
Veljavnost: 12.08.2022
Proizvodnja: od OKTOBER 2022 dalje, modelno leto 52

V4

Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer : P Automobil Import d.o.o.,
član skupine Emil Frey, Baragova 7E, 1000 Ljubljana, www.peugeot.si

PEUGEOT

PARTNER in e-PARTNER FURGON

CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN
TEHNIČNE LASTNOSTI



Veljavnost: 12.08.2022 kW / KM Standard Menjalnik Confort Pack Podaljšana kabina

Dolžina L1

TIP 650 - L1

PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 100 STT €6.4 75 / 102 €6.4 6 st. ročni 25.250
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 STT €6.3* 96 / 130 €6.3 6 st. ročni 26.492
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 STT €6.4 96 / 130 €6.4 6 st. ročni 26.250
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 EAT8 €6.4 96 / 130 €6.4 8 st. samodejni EAT8 28.050

TIP 1000 - L1

PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 100 STT €6.4 75 / 102 €6.4 6 st. ročni 25.750
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 STT €6.4 96 / 130 €6.4 6 st. ročni 26.750
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 STT €6.3* 96 / 130 €6.3 6 st. ročni 26.980
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 EAT8 €6.4 96 / 130 €6.4 8 st. samodejni EAT8 28.550
PARTNER FURGON 50 KWh 136  100 / 136 ELEKTRIKA 6 st. ročni 39.550

Dolžina L2

TIP 1000 - L2

PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 100 STT €6.4 75 / 102 €6.4 6 st. ročni 26.550 27.850
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 STT €6.3* 96 / 130 €6.3 6 st. ročni 27.779
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 STT €6.4 96 / 130 €6.4 6 st. ročni 27.550 28.850
PARTNER FURGON 1.5 BlueHDi 130 EAT8 €6.4 96 / 130 €6.4 8 st. samodejni EAT8 29.350 30.650
PARTNER FURGON 50 KWh 136  100 / 136 ELEKTRIKA 6 st. ročni 40.350 41.650

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

STT - sistem Stop&Start

* Motorji €6.3 so na voljo samo še v NOVEMBER 2022 proizvodnji. Zamenjajo jih €6.4 motorji

NIVO OPREME ''CONFORT PACK'':

Varnostni sistemi : ESP, ABS, AFU, ASR Ročna klimatska naprava

Pomoč pri speljevanju v klanec HILL ASSIST Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Čelna varnostna  zračna blazina za voznika Zaprt in hlajen predal na zgornjem delu na sovoznikovi strani

Volan nastavljiv po višini in globini Zaprt predal pred instrumentno ploščo 

Samodejni vklop dnevnih luči Prednji meglenki (samo z EAT8 menjanikom)

Osvetlitev potniškega in prtljažnega prostora Tempomat in omejevalnik hitrosti

Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu z naslonom za glavo Radijski sprejemnik RD6

Posamičen sovoznikov sedež, FIKSEN hrbtni del sedeža brez nastavitve naklona USB priključek + AUX analogni priključek + Bluetooth

Predal pod sovoznikovim sedežem Radijski sprejemnik s 5'' monokromatskim ekranom na dotik - samo e-Partner

Senčniki pred voznikom in sovoznikom Električna parkirna zavora - samo e-Partner

Stropna polica spredaj z odlagalnim prostorom in integriranim držalom za roke Polnililni kabel za polnjenje preko polnilne postaje T2, 6m 16A - samo e-Partner

Desna stranska drsna vrata brez stekel (L1 in L2) Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni) - samo e-Partner

Zadnja krilna vrata (1/3 desna, 2/3 leva) z možnostjo odpiranja 1800

Električni pomik prednjih stekel

Ogrevani in električno pomični zunanji vzvratni ogledali s senzorjem za temeraturo PODALJŠANA KABINA (CONFORT PACK +) :

Centralno zaklepanje Voznikov sedež z nastavitvijo ledvenega dela 

1x ključ s tremi gumbi z daljinskim upravljanjem + 1x rezervni ključ Voznikov sedež z možnostjo nastavitve višine 

Dno v potniški kabini iz tekstilne obloge Voznikov sedež z naslonom za roko (samo če posamični sedeži) 

Analogna instrumentna plošča z LCD zaslonom Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika, bočna varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika

12V vtičnica Posamičen sovoznikov sedež z nastavitvijo naklona in naslonom za roke

Brisalci MAGIC WASH Zložljiva sedežna klop v drugi vrsti z premično pregradno steno za povečanje tovornega prostora

Fiksna polna predelna stena Leva in desna stranska drsna vrata z fiksnim steklom

6 obročkov za pripenjanje tovora na dnu tovornega prostora Zastekljena zadnja krilna vrata s 180O odpiranjem (1/3 desna, 2/3 leva) 
Mehanska ročna zavora Ogrevano zadnje steklo z brisalcem (samo na levi strani)

Prednja žarometa H1/H7 z integriranimi dnevnimi lučmi Vzvratno ogledalo 

Nosilec za skodelice na levi in desni strani Pod tovornega prostora iz umetne mase

Odprt predal na spodnjem delu na sovoznikovi strani

Zaprt predal na zgornjem delu na sovoznikovi strani

Prednji in zadnji odbijač v  črni barvi 

Kljuke vrat in ohišje vzvratnih ogledal v črni barvi

Stranske plastične zaščite na boku vozila v črni barvi

Osvetlitev tovornega prostora (žarnica 15W) 

