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PEUGEOT PARTNER

A PEUGEOT PARTNER FOI DESENVOLVIDA
PARA FACILITAR O DIA A DIA DO SEU TRABALHO.
Tudo nela foi projetado para isso: da capacidade de carga, que é a maior do segmento,
ao compartimento, que permite o melhor aproveitamento do espaço e com diferenciais como
a porta lateral de série, que oferece muito mais flexibilidade na hora de carregar e descarregar.

A MAIOR CAPACIDADE DE CARGA DA CATEGORIA .
Seja frágil ou pesada, qualquer carga estará em ótimas mãos.
A Peugeot Partner tem estabilidade garantida com a suspensão
dianteira tipo McPherson e traseira com barras de torção,
que possuem amortecedores hidráulicos telescópicos com barra
estabilizadora. Tudo para fazer em segurança até o transporte
mais difícil. Afinal, a Partner tem a maior capacidade de carga
do segmento, suportando até 800 kg*.
*Incluindo condutor e passageiro.

O MELHOR APROVEITAMENTO DE VOLUME.

PORTA LATERAL CORREDIÇA . VERSATILIDADE QUE VEM DE FÁBRICA .

O compartimento de carga da Peugeot Partner foi projetado
com generosos 3 m³ de espaço útil. Além disso, as caixas de roda
no compartimento de carga foram projetadas para permitir
o acesso de paletes direto da empilhadeira, facilitando
o carregamento e o descarregamento. Possui também pontos
de ancoragem para imobilizar a carga de forma segura.

A porta lateral corrediça é um item de série que facilita o acesso ao compartimento de carga.
Com ela, é possível retirar a carga na ordem em que for necessário. O item é essencial
em ambientes urbanos, dando acesso à mercadoria mesmo em vagas que não permitem
a abertura das portas traseiras.

O MOTOR MAIS POTENTE DA CATEGORIA:
DESEMPENHO MAIS QUE COMPROVADO.
Conte com a agilidade e a performance do motor 1.6 Flex de 122 cv
que recebeu nota A do Inmetro. Comprove o excelente desempenho
mesmo com o veículo totalmente carregado, sem prejudicar
o consumo de combustível. A potência de que você precisa para
qualquer tipo de entrega, sem pesar no orçamento.

A FUNCIONALIDADE COMEÇA DO LADO DE FORA.
Portas traseiras duplas independentes, que abrem até 180º, com ponto de parada a 90º, e porta lateral corrediça
de série, permitindo muito mais versatilidade. Além de inúmeros outros detalhes, como os amplos retrovisores
com comando de regulagem interno, o robusto para-choque integrado, os frisos laterais e os vidros traseiros,
que dão maior visibilidade para manobrar.

GRADE DE PROTEÇÃO
A divisória com grade proporciona total segurança ao motorista e ao passageiro, além de permitir
a visão do que acontece no compartimento de carga e na traseira do veículo.

FUNCIONALIDADE E PRAZER DE DIRIGIR SE ENCONTRAM.

PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL INOVADOR

COCKPIT COM ERGONOMIA DE VEÍCULO DE PASSEIO: MAIS CONFORTO DURANTE
AS JORNADAS DE TRABALHO

Agora, a Peugeot Partner está ainda mais moderna.
Com seu novo painel de instrumentos digital, você tem acesso a um
computador de bordo que facilita a leitura de diversas informações,
como indicador de velocidade, RPM e nível de combustível. Além
da tecnologia GSI (Gear Shift Indicator), que indica no painel qual
marcha deve ser engatada para garantir o menor consumo
de combustível. Tudo pensado para aliar conforto
e eficiência.

O interior da Peugeot Partner foi pensado para proporcionar mais conforto para o motorista e tornar a sua
rotina de trabalho simples e agradável. A direção hidráulica garante mais comodidade na hora de manobrar.
Os bancos e a altura do volante são reguláveis, fazendo com que o carro se ajuste a você.
O ar-condicionado de série garante um ambiente mais confortável em qualquer estação do ano.

COMPARTIMENTO DE CARGA: PREPARADO PARA O QUE VOCÊ PRECISAR.

FECHADURAS EMBUTIDAS NO PISO

MAÇANETAS INTERNAS

As fechaduras são embutidas no piso do compartimento de carga,
para não atrapalhar o carregamento e o descarregamento.

As portas traseiras e lateral podem ser abertas pelo interior do veículo, facilitando a descarga.

ESPAÇAMENTO DAS CAIXAS DE RODA
A posição das caixas de roda permite o acesso de paletes diretamente da empilhadeira, facilitando
o carregamento e o descarregamento.

PONTOS DE ANCORAGEM
Um detalhe a mais, uma preocupação a menos. Os pontos
de ancoragem permitem imobilizar a carga de maneira fácil e segura.

TRAVA INTERNA DO ESTEPE
Mantenha seu estepe a salvo de furtos. Essa trava permite acesso
fácil, mesmo quando o veículo está carregado.

Com o Peugeot Total Care Pro você tem tudo que precisa para continuar tocando o dia a dia
do seu negócio com eficiência e qualidade. Com um atendimento de qualidade, que respeita
seu tempo e tem total transparência e cuidado com você e sua empresa.

R ESP EI TO A O S E U T E M P O
Para o seu negócio não parar, conte com a nossa agilidade.

E N T RE G AM OS COM E XC E LÊ N C I A
Serviço completo e de qualidade para o seu negócio.

EM SERVIÇOS DE REVISÕES AGENDADAS, ENTREGAMOS SEU VEÍCULO
NO MESMO DIA . SE NÃO CUMPRIRMOS O PRAZO, VOCÊ NÃO PAGA .

