ÚJ PEUGEOT Expert

Generációs
ugrás
Az új generációs moduláris padlólemezre épülő
új PEUGEOT Expert elődeihez képest könnyebb
és biztonságosabb modell, mely számos
újdonságot kínál.
A PEUGEOT Expert háromféle hosszúságban
kapható: a mindössze 4,60 m hosszú kompakt,
a 4,95 m-es közepes és az 5,30 m-es változat.
Csupán 1,90 méteres* magasságának
köszönhetően a parkolóházakba is könnyen behajt.

Az új PEUGEOT Expert ezáltal ideális arányt teremt
a külső méretek és a raktér hasznos térfogata
között. Átgondolt modell, mely fogyasztás,
kényelem, dinamikai tulajdonságok és biztonság
terén is eleget tesz a legkülönbözőbb ügyfelek
kívánalmainak.
* max. 1,94 m megemelt terhelhetőség opcióval; motor,
terhelhetőség és hosszúság függvényében változhat a magasság

Új
Padlólemez
Az új PEUGEOT Expert
új padlólemeze új karosszériaszerkezettel párosul, mely számos
előnnyel jár:
Hatékony motorok
A súlycsökkenésnek köszönhetően
az Expert CO2-kibocsátása
és üzemanyag-fogyasztása
az egyik legalacsonyabb
a szegmensben*.
Biztonság
Az új PEUGEOT Expert számos
vezetést segítő berendezéssel
gondoskodik az utazás
biztonságáról. Az Expert Kombi
ötcsillagos minősítést kapott
az EuroNCAP töréstesztjén.

Kompakt kialakítás
Az új Expert háromféle
hosszúsággal választható:
kompakt, közepes, hosszú,
számos változat esetében
a magasság legfeljebb 1,90 m**,
így bármilyen teremgarázsba gond
nélkül behajt.
Az új padlólemez lehetővé teszi
az önműködő oldalsó tolóajtók***,
valamint a Moduwork moduláris
üléspad beépítését****.
Kényelem
A kényelmes vezetés, a terheléstől
függetlenül tökéletes úttartást
biztosító lengéscsillapítók,
a dinamizmus és a kezelhetőség
mind-mind fokozza az utazás
örömét.

* Felső értékek hitelesítés alatt:
Városi fogyasztás (l /100km): 5,3–6,3 – CO2-kibocsátás (g/km): 138–165
Országúti fogyasztás (l/100 km): 4,9–5,5 – CO2-kibocsátás (g/km): 127–145
Vegyes üzemmódban a fogyasztás (l /100km): 5,1–5,9 – CO2-kibocsátás (g/km): 133–155
** motor, terhelhetőség és hosszúság függvényében változhat a magasság (max. 1,94 m)
*** opcióként elérhető
**** változattól függően széria

Könnyű
bepakolás
A lábmozdulattal, érintés nélkül nyitható
oldalsó tolóajtók* nyitásához elég egy
lábmozdulat a hátsó lökhárító sarka alá,
és automatikusan kioldanak a gépjármű
zárjai, illetve kinyílik a megfelelő oldali
tolóajtó. Majd ugyanígy zárhatók, ha

elhagyjuk a járművet, amely ekkor
automatikusan lezárul. Ha tele van a
kezünk sem szükséges a földre pakolnunk,
elég, ha a kulcs a zsebünkben van.
* változattól függően opció

Alakítható
kabin
A Moduwork üléspadnak* köszönetően az új Expert kiváló átalakítási lehetőségeket
kínál az üres helyek felhasználására. Ha a szélső utasülést a válaszfalhoz hajtjuk,
sík padlófelületet kapunk.
A válaszfal lehajtható csapóajtaja révén a rakodótér hossza akár 4 méteresre is
bővíthető, ami nagy segítség lehet a hosszú tárgyak szállításakor.
Az utastér ráadásul szükség esetén igazi mozgó irodává alakítható: a középső
könyöktámasz leengedésével egy rendkívül praktikus forgóasztal áll rendelkezésre.
* változattól függően széria

Gondtalan
városi közlekedés
Kompakt változat
A 4,60 m hosszú kompakt változat
gond nélkül használható
a mindennapokban. Különösen jól
alkalmazkodik a városi fuvarozás
sajátos követelményeihez.