15'' jeklena platišča s črnim sredinskim pokrovom (L1 TIP 650) + komplet za popravilo

16'' jeklena platišča z okrasnim pokrovom (L1/L2 TIP 1000) + komplet za popravilo

PEUGEOT PARTNER in e-PARTNER FURGON

Maloprodajna cena z DDV (€)

Tovorno vozilo



Veljavnost: 12.08.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)
PARTNER FURGON Confort Pack
Sistem za nadzor mrtvega kota, parkirni senzorji spredaj in zadaj (vključuje HU02 in UB03). 
Barva ogledal Črna Onxy.

ni možno z N201 AO01 819,67 1.000,00

Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00
Ojačan zagonski sklop (močnejši akumulator, alternator in zaganjač) BQ01 163,93 200,00
16'' platišča iz lahke litine TARANAKI samo L1 650 DZSB 573,77 700,00
16'' platišča iz lahke litine TARANAKI samo L1 1000 DZSB 409,84 500,00
PAKET LOOK: 
- zadnji odbijač v barvi karoserije
- kljuke vrat v barvi karoserije
- ohišje vzvratnih ogledal in stranske letvice v barvi karoserije 
- okrasni polni pokrovi
- parkirni senzorji zadaj
(ni možno z GA03 in barvami **E0 - flotne barve)

ED17 573,77 700,00

Pod tovornega prostora iz umetne mase GB23 122,95 150,00
Pod tovornega prostora iz lesa z nedrsečo oblogo GB33 368,85 450,00

PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike

serijsko z ME08, 
NA01, NF11 ali 

NF12
IT02 122,95 150,00

Paket ZIMA: 
- ogrevano prednje vetrobransko steklo - LW02
- ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) - NA01
Vključuje IT02 in NF11

J2C7 901,64 1.100,00

Paket CITY: 
- nadzor mrtvega kota - AO01
- parkirni senzorji spredaj in zadaj - UB07
- vzvratna kamera s prikazom na vzvratnem ogledalu
(v primeru WLO2 ali WL2K prikaz na zaslonu na dotik)

J5BY 819,67 1.000,00

Paket VIDLJIVOST: 
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- Senzor za dež (NB08)
- Samodejni vklop luči (NB08)
- Meglenke (PR01)
- Multifunkcijski volan (HG06 --> NB08)

J657 286,89 350,00

Paket KOMFORT:
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike 
- Akustični paket LEV 3 (OR03)
- Zaprt predal pred sovoznikom (RB40)
- Usnjen volanski obroč (VH04)
- Radio RCCA2 s sredinskim ekranom na dotik 8'' in digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in 
funkcijo Mirror Screen (WLO2)

J658 819,67 1.000,00

Paket KOMFORT - POMOČ VOZNIKU:
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike (IT02)
- AKUSTIČNI paket LEV 3 (OR03)
- Zaprt predal pred sovoznikom (RB40)
- Usnjen volanski obroč (VH04)
- Navigacijska naprava (WL2K)
- Paket VARNOST + (ZV79)

J662 1.721,31 2.100,00

Paket KOMFORT - CONNECT:
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike (IT02) 
- Akustični paket LEV 3 (OR03)
- Zaprt predal pred sovoznikom (RB40)
- Usnjen volanski obroč (VH04)
- Navigacijska naprava (WL2K)
- Parkirni senzorji zadaj (UB09)
- Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji (UB09)

J666 1.475,41 1.800,00

Paket GRADBIŠČE:
- Povečana oddaljenost od tal (GA03)
- Zaščita pod motorjem (FX01)
- Tepihi iz umetne mase v prvi vrsti sedežev (LK11)
- Grip Control - 5 načinov vožnje
- 16 palčna platišča sive barve s sredinskim pokrovom in pnevmatike z oznako M+S

samo za L1 TIP 
650

J681 614,75 750,00

PEUGEOT PARTNER FURGON
OPCIJSKA OPREMA
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PEUGEOT PARTNER FURGON
OPCIJSKA OPREMA

Paket GRADBIŠČE:
- Povečana oddaljenost od tal (GA03)
- Zaščita pod motorjem (FX01)
- Tepihi iz umetne mase v prvi vrsti sedežev (LK11)
- Grip Control - 5 načinov vožnje
- 16 palčna platišča sive barve s sredinskim pokrovom in pnevmatike z oznako M+S

samo za L1 TIP 
1000 in dolžino L2

J681 491,80 600,00

Paket ACCESS&GO:
- Brezžično polnjenje telefona (E301)
- Samodejna klimatska naprava (RE07)
- Prostoročni dostop in zagon vozila (YD01)

J682 655,74 800,00

Paket TOVORNI PROSTOR:
- LED osvetlitev tovornega prostora (ES08)
- Priključek 12V in 230V (ES08)
- 4 x pripetje v tovornem prostoru (ES08)
- Podloga iz umetne mase v tovornem prostoru (GB23)
- Sovoznikova sedežna klop s sredinskim večnamenskim sedežem (polička, sedež, naslon za 
roke,odlagalno mesto) in zložljivim bočnim sedežem za prevoz daljših predmetov ter mizica za 
pisanje (ME08)

J683 819,67 1.000,00

Rezervno kolo enakih dimenzij LV00 147,54 180,00
Sovoznikova sedežna klop s sredinskim večnamenskim sedežem (polička, sedež, naslon za 
roke,odlagalno mesto) in zložljivim bočnim sedežem za prevoz daljših predmetov ter mizica za 
pisanje

