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e -Partner VU

VERSIUNE MODEL

PEUGEOT ePARTNER VU

Electric

GAMA

LCDV

TIP CUTIE

Putere kWatt/CP

Volum
util
(mc)

PRET FARA
TVA
EURO

PRET CU
TVA
EURO

PARTNER ACTIVE Motor Electric 100kW Baterie 50kWH L1

2PK91CNESFB0A052

Automata

100kWatt /136 CP

3.3

33,000

39,270

PARTNER ACTIVE Motor Electric 100kW Baterie 50kWH L2

2PK95CNESFB0A052

Automata

100kWatt /136 CP

3.8

33,700

40,103

S&S- Stop & Start

Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la momentul editarii prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania, isi rezerva dreptul de a aduce
schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.

❑Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing
❑Preturile afisate sunt recomandate.Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.
❑Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani , in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie .
❑Afisaj indisponibil in limba romana.
❑Sistem de Navigatie - Harta Romaniei disponibila partial.
❑Bluetooth - Compatibilitatea şi disponibilitatea funcţionalităţilor pot varia în funcţie versiunea software a telefonului.
❑Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori

care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua Peugeot.

DOTARI STANDARD
Nivel de echipare: ACTIVE
A 3-a lampa STOP

Computer de bord

Inchidere centralizata cu telecomanda (JA11)

Priza 12V in plansa de bord

ABS

Compartiment marfa iluminat

Instrumentar de bord specific EV (GMBF)

6 inele de ancorare in spatiul de marfa
(BJ04)

Aer conditionat manual (RE01)

Dispozitiv de incarcare 7.4 Kw monofazic
(LZ02)

Jante tabla 16" (cauciucuri 215/65 R16)(DZQR)

Scaun pasager individual cu spatar fix +
spatiu depozitare (IW00)

Airbag frontal pentru sofer

ESP (UF01)

Oglinzi retrovizoare exterioare reglabil
electric si incalzite + senzor temperatura
(RJ04)

Servodirectie asistata electric

Avertizor sonor faruri aprinse (la
deschiderea usii soferului)

Faruri cu aprindere automata (YQ01)

Parasolar sofer si pasager (MG00)

Servofrana + Asistenta la franarea de
urgenta

Bare, manere usi si capace oglinzi
exterioare negre (ED16 + RZAE)

Frana de mana electrica (FH05)

Perete despartitor (PX13)

Usi spate tabla cu deschidere 1/3 (dreapta)
2/3 (stanga) la 180° (PB07)

Cablu incarcare Mode 2/8A (NG39)

Geamuri fata actionate electric (LT02
+LU02)

Plansa de bord cu: 1 spatiu de depozitare
deschis in fata instrumentarului de bord + 1
torpedou deschis in partea inferioara + 1
torpedou inchis in partea superioara, in
dreptul pasagerului (RB37)

Spatiu de depozitare deasupra parbrizului
(JO01)

Centuri de siguranta in 3 puncte

Izolare fonica nivel 2

Preechipare radio (cablaj si antena) (WL2A)

Usa laterala culisanta dreapta tabla (PC17)

Comenzi audio sub volan (HG05)

Inchidere automata a usilor la plecarea de
pe loc (VB04)

Radio + 4 boxe + USB + Bluetooth (WLIL)

Volan reglabil pe inaltime si adancime

Detector indirect presiune pneuri (UE05)

Kit reparatie pana (LV02)

Regulator si limitator viteza (ZV77)

DOTARI OPTIONALE ACTIVE

Pret
Pret cu
fara
TVA
TVA
(euro)
(euro)

PACHETE OPTIONALE ACTIVE

Pret
Pret cu
fara
TVA
TVA
(euro)
(euro)

NF11

Airbag-uri laterale + Scaun pasager cu reglaj
spatar

312

371

J2C7

Pachet de iarna(NA01: Scaune fata incalzite +
LW02: Parbriz incalzit); atrage in std. NF11:
Airbaguri laterale sofer si pasager

780

928

NN01

Airbag pasager

104

124

J657

Pachet de baza (NB08: Pachet Vizibilitate
(Stergatoare automate + faruri cu aprindere
automata) + PR01: Proiectoare ceata + HU02:
Oglinzi exterioare rabatabile electric)

247

294

UB09

Asistenta la parcare spate + Camera marsarier cu
proiectie pe oglinda retrovizoare (numai cu usi
batante spate din tabla)

416

495

J658

Pachet Confort (NB08: Pachet vizibilitate + HU02:
Oglinzi exterioare rabatabile electric + PR01:
Proiectoare ceata + Pachet acustic nivel 3
“ranforsat” + IT02: Scaun sofer “Confort” + WLO2:
Sistem audio DAB® pe ecran tactil 8" + VH04: Volan imbracat in
piele)