Parkolás
A Peugeot Expert a parkolóházakba
is könnyen behajthat, mivel
magassága egyetlen változat
esetében sem haladja meg
az 1,90 m-t**.

Minden tekintetben megbízható
partner rendkívüli teherbírással:
legnagyobb hasznos
terhelése akár 1400 kg,
hasznos raktérfogata 5,1 m3*,
hasznos hosszúsága 3,32 m*.

* Moduwork opcióval
** m
 otor, terhelhetőség és hosszúság
függvényében változhat a magasság
(max.1,94 m)

Kényelmes utazás
Vezetési élmény
A Peugeot Expert utasterének minden eleme az
utazás kényelmét szolgálja. A fellépő
megkönnyíti a beszállást a magasított ülésbe,
amely remek kilátást biztosít a vezetőnek.
A magasított, funkcionális és ergonomikus
üléshelyzetnek köszönhetően az ötajtós
modellek kényelmét nyújtja számos
pakolóhelyet biztosítva.
A hangvezérléssel* működtetett, új generációs
3D navigáció használata sok tekintetben
megkönnyítheti az utazást.
A Mirror Screen** funkció segítségével a
műszerfalon található USB csatlakozón keresztül
a 7"-os érintőképernyőn* jeleníthetjük meg és
használhatjuk okostelefonunk alkalmazásait.

* változattól függően opció vagy nem rendelhető
** Kizárólag a tanúsítvánnyal rendelkező MirrorLink® és Apple CarPlay™ alkalmazások működnek megálláskor, illetve esetenként menet közben. Menet közben az érintett
alkalmazások egyes funkciói blokkolva vannak. Egyes, az ön okostelefonján ingyenesen elérhető tartalmak esetén szükségessé válhat egy velük egyenértékű, tanúsítvánnyal
rendelkező, de díjköteles MirrorLink®, illetve Apple CarPlay™ alkalmazás letöltése. A Mirror Screen funkció Android, Blackberry és Windows Phone operációs rendszerrel
ellátott okostelefonok esetén MirrorLink®, iOs-telefonok esetén pedig Apple CarPlay™ technológián keresztül működik, internethozzáférést tartalmazó telefonelőfizetés
megléte esetén. Az új okostelefonok együtt fejlődnek az említett technológiákkal. Bővebb informáciért ld. http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** változattól függően széria
**** Tartozékként rendelhető. A tartóba helyezhető táblagép maximális képernyőmérete 11". A táblagépet USB csatlakozón keresztül tölthetjük fel.

Mobil iroda
A Peugeot Expert utastere praktikus és
ergonomikus mozgó irodává alakítható:
a középső könyöktámasz leengedésével
forgóasztal*** áll rendelkezésre.
Tartozékként rendelhető okostelefon-****
és táblagéptartó, hogy digitális eszközeink
mindig a kezünk ügyében legyenek.

Vezetést segítő
rendszerek
Intuitív vezetés
A biztonságosabb és kényelmesebb vezetés érdekében
a Peugeot Expert számos új generációs vezetést segítő
berendezéssel* rendelkezik.
Táblafelismerés és sebességkorlátozás-figyelmeztetés
funkció
A multifunkciós kamera* felismeri a sebességkorlátozásra
vonatkozó táblákat, és a műszerfalon és/vagy a vetített
kijelzőn megjelenő üzenettel hívja fel a vezető figyelmét a
korlátozásra. A leolvasott értéket a sebességrögzítés, illetve
a sebességhatárolás alapértékeként javasolja a vezetőnek.

Active Safety Brake
Az Active Safety Brake* az automatikus vészfékrendszerek
új generációját képviseli. A kamera és a radar észleli az ütközés
veszélyét mozgó vagy álló akadály esetén egyaránt.
Ha a vezető nem vagy nem kellő intenzitással fékezi az autót,
a rendszer automatikusan fékez helyette. Ezáltal segít mérsékelni
az ütközés következményeinek súlyosságát.