ME08 450,82 550,00

SURROUND REAR VISION (prikaz mrtvih kotov na kameri): 
- Prikaz slike neposredne okolice vozila
- Nadzor nad bočnimi površinami na sovoznikovi strani
- Nadzor nad okolico za vozilom
- Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji in parkirni senzorji zadaj
- 5'' barvni zaslon za prikaz slike namesto notranjega vzvratnega ogledala
- Barva ogledal Črna Onxy.
(ni možno z PB04), vključuje HU02

ni možno z PB02 in 
PB04

N201 1.065,57 1.300,00

Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika, bočna varnostna zračna blazina za voznika in 
sovoznika

NF11 327,87 400,00

Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika, bočna varnostna zračna blazina za voznika in 
sovoznika in varnostna zračna zavesa

NF12 475,41 580,00

Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika (serijsko z NA01, NF11 ali NF12 ali YD01) NN01 122,95 150,00
Zastekljena in ogrevana zadnja dvižna vrata z brisalcem samo L1 PB02 368,85 450,00
Krilna zadnja vrata 1/3 desno - 2/3 levo s 180° odpiranjem; ogrevano steklo z brisalcem le na levi 
strani (ni možno z OU01)

PB04 204,92 250,00

Leva stranska drsna vrata PC19 311,48 380,00
Fiksna pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom s steklom (samo v primeru dveh 
sedežev spredaj)

PX35 81,97 100,00

Samodejna klimatska naprava (vključuje senzor za dež - NB08 in prednje meglenke - PR01) RE07 327,87 400,00

Parkirni senzorji zadaj
serijsko z ED17, 
AO01 ali N201

UB01 229,51 280,00

Parkirni senzorji zadaj in kamera za vzvratno vožnjo s prikazom na notranjem vzvratnem 
ogledalu (ni možno z AO01, N201, PB02, PB04)

UB09 491,80 600,00

Navigacijski sistem z digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in funkcijo Mirror Screen* WL2K 983,61 1.200,00
DAB+ radijski sprejemnik WL2C 106,56 130,00
Radio RCCA2 s sredinskim ekranom na dotik 8'' in digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in 
funkcijo Mirror Screen*

WLO2 491,80 600,00

Prostoročni vstop in zagon vozila (ni možno s PB02), vključuje NB08 in NN01 YD01 450,82 550,00
Peugeot CONNECT BOX -  (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) YR07 245,90 300,00
VARNOSTNI PAKET:
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu
- Prepoznavanje prometnih znakov
- Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60 km/h)

ZV78 516,39 630,00

PAKET VARNOST (+):
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu
- Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60 km/h)
- Sistem za samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi - HBA
- Razširjen sistem prepoznavanja prometnih znakov - eTSR
- Sistem za nadzor nepozornosti voznika - DAA3
- Paket vidljivost - NB08

ZV79 778,69 950,00

Navadna barva BELA ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00
Flotna barva 0ME0 614,75 750,00
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PEUGEOT PARTNER FURGON
OPCIJSKA OPREMA

PARTNER Podaljšana kabina
Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00
PAKET LOOK: 
- zadnji odbijač v barvi karoserije
- kljuke vrat v barvi karoserije
- ohišje vzvratnih ogledal in stranske letvice v barvi karoserije 
- okrasni polni pokrovi
- parkirni senzorji zadaj
(ni možno z GA03 in barvami **E0 - flotne barve)

ED17 573,77 700,00

Pod tovornega prostora iz lesa z nedrsečo oblogo GB33 368,85 450,00
Paket ZIMA: 
- ogrevano prednje vetrobransko steklo - LW02
- ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) - NA01

J2C7 901,64 1.100,00

Paket VIDLJIVOST: 
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- Senzor za dež (NB08)
- Samodejni vklop luči (NB08)
- Meglenke (PR01)
- Multifunkcijski volan (HG06 --> NB08)

J657 286,89 350,00

Rezervno kolo enakih dimenzij LV00 147,54 180,00
Samodejna klimatska naprava (vključuje NB08) RE07 327,87 400,00
Parkirni senzorji zadaj serijsko z ED17 UB01 229,51 280,00
Parkirni senzorji spredaj in zadaj (vključuje meglenke PR01) serijsko z ED17 UB03 450,82 550,00
Digitalni radijski sprejemnik DAB+ WL2C 106,56 130,00
Navigacijski sistem z digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in funkcijo Mirror Screen* WL2K 983,61 1.200,00
Radio RCCA2 s sredinskim ekranom na dotik 8'' in digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in 
funkcijo Mirror Screen*

WLO2 491,80 600,00

Peugeot CONNECT BOX -  (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote)
opcija samo na e-

Partner
YR07 245,90 300,00

VARNOSTNI PAKET:
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu
- Prepoznavanje prometnih znakov
- Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60 km/h)

ZV78 516,39 630,00

Navadna barva BELA ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00
Flotna barva 0ME0 614,75 750,00
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PEUGEOT PARTNER FURGON
OPCIJSKA OPREMA

e-PARTNER FURGON Confort Pack
Sistem za nadzor mrtvega kota, parkirni senzorji spredaj in zadaj (vključuje HU02 in UB03). 
Barva ogledal Črna Onxy.