SERVIÇO DE CONCIERGE – AGENDAMENTO DE SERVIÇOS,
RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O VEÍCULO
VIA ATENDIMENTO PERSONALIZADO EXCLUSIVO.

ENTREGAMOS SEU VEÍCULO NA DATA E NA HORA COMBINADAS.

REALIZAMOS CONTROLE DE QUALIDADE EM 100% DOS VEÍCULOS
QUE PASSAM EM NOSSAS OFICINAS.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/ TOTALCARE E SAIBA MAIS.

TOTA L TR A N S PA R Ê N CIA

C UI DAM OS DE V OC Ê

Parceria e transparência no orçamento e na relação com você.

Garantia e cuidado com você e o seu veículo? Só nós temos.

RESPEITO AO VALOR DA FATURA . GARANTIMOS O VALOR DO ORÇAMENTO
OU PAGAMOS A DIFERENÇA .

EMPRESTAMOS OUTRO VEÍCULO PEUGEOT PARA SUA LOCOMOÇÃO,
CASO O REPARO ULTRAPASSE 4 DIAS ÚTEIS, MESMO QUE SEU VEÍCULO
ESTEJA FORA DA GARANTIA .

TRANSPARÊNCIA NOS PREÇOS DAS REVISÕES PREÇO FIXO – CUMPRIMOS
O QUE DIVULGAMOS.

GARANTIMOS SERVIÇO DE REBOQUE GRATUITO, 24H POR DIA ,
DURANTE 8 ANOS, EM CASOS DE PANE OU COLISÃO.

APRESENTAMOS TODAS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO NO
MOMENTO DA ENTREGA .

SE NÃO CUMPRIRMOS ALGUM COMPROMISSO, VOCÊ PODE ACIONAR
O SAC PEUGEOT PELO TELEFONE 0800 703 2424.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/ TOTALCAREPRO E SAIBA MAIS.

PEUGEOT PROFESSIONAL CENTER
O Peugeot Professional Center é uma concessionária especializada em atendimento comercial e de pós-venda
a clientes corporativos. Temos uma equipe pronta para solucionar qualquer questão:
• Vendas para clientes PCD
• Empresas de todos os portes e órgãos públicos
• Veículos de test drive, de passeio e utilitários

• Consultor de pós-venda exclusivo para atendimento
de clientes corporativos
• Oficina preparada para todos os tipos de manutenção,
inclusive serviços de funilaria e pintura

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/PROFESSIONALCENTER E LOCALIZE O MAIS PRÓXIMO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARTNER

MOTOR & PERFORMANCE
Número de cilindros

4

Número de válvulas/cilindro

16

Cilindrada

1.587

Potência máxima cv (DIN)/rpm

Etanol: 113/5.600 - Gasolina: 110/5.600

Torque máximo kgf.m (DIN)/rpm

Etanol: 15,5/4.000 - Gasolina: 14,2/4.000

Caixa de velocidade

Manual - 5 marchas

DIREÇÃO
Direção

Hidráulica com regulagem de altura

SUSPENSÃO
Dianteira

Independente, tipo McPherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

Traseira

Independente, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

FREIOS
Dianteiros

Discos ventilados

Traseiros

Tambor

PNEUS
Pneus

175/65 R 14

NÚMERO DE LUGARES
Lugares

2

PESOS
Carga útil total - incluindo condutor e passageiro (kg)

800

COMBUSTÍVEL
Álcool e/ou gasolina

55 litros

COMPARTIMENTO DE CARGA*
Volume (litros)

1

*1 ano de garantia de fábrica
sem limite de quilometragem.

3.000

Em virtude de uma política de melhoria constante do produto, a Peugeot pode modificar, a qualquer momento, as características técnicas, os equipamentos, as opções e as cores. As técnicas atuais de reprodução fotográfica não permitem reproduzir fielmente a luminosidade das
cores. Para quaisquer elementos mais precisos ou informações complementares, por favor, dirija-se a um ponto de venda Peugeot.

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano/modelo.

TRANSMISSÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES*
Entre-eixo (mm)

2.693

Comprimento

4.137

Largura (mm)

1.724

Altura (mm)

1.858

EQUIPAMENTOS
PARTNER

SEGURANÇA
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

X

Bloqueio de vazamento do tanque de combustível em caso de acidente

X

Duplo airbag frontal

X

Faróis com regulagem interna de altura do facho

X

Piscas laterais na cor branca

X

Protetor de cárter

X

Retrovisores externos com regulagem interna manual

X

Terceira luz de freio

X

CONFORTO
Ar-condicionado com 4 velocidades e ar quente

X

Bancos reclináveis

X

Ganchos para amarração de carga na caçamba

X

Luz de cortesia no compartimento de carga

X

Painel de instrumentos digital = Computador de bordo, indicador de troca de marcha e de velocidade numérico

X

Porta lateral deslizante no lado do passageiro

X

Portas traseiras com vidro e de abertura de até 180º

X

Relógio digital no painel

X

Tomada 12 V no console central

X

Obs.: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano/modelo.
*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano/modelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de Controle
de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Este catálogo é válido no ano de 2018.
Em função d e melhorias/alterações/substituições ou cancelamento de itens ou
versões, recomendamos que as características técnicas comerciais vigentes no
momento de sua consulta sejam ratificadas no site peugeot.com.br

facebook.com/peugeotbrasil
Agende um test drive na concessionária.

NO TRÂNSITO, A VIDA VEM PRIMEIRO.