VisioPark 1
A tolatókamera* tolatáskor automatikusan működésbe lép.
A kamera 180 fokos panoráma rálátást biztosít a jármű mögötti
területre és annak környékére. A hátsó nézet a jármű
kormányállását követő segédvonalakat is megjeleníti.
Ha a rendszer akadályt észlel az autó mögött,
a még pontosabb manőverezés érdekében, automatikusan
Zoom módba vált.

Véletlen sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (AFIL)
A rendszer* érzékeli, ha a vezető az irányjelző használata nélkül lépi át
az úttestre felfestett folyamatos vagy szaggatott sávelválasztó
vonalat. A hangjelzés különösen hasznos, ha a vezetőt
az elalvás veszélye fenyegeti vagy a figyelme lankad.
Holttérfigyelő rendszer
Az első és hátsó lökhárítóba épített négy érzékelő segítségével
a holttérfigyelő rendszer* a vezető tudtára adja, ha jármű jelenik meg
az autó holtterében jobb, illetve baloldalról. A figyelmeztető
fényjelzés a visszapillantó tükörben vagy a műszerfalon villan fel.
Head-Up display
A Head-Up kijelző* a vezetés szempontjából fontos információkat
(például sebesség, sebességhatároló/tempomat jelzései) a vezető
látómezejébe, a műszerfalból felnyíló lemezre vetíti. A biztonságot
fokozó eszköznek köszönhetően a vezetőnek egyetlen információ
miatt sem kell levennie a szemét az útról.

Automatikus távolsági fényszóró
Ha a kamera más járművek megjelenését észleli, az éjjel működésbe
lépő rendszer* automatikusan átvált távfényről tompított fényszóróra
vagy fordítva.
Távolságtartó tempomat
A berendezés* a biztonságos követési távolság érdekében,
a sebességet 20 km/h sebességkülönbséget fenntartva, automatikus
fékezés nélkül az előttünk haladó járműhöz igazítja. A rendszert
alapvetően a folyamatos haladást lehetővé tévő, illetve közepesen
sűrű forgalomra tervezték.

Légzsákok
A Peugeot Expert 4 légzsákkal rendelkezik:
– 2 első légzsák védi a vezető és az első utas mellkasát és fejét
frontális ütközés esetén,
– 2 első oldallégzsák** védi a vezetőt és az első utast oldalirányú
ütközés esetén.
* változattól függően opció vagy nem rendelhető
** opció

Minden igényt
kielégítő
modellkínálat
Bőséges választék
A legkülönfélébb szakmák igényeinek minél
teljesebb kielégítése érdekében a Peugeot Expert
a következő változatokat kínálja:
Duplakabinos változat*, melyben a második sorban
található háromszemélyes üléspadnak
köszönhetően akár hatan is utazhatnak.
A duplakabinos változat raktere a kabinelválasztó
és a hátsó üléspad lehajtásával 5,5 m3-re
növelhető.

A Peugeot Expert padlólemezes alvázkabin*
változatban is elérhető. Az alvázkabin számos
felépítményezési lehetőséget kínál a speciális
igényű ügyfelek számára.
A robusztus és funkcionális kombi 4,60 m hosszú
kompakt változata akár 9 személy szállítására is
alkalmas.

* egyedi igény és előzetes egyeztetés alapján rendelhető.
Kérje Márkakereskedője segítségét. (A duplakabios változatok
VTSZ8703 besorolásúak, áfa és regisztrációs adó kötelesek.)

Akár kilenc férőhelyes kombi, padlólemezes alvázkabin, kompakt furgon, közepes furgon és dupla kabinos modell.

Hosszú
Közepes
Kompakt

Méretek és
térfogat
Rakodótér méretek

Külső méretek

Belső méretek

Változatok

Változatok

Kompakt

Közepes

Hosszú

Hasznos szélesség a kerékjáratok
között

1258

1258

1258

Hátsó ajtók magassága

1220

1220

Oldalsó tolóajtók szélessége

745

935

Méretek (mm)

Oldalsó tolóajtók magassága
Rakodóküszöb magassága

1238
545–626

1241
544–613

Dupla kabinos változat hasznos térfogata
Változatok
Kompakt

Közepes

Hosszú

Legnagyobb hasznos térfogat (m3)

Közepes

Hosszú

Maximális belmagasság (mm)