715

851

UB01

Asistenta parcare spate

195

232

J681

Pachet de drumuri grele (Pack Worksite) (Garda la
sol inaltata + Scut metalic motor + Jante tabla
16” M+S + Grip Control**** + Roata de rezerva)

455

541

ME08

Bancheta pasager 2 locuri Multiflex

390

464

J682

Pachet Acces & Pornire fara cheie (E301:
Incarcator wireless (fara fir) + RE07: Climatizare
automata bi-zona + YD01 Sistem acces / pornire
"maini libere" (ADML));

572

681

J683

Pachet Cargo (ES08: 4 inele de ancorare
suplimentare in spatiul de marfa (in partea
superioara) + Iluminat cu LED spatiu de marfa +
Prize 12V/230V in zona de incarcare + GB23:
Protectie TPO podea spatiu de incarcare + ME08:
Bancheta pasager 2 locuri + masuta de scris pe
spatarul locului central)

715

851

Cablu incarcare pentru priza ranforsata Green Up
Mode 2/14A

208

248

RE07

Climatizare automata bi-zona

260

309

LZ04

Dispozitiv de incarcare 11Kw trifazic

325

387

WL2K

Ecran tactil 8" + Mirror Screen®+ Navigatie
Hayon vitrat cu stergator si degivrare (NU pentru
L2)

884

1,052

325

387

NG40

PB02

ED17

Pack Look*: Manere usi, capace oglinzi exterioare
si baghete protectie laterale in culoarea
caroseriei + capace roti + Asistenta parcare spate
(incompatibil cu GA03)

429

511

PX35
GB23
LV00

Perete despartitor vitrat
Protectie TPO podea spatiu de incarcare
Roata de rezerva

65
104
117

77
124
139

ZV79

Safety Plus Pack**: Safety Pack + Pack
Vizibilitate + Detector oboseala sofer (DAA3) +
comutare automata la faza de drum (HBA) + functie
extinsa de recunoastere a semnelor de circulatie
(ETSR)

702

835

IT02

Scaun sofer "Confort" cu reglaj lombar manual +
reglaj inaltime + cotiera (fara cotiera daca
bancheta pasager 2 locuri)nu cu ME08 si NA01

104

124

YD01
PC19

Sistem acces/pornire fara cheie
Usi laterale culisante stanga /dreapta

390
286

464
340

PB04

Usi spate vitrate cu deschidere 1/3 (dreapta) 2/3
(geam stanga, cu degivrare si stergator) la 180°

195

232

0MM0

Vopsea metalizata

312

371

*Pack Look- Pachet aspect
**Safety Plus Pack- Pachet de siguranta Plus
Safety Pack- Pachet de siguranta

****Grip control-Sistem de control al tractiuni care
imbunatateste tractiunea pe zapada, noroi si nisip

CARACTERISTICI TEHNICE
MOTOR
Putere Kwatt/cp

100 kWatt/136 CP

Cuplu maxim Nm – rot/min

260/3674

Carburant

Electric

TRANSMISIE
Punte motoare
Cutie de viteze

fata
Automata

FRANE
Fata / Spate

discuri

DIMENSIUNI ANVELOPE
Standard sau optional in functie de echipare

215/65 R16

DIMENSIUNI
Lungime (m)
Latime (m) (oglinzi deschise )

4403/4753
2107

Inaltime (m)

1840/1860

Ampatament (m)

2785/2975

Numar de locuri

2/3

GREUTATE * (kg)
Masa proprie, fara optionale (kg)*

1604/1649

Masa total autorizata (kg)*

2400/2410

Autonomie
Autonomie

270

PERFORMANTE (secunde)
Viteza maxima (km/h)

135

(*) Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2
sunt determinate conform unei noi proceduri de testare,
WLTP, valorile obținute fiind apoi exprimate în conformitate
cu NEDC pentru a permite comparația între diferite
autovehicule. Pentru informații actualizate, te rugăm să
contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări
și condiții de conducere, echipamente sau opțiuni și pot
varia în funcție de tipul pneurilor. Pentru mai multe
informații privind valorile oficiale ale consumului de
carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulți
“Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale
autoturismelor noi”, disponibil gratuit în toate punctele de
(*) Valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de
CO₂ respectă procedura de testare WLTP, în baza căreia
autovehiculele noi sunt omologate ca tip, începând cu data
de 1 septembrie 2018. Procedura WLTP înlocuiește Noul Ciclu
de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată
anterior. Având în vedere condițiile de testare mai
realiste, valorile consumului de combustibil și emisiilor de
CO₂ măsurate conform WLTP sunt, în multe cazuri, mai mari
decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de
combustibil și emisiilor de CO₂ pot să difere în funcție de
condițiile reale de utilizare și de o serie de factori, cum
ar fi : echipamente specifice, opțiuni și tipul de pneuri.
Pentru informații suplimentare, te rugăm să te adresezi