ni možno z N201 AO01 819,67 1.000,00

Predpriprava za vlečno kljuko AQ11 303,28 370,00
Ojačan zagonski sklop (močnejši akumulator, alternator in zaganjač) BQ01 163,93 200,00
16'' platišča iz lahke litine TARANAKI samo L1 1000 DZSB 409,84 500,00
PAKET LOOK: 
- zadnji odbijač v barvi karoserije
- kljuke vrat v barvi karoserije
- ohišje vzvratnih ogledal in stranske letvice v barvi karoserije 
- okrasni polni pokrovi
- parkirni senzorji zadaj
(ni možno z GA03 in barvami **E0 - flotne barve)

ni možno z GA03 
in barvami **E0 - 

flotne barve
ED17 573,77 700,00

Pod tovornega prostora iz umetne mase GB23 122,95 150,00
Pod tovornega prostora iz lesa z nedrsečo oblogo GB33 368,85 450,00

PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike

serijsko z ME08, 
NA01, NF11 ali 

NF12
IT02 122,95 150,00

Paket CITY: 
- nadzor mrtvega kota - AO01
- parkirni senzorji spredaj in zadaj - UB07
- vzvratna kamera s prikazom na vzvratnem ogledalu
(v primeru WLO2 ali WL2K prikaz na zaslonu na dotik)

J5BY 819,67 1.000,00

Paket ZIMA: 
- ogrevano prednje vetrobransko steklo - LW02
- ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) - NA01
Vključuje IT02 in NF11

J2C7 901,64 1.100,00

Paket VIDLJIVOST: 
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- Senzor za dež (NB08)
- Samodejni vklop luči (NB08)
- Meglenke (PR01)
- Multifunkcijski volan (HG06 --> NB08)

J657 286,89 350,00

Paket KOMFORT:
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike 
- Akustični paket LEV 3 (OR03)
- Zaprt predal pred sovoznikom (RB40)
- Usnjen volanski obroč (VH04)
- Radio RCCA2 s sredinskim ekranom na dotik 8'' in digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in 
funkcijo Mirror Screen (WLO2)

J658 819,67 1.000,00

Paket KOMFORT - POMOČ VOZNIKU:
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike (IT02)
- AKUSTIČNI paket LEV 3 (OR03)
- Zaprt predal pred sovoznikom (RB40)
- Usnjen volanski obroč (VH04)
- Navigacijska naprava (WL2K)
- Paket VARNOST + (ZV79)

J662 1.721,31 2.100,00

Paket KOMFORT - CONNECT:
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- PAKET UDOBJE: Nastavitev voznikovega ledvenega dela, predal pod voznikovim sedežem, 
naslon za roke za voznika, razen v primeru klopi za 3 potnike 
- Akustični paket LEV 3 (OR03)
- Zaprt predal pred sovoznikom (RB40)
- Usnjen volanski obroč (VH04)
- Navigacijska naprava (WL2K)
- Parkirni senzorji zadaj (UB09)
- Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji (UB09)

J666 1.475,41 1.800,00

Paket GRADBIŠČE:
- Povečana oddaljenost od tal (GA03)
- Zaščita pod motorjem (FX01)
- Tepihi iz umetne mase v prvi vrsti sedežev (LK11)
- Grip Control - 5 načinov vožnje
- 16 palčna platišča sive barve s sredinskim pokrovom in pnevmatike z oznako M+S

J681 491,80 600,00



Veljavnost: 12.08.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)

PEUGEOT PARTNER FURGON
OPCIJSKA OPREMA

Paket ACCESS&GO:
- Brezžično polnjenje telefona (E301)
- Samodejna klimatska naprava (RE07)
- Prostoročni dostop in zagon vozila (YD01)

J682 655,74 800,00

Paket TOVORNI PROSTOR:
- LED osvetlitev tovornega prostora (ES08)
- Priključek 12V in 230V (ES08)
- 4 x pripetje v tovornem prostoru (ES08)
- Podloga iz umetne mase v tovornem prostoru (GB23)
- Sovoznikova sedežna klop s sredinskim večnamenskim sedežem (polička, sedež, naslon za 
roke,odlagalno mesto) in zložljivim bočnim sedežem za prevoz daljših predmetov ter mizica za 
pisanje (ME08)

J683 819,67 1.000,00

Rezervno kolo enakih dimenzij LV00 147,54 180,00
Sovoznikova sedežna klop s sredinskim večnamenskim sedežem (polička, sedež, naslon za 
roke,odlagalno mesto) in zložljivim bočnim sedežem za prevoz daljših predmetov ter mizica za 
pisanje

ME08 450,82 550,00

SURROUND REAR VISION (prikaz mrtvih kotov na kameri): 
- Prikaz slike neposredne okolice vozila
- Nadzor nad bočnimi površinami na sovoznikovi strani
- Nadzor nad okolico za vozilom
- Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji in parkirni senzorji zadaj
- 5'' barvni zaslon za prikaz slike namesto notranjega vzvratnega ogledala
- Barva ogledal Črna Onxy.
(ni možno z PB04), vključuje HU02

ni možno z PB02 in 
PB04

N201 1.229,51 1.500,00

Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika, bočna varnostna zračna blazina za voznika in 
sovoznika

serijsko z NA01 NF11 327,87 400,00

Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika, bočna varnostna zračna blazina za voznika in 
sovoznika in varnostna zračna zavesa

