beroende på motoralternativ).  
**Utan skjutdörr. 
***Med skjutdörr.  
****Med Multiflex-sätet nedfällt

Partner har tagits fram för att passa alla företagare som 
behöver en transportbil i jobbet. De utvändiga måtten ger en 
bil med stort och lättåtkomligt lastutrymme, samtidigt som 

bilen är kompakt och smidig att köra. Partner svarar perfekt 
mot alla transportbehov och förhållandet mellan de yttre 
måtten och lastvolymen är perfekt avvägt. 

Invändiga mått L1 L2 

Lastvikt 625 kg  /  850 kg* 750 kg

Effektiv längd (fram till sätena) 1 800 mm 2 050 mm

Effektiv längd (med Multiflex-säte) 3 000 mm 3 250 mm

Effektiv maxbredd 1 620 mm** 1 500 mm***

 Effektiv bredd (mellan hjulhusen) 1 230 mm 1 230 mm

Effektiv maxhöjd 1 250 mm 1 250 mm

Lastvolym 3,3 m3 till 3,7 m3**** 3,7 m3 till 4,1 m3**** *Innan ombyggnad.

Utvändiga mått* Partner chassi

Längd totalt       4 241 mm

Maxhöjd för karossbygge      1 982 mm

Maxlängd för karossbygge      1 930 mm

Maxhöjd för karossbygge       1 520 mm

Lastvikt      1 000 kg

Hjulavstånd        2 728 mm

Dörrmått Sidoskjutdörr Bakdörrar

Maxbredd 737 mm 1 250 mm

Effektiv bredd 640 mm 1 230 mm

Maxhöjd 1 192 mm 1 200 mm

Effektiv höjd 1 100 mm 1 148 mm



FÄRGER

Standardlack

Vit Banquise

Standardlack

Röd Ardent

Metalliclack*

Grå Shark

Metalliclack*

Grå Aluminium

Speciallack

Svart Onyx*

*Tillval



TYG Reseau Grå

FÄLGAR KLÄDSEL

Navkapsel Atacama 15 tum Navkapsel Nateo 15 tumNavkapsel Cabochon 15 tum*

*Finns som tillval från november 2015
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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 

1 - Skyddsinklädnad väggar och golv
2 - Dragkrok
3 - Golvmatta i gummi 
4 - Takräcke i aluminium  
5 - Inbrottslarm 
6 - Lastbågar för innertak 
7 - Takbågar 
8 - Komfortmellanvägg

TILLBEHÖR

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.
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