1397

1397

1397

Legnagyobb hasznos hosszúság (mm)

2162

2512

2862

Duplakabinos változat összehajtható
kabinelválasztóval és üléssel

4,7

5,5

1935

Legnagyobb hasznos hosszúság
Moduworkkel (mm)

3324

3674

4026

Rögzített kabinelválasztóval

3,2

4

1920

Legnagyobb hasznos térfogat (m3)

4,6

5,3

6,1

2204

Legnagyobb hasznos hosszúság
Moduworkkel (m3)

Kompakt

Közepes

Hosszú

Hosszúság

4609

4959

5309

1220

Magasság

1905*

1895*

935

Szélesség visszapillantó
tükrök nélkül

1920

1920

Szélesség visszapillantó
tükrökkel

2204

1241
600–633

Méretek (mm)

* alapadatok normál terhelhetőséggel

2204

Változatok

Méretek

Legnagyobb hasznos terhelés (kg)**

5,1

5,8

6,6

1400

1400

1400

** változattól, motortípustól és felszereltségi szinttől függően rendelhető

Szakszerű
berendezés

Biztonságos teherszállítás
Többféle kabinelválasztó választható a PEUGEOT
Experthez.
A standard fülkeelválasztó lehet:
– lemezelt vagy a felső részén üvegezett*,
– alsó részén Moduwork*** csapóajtóval vagy
anélkül.

Vontatás
Az új Peugeot Expert terhelhetősége tovább növelhető
és akár 2,5 tonna rakományt szállíthatunk vele.
Ehhez többféle vontatási lehetőség* áll rendelkezésre:
– szerszámmal leszerelhető, egy darabból álló
vonóhorog hagyományos vonógömbbel,
– hattyúnyakkal ellátott, leszerelhető vonóhorog
a kombihoz.

* változattól függően opció
** a rakodóteret védő belső faburkolat nem kompatibilis a motorosan
nyíló oldalsó tolóajtóval/tolóajtókkal az oldalfal középmagasságába
beépített motor miatt
*** változattól függően széria

Fa védőburkolatok
A jármű védelméhez kétféle faburkolatcsomag áll
rendelkezésre:
– nyersfa felület**,
– felületkezelt fa borítás** alumínium küszöbökkel.

A Komfort kabinelválasztójának előnyei:
– hőszigetelés,
– hangszigetelés,
– a vezető üléstámlája több beállítást enged,
– a vezető fülke oldalán világos textilbevonat
a fülke kárpitozásával összhangban

EXPERT KOMBI
Személyszállítás
A robusztus és funkcionális kialakítású
Peugeot Expert kombi 4,60 m hosszú
kompakt változatában akár 9 személy
is utazhat. A 1,90 m-es magasságának
köszönhetően a parkolás nem jelent
gondot.
A harmadik üléssor rendkívül könnyen
megközelíthető. A második sor szélső
ülése egyetlen mozdulattal lehajtható,
szabaddá téve az utat a hátsó üléspad
felé.
A modell rendelhető a csomagok
bepakolását könnyítő, fele-fele
arányban nyitható, szárnyas
raktérajtókkal*, üvegezett változatban,
fűthető hátsó ablakkal és ablaktörlővel*.

A Peugeot Expert kombi számos
konfiguráció kialakítását teszi lehetővé,
melyek közös eleme, hogy minden
hátsó ülés kivehető. Például:
• kétszemélyes első üléspad*;
• egyszemélyes utasülés az első sorban
és osztott üléspad a második sorban*;
• osztott üléspad a második sorban* és
osztatlan a harmadikban*.
Az új padlólemezre épített Peugeot
Expert Kombi kifogástalan biztonságát
nemcsak a gazdag biztonsági
felszereltség tanúsítja, hanem az Euro
NCAP törésteszteken elért ötcsillagos
minősítés is.
* széria vagy opció

Színek

Fekete Onyx (1)

Keréktárcsák

Kék Impérial (2)

Fehér Banquise (2)
Fekete Cabochon 16" és 17"
acél keréktárcsa (4)

Piros Ardent (1)

Barna Rich Oak (3)