NF12 475,41 580,00

Čelna varnostna zračna blazina za sovoznika (serijsko z NA01, NF11 ali NF12 ali YD01) NN01 122,95 150,00
Zastekljena in ogrevana zadnja dvižna vrata z brisalcem samo L1 PB02 368,85 450,00
Krilna zadnja vrata 1/3 desno - 2/3 levo s 180° odpiranjem; ogrevano steklo z brisalcem le na levi 
strani

PB04 204,92 250,00

Leva stranska drsna vrata PC19 311,48 380,00
Fiksna pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom s steklom (samo v primeru dveh 
sedežev spredaj)

PX35 81,97 100,00

Samodejna klimatska naprava (vključuje senzor za dež - NB08 in prednje meglenke - PR01) RE07 327,87 400,00

Parkirni senzorji zadaj
serijsko z ED17, ni 
mogoče z AO01 in 

N201
UB01 229,51 280,00

Parkirni senzorji zadaj in kamera za vzvratno vožnjo s prikazom na notranjem vzvratnem 
ogledalu (ni možno z AO01, N201, PB02, PB04)

UB09 549,18 670,00

Navigacijski sistem z digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in funkcijo Mirror Screen*
- POMEMBNO: obvezna opcija za delovanje odloženega polnjenja

WL2K 983,61 1.200,00

DAB+ radijski sprejemnik WLIM 106,56 130,00
Radio RCCA2 s sredinskim ekranom na dotik 8'' in digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in 
funkcijo Mirror Screen*

WLO2 491,80 600,00

Prostoročni vstop in zagon vozila (ni možno s PB02), vključuje NB08 in NN01 ni možno z PB02 YD01 450,82 550,00

Peugeot CONNECT BOX -  (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote)
opcija samo na e-

Partner
YR07 245,90 300,00

VARNOSTNI PAKET:
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu
- Prepoznavanje prometnih znakov
- Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60 km/h)

ZV78 516,39 630,00

PAKET VARNOST (+):
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu
- Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60 km/h)
- Sistem za samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi - HBA
- Razširjen sistem prepoznavanja prometnih znakov - eTSR
- Sistem za nadzor nepozornosti voznika - DAA3
- Paket vidljivost - NB08

ZV79 778,69 950,00

Navadna barva BELA ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00
Flotna barva 0ME0 614,75 750,00



Veljavnost: 12.08.2022 Opombe Koda
Maloprodajna 

cena 
brez DDV (€)

Maloprodajna 
cena 

z DDV (€)

PEUGEOT PARTNER FURGON
OPCIJSKA OPREMA

e-PARTNER Podaljšana kabina
Ojačan zagonski sklop (močnejši akumulator, alternator in zaganjač) BQ01 163,93 200,00
PAKET LOOK: 
- zadnji odbijač v barvi karoserije
- kljuke vrat v barvi karoserije
- ohišje vzvratnih ogledal in stranske letvice v barvi karoserije 
- okrasni polni pokrovi
- parkirni senzorji zadaj
(ni možno z GA03 in barvami **E0 - flotne barve)

ni možno z GA03 
in barvami **E0 - 

flotne barve
ED17 573,77 700,00

Pod tovornega prostora iz lesa z nedrsečo oblogo GB33 368,85 450,00
Paket ZIMA: 
- ogrevano prednje vetrobransko steklo - LW02
- ogrevana prednja sedeža za voznika in sovoznika (stikalo za vklop na sedežu) - NA01

J2C7 901,64 1.100,00

Paket VIDLJIVOST: 
- Električno zložljiva stranska ogledala (HU02)
- Senzor za dež (NB08)
- Samodejni vklop luči (NB08)
- Meglenke (PR01)
- Multifunkcijski volan (HG06 --> NB08)

J657 286,89 350,00

Rezervno kolo enakih dimenzij LV00 147,54 180,00
Samodejna klimatska naprava RE07 327,87 400,00
Parkirni senzorji zadaj serijsko z ED17 UB01 229,51 280,00
Parkirni senzorji spredaj in zadaj (vključuje meglenke PR01) serijsko z ED17 UB03 450,82 550,00
Digitalni radijski sprejemnik DAB+ WLIM 106,56 130,00
Navigacijski sistem z digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in funkcijo Mirror Screen* WL2K 983,61 1.200,00
Radio RCCA2 s sredinskim ekranom na dotik 8'' in digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+ in 
funkcijo Mirror Screen*

WLO2 491,80 600,00

Peugeot CONNECT BOX -  (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote)
opcija samo na e-

Partner
YR07 245,90 300,00

VARNOSTNI PAKET:
- Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu
- Prepoznavanje prometnih znakov
- Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60 km/h)

ZV78 516,39 630,00

Navadna barva BELA ICY PRP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 368,85 450,00
Flotna barva 0ME0 614,75 750,00

POMEMBNO e-vozila: za delovanje funkcije e-remote je potrebno na vozilo naročiti opcijo YR07 in WL2K (navigacija)
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Confort in 
podaljšana kabina

Temna notranjost CURITIBA OAFY • • • •

Confort Pack Temna notranjost CURITIBA OAFY • • • •

 • = Serijska notranjost

8DFR – opcijsko na Allure – svetlo usnje

PEUGEOT PARTNER in e-PARTNER FURGON
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Kovinska barva

VLM0 - SIVA PLATINUM 9VM0 - ČRNA PERLA NERA

PRP0 - BELA ICY

OAFY – Tkanina temna notranjost

F4M0 - SIVA ARTENS

Jeklena platišča s črnim 
sredinskim pokrovom  

15'' jeklena platišča z okrasnimi 
pokrovi MILFORD

16'' platišča iz lahke litine 
TARANAKI

16'' jeklena platišča z 
okrasnimi pokrovi RAKIURA



PureTech 110
L1

BlueHDi 100
L1

BlueHDi 130
L1

Emisijski standard

Prostornina (cm3) 1199

Največja moč (kW) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 81 kW pri 5500 vrt/min 75 kW pri 3750 vrt/min 96 kW pri 3750 vrt/min

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 205 Nm pri 1750 vrt/min 250 Nm pri 1750 vrt/min 300 Nm pri 1750 vrt/min

Najvišja hitrost (km/h) 172 164 168

0 do 100 km/h (s) 11,3 16,6 11,1

0 do 400 m (s) 17,9 20,0 17,9

0 do 1000 m (s) 33,2 37,4 33

Kombinirana poraba (l/100 km) 6,2 - 7,6 5,0 - 6,0 5,1 - 6,0

Kombin irana vožnja - emisije CO2 (g/km) 142 - 171 132 - 157 134 - 159

Kapaciteta rezervarja za gorivo (litri) 61

Masa vozila (kg) NP NP NP

Največja dovoljena obremenitev (kg) NP NP NP

Skupna dovoljena masa (kg) 1940 2020 2030

Masa prikolice (kg) 1200 1500 1500

Dolžina (m)

Širina - zložena ogledala / odprta ogledala (m)

Širina brez stranskih ogledal (m)

Višina nakladalnega praga (prazno vozilo)

Višina vozila - MIN

Višina vozila (s paketom teren)

Obračalni krog med pločniki (m)

Medosna razdalja (m)

Prostornina tovornega prostora / s klopjo MULTIFLEX (m3)

Uporabna dolžina nakladalnega prostora (m)
Uporabna širina tovornega prostora na sredini (m)
Uporabna širina med blatniškimi koši (m)

Število sedežnih mest

Najmanjša uporabna širina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna širina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna višina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna širina zadnjih vrat (m)

Največja uporabna višina zadnjih vrat (m)

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku posameznega vozila.

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized 
Light vehicle Test Procedure WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za 
homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije 
CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za 
določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

DIMENZIJE ODPRTIN

ZUNANJE DIMENZIJE

NOTRANJE DIMENZIJE

1,241

1,196

2

0,641

0,675

1,154

2,785

3,3 / 3,8

1,230
NP
NP

1,848

616 do 621

1,825

1.860

10,82

PEUGEOT PARTNER FURGON 
TIP 650

TEHNIČNI PODATKI

4,403

1,921 / 2,107

MASE

ZMOGLJIVOSTI

SPLOŠNO

PORABA GORIVA in 
EMISIJE PO CIKLU 
WLTP*

EURO 6.4

1499

50



BlueHDi 100
L1

BlueHDi 130
L1

BlueHDi 130 EAT8
L1

BlueHDi 100
L2

BlueHDi 130
L2

BlueHDi 130 EAT8
L2

Emisijski standard

Prostornina (cm3)

Največja moč (kW) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 75 kW pri 3750 vrt/min 96 kW pri 3750 vrt/min 96 kW pri 3750 vrt/min 75 kW pri 3750 vrt/min 96 kW pri 3750 vrt/min 96 kW pri 3750 vrt/min

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 250 Nm pri 1750 vrt/min 300 Nm pri 1750 vrt/min 300 Nm pri 1750 vrt/min 250 Nm pri 1750 vrt/min 300 Nm pri 1750 vrt/min 300 Nm pri 1750 vrt/min

Najvišja hitrost (km/h) 164 168 NP 164 168 NP

0 do 100 km/h (s) 16,6 16,9 NP 16,9 17,1 NP

0 do 400 m (s) 20,0 20,1 NP 20,2 20,2 NP
0 do 1000 m (s) 37,4 37,7 NP 37,6 37,8 NP

Kombinirana poraba (l/100 km) 5,0 - 6,0 5,1 - 6,0 NP 5,0 - 6,0 5,1 - 6,0 NP

Kombinirana vožnja - emisije CO2 (g/km) 132 - 157 134 - 159 NP 132 - 157 134 - 159 NP

Kapaciteta rezervoarja (litri)

Masa vozila (kg) NP NP NP NP NP NP

Največja dovoljena obremenitev (kg) NP NP NP NP NP NP

Skupna dovoljena masa (kg) 2370 2370 NP 2350 2380 NP

Masa prikolice (kg) 1200 1200 NP 1200 1200 NP

Dolžina (m)

Širina - zložena ogledala / odprta ogledala (m)

Širina brez stranskih ogledal (m)

Višina nakladalnega praga (prazno vozilo)

Višina vozila - MIN

Višina vozila (s paketom teren)

Obračalni krog med pločniki (m)

Medosna razdalja (m)

Prostornina tovornega prostora / s klopjo MULTIFLEX (m3)
Uporabna dolžina nakladalnega prostora (m)

Uporabna širina tovornega prostora na sredini (m)

Uporabna širina med blatniškimi koši (m)

Število sedežnih mest

Najmanjša uporabna širina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna širina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna višina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna širina zadnjih vrat (m)

Največja uporabna višina zadnjih vrat (m)

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku posameznega vozila.