Kárpitok

Curitiba monoton Bise szövet: Pro felszereltség esetén

Szürke Platinium (3)

San Francisco 16"
acél keréktárcsa (4)

Curitiba Triton Meltem szövet

Miami 17"
acél keréktárcsa (4)

Fekete Carla műbőr / Curitiba Triton Meltem szövet:
Prémium felszereltség esetén (5)

(5)

Szürke Silky (3)

Narancssárga Tourmaline* (3)
Szürke Aluminium (3)
(1) alapfényezés, feláras opció – (2) alapfényezés – (3) metálfényezés, feláras opció
(4) széria, opció vagy nem rendelhető, változattól függően – (5) Prémium felszereltségnél széria, üléstípustól függően

Hálózat és Szolgáltatás

Környezet /
Teljesítmény

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.
* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

A Peugeot a kisfogyasztású járművek széles kínálatát nyújtja
ügyfeleinek. Világpiaci értékesítéseinek több mint fele olyan
járművekből áll, melyek CO2-kibocsátása kevesebb, mint
140 g/km. Ez a teljesítmény olyan elismert technológiáknak
köszönhető, amelyek kidolgozása terén a Peugeot úttörő szerepet
játszott: a részecskeszűrős dízelmotor (2000-ben vezették be),
amellyel eddig a modellkínálat jelentős részét,
azaz több mint 2,1 millió járművet szereltek fel.

Motorizációk
Az új Peugeot Expert olyan hatékony technológiákat kínál, mint
például az Euro 6* környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
BlueHDi dízelmotor. A szelektív katalizátort (SCR**) és az adalékolt
részecskeszűrőt (FAP) egyesítő BlueHDi technológia számottevő
mértékben redukálja a nitrogénoxid-szintet (akár 90%-kal),
valamint csökkenti a CO2-kibocsátást és a fogyasztást.
A Peugeot Expertet versenyképes üzemeltetési költségek jellemzik,
egyrészt csökkentett üzemanyag-fogyasztásának, másrészt
a 40 000 km-ként, illetve a kétévente esedékes karbantartási
ciklusnak köszönhetően.
* az Euro 6 a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó európai norma
** Szelektív Katalitikus Redukció

Fogyasztás és kibocsátás (1)
Városban
(l /100km)

Országúton
(l /100 km)

Vegyes üzemmódban
(l /100 km)

Co2-kibocsátás
vegyes üzemmódban
(g/km)

BlueHDi 95 LE,
5 sebességes manuális váltó

6,0–6,1*

5,2–5,4*

5,5–5,6*

144–148*

BlueHDi 115 LE
S&S 6 sebességes manuális váltó (2)

5,5–5,6*

4,9–5,0*

5,1–5,2*

133–137*

BlueHDi 120 LE,
6 sebességes manuális váltó

6,0*

5,2*

5,5*

144*

BlueHDi 150 LE,
S&S 6 sebességes manuális váltó

5,9*

4,9*

5,3*

139*

BlueHDi 180 LE,
S&S 6 sebességes automata váltó

6,1–6,3*

5,4–5,5*

5,7–5,9*

151–155*

Motorok

(1) az 1999/100/EK irányelvnek megfelelően
(2) a hosszú változathoz nem elérhető
* hitelesítés alatt

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében,
kilométer-korlátozás nélkül.
Az átrozsdásodás elleni garancia
személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
(1)

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak
kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat, tartozék- és
alkatrészkedvezményt biztosítunk
Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön
annál kevesebbet fizet, minél idősebb
Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció
weboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.

(1)

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területéről, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint
külföldön is igénybe vehető a következő
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben
találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban
a Peugeot-szabványok szigorú
előírásainak betartásával dolgoznak.
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot
által tesztelt és engedélyezett kiváló
minőségű eredeti alkatrészek beépítését
engedélyezik, valamint szigorú technikai
felkészültséget és magas szintű műszaki
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz
dolgozóitól.
Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk
a márkáról és az autóról alkotott
véleményét. Vásárlás után postai úton
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot,
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve
visszaküldi a megadott címre.
A kérdőíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon
is kitöltheti.

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2016. július 15. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési
kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott
felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a
www.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2016. július 15.
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