1,848 1,848

1,921 / 2,107

4,403

1,921 / 2,107

4,753

1,860

1,825

1,860

1820

616 do 621 616 do 620

3,3 / 3,8 3,9 / 4,4

2,785

10,82

2,975

11,43

0,641

2

1,230

NP

NP

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure WLTP - Uredba EU 
2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega 
posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko 
razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

PORABA GORIVA in 
EMISIJE PO CIKLU 

WLTP*

PEUGEOT PARTNER FURGON 
TIP 1000

TEHNIČNI PODATKI

SPLOŠNO

EURO 6.4

1499

ZMOGLJIVOSTI

50

DIMENZIJE ODPRTIN

ZUNANJE DIMENZIJE

NOTRANJE 
DIMENZIJE

MASE

1,196

1,241

1,154

0,675



Furgon L1 Furgon L2
Podaljšana kabina 

Furgon L2

Pogon

Motor

Največja moč motorja (kW) pri vrtljaj / min

Navor (Nm) pri vrtljaj/min

Menjalnik

Pnevmatike

Najvišja hitrost (km/h)

Kombinirana poraba (kW/100 km)

Kombinirana vožnja - avtonomija (km)

Masa vozila (kg) 1665 - 1682 1802 - 1818 1848

Največja dovoljena obremenitev (kg) 634 - 638 582 - 583 602

Največja dovoljena masa vozila (kg) 2390 - 2410 2385 - 2400 2450

Največja dovoljena masa skupine vozil (kg) 3140 - 3160 3135 - 3150 3200

Masa prikolice (kg) 750 750 750

Dolžina (m) 4,403 4,753 4,753

Širina - zložena ogledala / odprta ogledala (m)

Širina brez stranskih ogledal (m)

Višina nakladalnega praga (prazno vozilo) (m)

Višina vozila - MIN (m)

Obračalni krog med pločniki (m)

Medosna razdalja (m)

Prostornina tovornega prostora / s klopjo MULTIFLEX (m3) 3,3 / 3,8 3,9 / 4,4 3,9 / 4,4

Največja višina tovora (m)

Uporabna dolžina nakladalnega prostora (m) 1,82 2,167 1,450
Uporabna širina tovornega prostora na sredini (m)
Uporabna širina med blatniškimi koši (m)

Število sedežnih mest 5

Najmanjša uporabna širina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna širina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna višina odprtine stranskih drsnih vrat (m)

Največja uporabna širina zadnjih vrat (m)

Največja uporabna višina zadnjih vrat (m)

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku posameznega vozila.

PEUGEOT PARTNER FURGON 
ELEKTRIČNI POGON 50 kWh 136

TEHNIČNI PODATKI

električni pogon, kapaciteta baterije 50kWh, elektromotor 100 kW (136 KM)

PORABA ENERGIJE in 
AVTONOMIJA PO CIKLU 
WLTP*

SPLOŠNO

18,67 - 22,7

245 - 293

NOTRANJE DIMENZIJE
1,733 (brez bočnih drsnih vrat)

1,230

2 ali 3

MASE

ZUNANJE DIMENZIJE

1,921 / 2,107

1,848

0,616 do0,621

1,825

10,82

2,785

110 - 135

260 / 300 pri 3637

100 pri 3673 do 10.000

Sinhroni s stalnim magnetom

enostopenjski z reduktorjem za vzvratno vožnjo

205/60 R16

1,27

DIMENZIJE ODPRTIN

0,641

0,675

1,154

1,241

1,196



PEUGEOT PARTNER FURGON
DIMENZIJE

PEUGEOT PARTNER PODALJŠANA KABINA



PEUGEOT PARTNER FURGON
VOLUMEN PRTLJAŽNIKA

Dolžina L1

Dolžina L2

Dolžina L1

Dolžina L2

S klopjo MULTIFLEKS



PEUGEOT PARTNER PODALJŠANA KABINA
VOLUMEN PRTLJAŽNIKA



PEUGEOT PARTNER PODALJŠANA KABINA
DOLŽINA PRTLJAŽNIKA



PEUGEOT e-PARTNER



OPTIWAY JAMSTVO*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

75 € 125 € 170 €
115 € 185 € 260 €
180 € 290 € 385 €
260 € 420 € 550 €
360 € 570 € 770 €
490 € 770 € 990 €
650 € 1.000 € 1.270 €
830 € 1.270 € 1.600 €

1.050 € 1.570 € 1.990 €
1.270 € 1.910 € 2.400 €

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

677 € 990 € 1.213 €
900 € 1.185 € 1.331 €

1.090 € 1.336 € 1.527 €
1.303 € 1.527 € 1.761 €
1.845 € 2.058 € 2.175 €
2.170 € 2.298 € 2.477 €
2.645 € 2.729 € 2.896 €
3.260 € 3.344 € 3.545 €
3.735 € 3.786 € 3.976 €

OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

822 € 1.225 € 1.487 €
1.169 € 1.543 € 1.705 €
1.510 € 1.845 € 2.091 €
1.862 € 2.170 € 2.499 €
2.706 € 3.008 € 3.176 €
3.299 € 3.512 € 3.802 €
4.071 € 4.244 € 4.540 €
5.021 € 5.211 € 5.569 €
5.910 € 6.106 € 6.503 €

OPTIWAY JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance.

www.peugeot.si Velja od: 1.1.2021
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OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS poleg jamstva vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in redne vzdrževalne 
servise in zamenjavo obrabnih delov. 

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS poleg jamstva vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in redne vzdrževalne 
servise.

Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene 
že vključujejo 22% DDV. Cene in opisi so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in 
opisov brez predhodne najave. Podrobnejše informacije o STORITVI OPTIWAY so na voljo pri pooblaščenih 
serviserjih Peugeot.
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FLEXCARE JAMSTVO*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

90 € 110 € 130 €
120 € 160 € 220 €
160 € 240 € 330 €
250 € 350 € 450 €
330 € 460 € 590 €
420 € 600 € 770 €
530 € 790 € 990 €
680 € 990 € 1.210 €
850 € 1.200 € 1.500 €

1.000 € 1.450 € 1.800 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

540 € 788 € 919 €
638 € 840 € 998 €
810 € 1.050 € 1.200 €
960 € 1.181 € 1.388 €

1.275 € 1.493 € 1.575 €
1.500 € 1.650 € 1.763 €
1.785 € 1.913 € 2.025 €
2.198 € 2.310 € 2.438 €
2.475 € 2.550 € 2.700 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

720 € 1.050 € 1.225 €
850 € 1.120 € 1.330 €

1.080 € 1.400 € 1.600 €
1.280 € 1.575 € 1.850 €
1.700 € 1.990 € 2.100 €
2.000 € 2.200 € 2.350 €
2.380 € 2.550 € 2.700 €
2.930 € 3.080 € 3.250 €
3.300 € 3.400 € 3.600 €

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

777 € 1.100 € 1.440 €
950 € 1.330 € 1.650 €

1.250 € 1.550 € 1.950 €
1.500 € 1.950 € 2.300 €
2.030 € 2.400 € 2.780 €
2.420 € 2.700 € 3.150 €
2.950 € 3.255 € 3.630 €
3.650 € 3.900 € 4.320 €
4.150 € 4.450 € 4.800 €

www.peugeot.si Velja od: 01. 01. 2020
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Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih, že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene že vključujejo 22% DDV. Cene in 
opisi so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in opisov brez predhodne najave. Podrobnejše informacije o STORITVI 
FLEXCARE so na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot.
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FLEXCARE JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in asistenco ob izpraznitvi pogonske baterije.

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA vključuje redne vzdrževalne servise ter še asistenco in certifikat za pogonsko baterijo.

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM poleg FLEXCARE JAMSTVA vključuje še FLEXCARE OSNOVI SERVIS BREZ JAMSTVA.

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS poleg FLEXCARE OSNOVNEGA SERVISA vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov. 



ZA VAŠO BREZSKRBNOST

 

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o cenah in 
ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in 
cenah brez predhodnega obvestila.

MREŽA IN STORITVE

Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme in kakovost 
storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo.  Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka  za vozila Peugeot ki vam bo prisluhnil, razumel vaše 
zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5.  leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja s Peugeot 
financiranjem.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa prispevajo 
k poslabšanju  kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o 
varčni porabi goriva, emisijah CO2  zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.peugeot.si.

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila, 
prodanega v Sloveniji, ki se 
pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od 
naslednjih  držav: Švice, 
Bolgarije, Romunije, 
Makedonije, Monaka, Norveške, 
San Marina, Gibraltarja, 
Islandije, Izraela, Azorskih 
otokov, Madeire, Andore, 
Liechtensteina in Turčije, bodo 
uporabniki  poleg storitev vleke 
in popravila, omenjenih  v 
garancijski pogodbi, lahko 
koristili tudi dodatno storitev 
prevoza in/ali prenočišča, pod 
pogojem, da pokličejo na 
brezplačno telefonsko  številko 
PEUGEOT  ASSISTANCE 080-1-
307 (na območju Slovenije) ali, 
če se nahajajo v tujini, na 
številko +386-1-2004-260, vsak 
dan, 24 ur na dan.

PEUGEOT STORITVE 
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in 
razširjeni servis so paketi 
prilagojeni posameznim 
uporabnikom, ki jim omogočajo 
brezskrbno vožnjo. V odvisnsoti 
od vrste pogodbe obsega od 
pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave  obrabnih 
delov do vzdrževanja. Sami 
izberete le obseg posegov na 
vašem vozilu in vedno pridobite 
Peugeotovo garancijo 
kakovosti. Pred vami se odpre 
svobodni prostor brez omejitev.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi 
stanje duha: prednosti v mreži 
njegovih prodajalcev in 
serviserjev,  splošna –
pogodbena dvoletna garancija, 
2-letna garancija na barvo in 12-
letna garancija proti prerjavenju 
karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne 
strani na internetu, vtipkajte 
naslov: http://www.peugeot 
.si. Mednarodna spletna stran 
je dostopna tudi neposredno: 
http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne 
opreme in originalne opreme 
Peugeot , ki je zasnovana  
posebej za vaše vozilo. Oglejte si 
tudi katalog, v katerem so 
predstavljeni Peugeotovi izdelki 
in dodatna oprema z znakom 
Peugeot in jih izberite zase…ali za 
darilo. Izbor originalnih  
nadomestnih delov Peugeot . 
Kakovost , varnost in zanesljivost 
je zajamčena, saj je zaradi vaše 
varnosti vsak originalni 
peugeotov  nadomestni del 
testiran in strogo preverjen. 
Nadomestni deli in delo, ki je bilo 
opravljeno  v servisni mreži 
Peugeot, imajo enoletno jamstvo.


