
BIPPER TEPEE



Обичам да ме забелязват
Неподражаем стил
Характерният силует, 
компактните линии и 
изразителната предна част 
издават уникалния стил на Bipper 
Tepee: симпатичен и икономичен 
ван, малък по размери, но с големи 
възможности, винаги на 
разположение на цялото семейство, 
за училище, работа или ваканция.

Модерен и силен
„Усмихнатата“ предна част на 
Bipper Tepee се отличава с прави 
линии на капака, динамичен дизайн 
на светлините и широка броня.
Голямата задна броня и солидните 
странични лайстни защитават 
ефикасно Bipper Tepee от 
неприятни инциденти в града. 
Големите стъкла и плъзгащите се 
една или две странични врати 
внушават силата и практичността 
на автомобила.
 

Приятел във всяка ситуация
Динамичният и симпатичен стил 
на Bipper Tepee заедно с 
компактните размери (3,96 м 
дължина) са особено подходящи за 
движението в града, където са 
необходими маневреност и 
удобство. Широчината от 1,82 м 
(със сгънати огледала) гарантира 
лесно паркиране дори на най-
тесните места. 
Bipper Tepee е щедър и неуморен 
другар в ежедневието.

Обичам да глезя пътниците си
Bipper Tepee е много интуитивен!
Опознаването на Bipper Tepee е 
бързо и лесно. Отличната 
видимост, удобните седалки, 
ергономичното арматурно табло 
позволяват да се възползвате 
максимално от ловкостта му в 
града и от динамиката му на пътя.

Много място в малко 
пространство
Bipper Tepee е изключително 
компактен и много просторен! 
Дизайнерите са проектирали 
практично и модерно купе, чийто 
стил подсилва усещането за 
простор. Широчината на нивото 

на лактите в предната част е 
съизмерима с тази в по-големите 
автомобили. Пътниците отзад 
разполагат с триместна седалка, 
която им осигурява достатъчно 
свобода на движенията. 
Удобството се допълва от 
значителната височина до тавана.

Много светлина
Първото, което забелязвате при 
влизане в Bipper Tepee, е, че купето 
му е много осветено. Това се дължи 
на голямото предно стъкло, както 
и на широките странични стъкла. 
Всички пътници разполагат с 
отлична видимост.

Всичко е подръка
Ергономичното арматурно табло 
на Bipper Tepee предлага 12 
отделения за вещи. Много 
практично, особено когато 
използвате автомобила за пътуване 
до работа, за пазар, за разходка през 
уикенда или за ваканцията.

Широки и ергономични седалки
Средно високите седалки на Bipper 
Tepee улесняват достъпа до купето 
и предлагат комфорт, достоен за 
лимузина.
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Обичам всичко, което животът ми предлага
Багажник с много възможности
Bipper Tepee оптимизира 
пространството за пътниците и 
техния багаж. Благодарение на 
кубичната форма и равния под, 
отделението за багаж е 
изключително практично и предлага 
обем от 356 литра под кората.

Модулируемо вътрешно 
пространство 
Bipper Tepee разполага с триместна 
задна седалка, която се сгъва в 
положение масичка или портфейл. 
По този начин обемът на 
багажното отделение става 884 
литра. За още повече 
пространство тази седалка се вади, 
превръщайки Bipper Tepee във 
фургон с равен под, удобен за 

превозване на обемисти предмети.
Оригиналната кора може да се 
прибира зад задната седалка. Ако и 
този обем не е достатъчен, Bipper 
Tepee може да превозва багаж и на 
покрива (сърф, велосипед...) 
благодарение на рейките с товарен 
капацитет 75 кг.*
*Опция или според версията

5 или 6 врати
Достъпът до задната част на 
Bipper Tepee е осигурен от врата 
тип крило или от две асиметрични 
врати* отзад, както и от една или 
две* странични плъзгаща се врати. 
Специфичният дизайн на задните 
врати е позволил товарният праг 
да се снижи до 53 см, което улеснява 
товаренето и разтоварването.
*Според нивото на оборудване
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1. Леко повдигната триместна 
задна седалка.

2. Седалката се сгъва лесно, за да 
освободи повече място за багаж. 
Според версията задната седалка 
може да бъде делима в 
съотношение 2/3 - 1/3.

3. В положение портфейл на 
седалката, обемът на багажника 
достига 884 литра под кората.

4. Седалката може да се извади - 
полезният обем Bipper Tepee става 
2,5 м.³
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ЕмисииРазход на гориво* (л/100км)*Характеристики
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Защита и 
сигурност

Бордови компютър

Ако установи аномалия, бордовият 
компютър предупреждава чрез 
съобщение, звуков сигнал и 
светлинен индикатор (ако 
автомобилът е оборудван с такъв).

Предупреждение за надвишена 
скорост*
В компютъра има система, която 
предупреждава чрез съобщение, 
звуков сигнал и индикатор, ако 
програмираната скорост бъде 
надвишена.

Аларма

Алармата при взлом* и повдигане 
на автомобила* се управлява 
дистанционно. Активирането  
се извършва едновременно със 
заключването или отключването 
на автомобила, с дистанционното 
или с ключа.

За максимална защита на 
пътниците, вратите на  Bipper 
Теpee могат да се заключват 
автоматично при скорост над 20 
км/ч (оборудване, свързано с някои 
опции).
* Опция

Предупреждаване

ABS

За по-голяма ефикасност, 
издръжливост и надеждност на 
спирачната система Bipper Теpee е 
оборудван серийно с дискови предни 
и барабанни задни спирачки и ABS. 
Системата контролира загубата на 
сцепление и предотвратява 
блокиране на колелата по време на 
рязко спиране. Ако датчикът на 
съответното колело отчете 
опасност от блокиране, ABS 
коригира спирачното налягане, така 
че да осигури максимална 
ефективност и да запази 
управляемостта на автомобила.

Светлини и сигнализация

Големите фарове, монтирани високо, 
внушават сила и гарантират 
безупречно изпълнение на функцията 
си. Като опция в предната броня 
могат да се монтират фарове за 
мъгла. Третият стоп се намира в 
горната част на лявата задна врата.

Подпомагане при паркиране назад

Като опция се предлага система от 
датчици за заден ход, чрез които се 
подпомага паркирането. Те се 
активират автоматично при 
включване на задната предавка. С 
приближаване на автомобила към 
препятствието се чува усилващ се 
сигнал.

Регулатор/ограничител
на скоростта*
Регулаторът на скоростта ви 
позволява да програмирате 
скоростта, която не искате да 
надвишавате, или да поддържате 
постоянна скорост (освен при силен 
наклон).
* Опция

Структура

Bipper Теpee предлага много ефикасни 
решения за защита на пътниците 
при инцидент. Усилващите 
елементи на структурата 
предпазват отлично цялото купе. 
Големите предни врати също 
увеличават устойчивостта на 
каросерията.

Предпазни колани

Местата в автомобила разполагат 
с триточкови предпазни колани с 
пиротехническо устройство и 
ограничител на силата на обтягане. 
При удар пиротехническото 
устройство обтяга и блокира 
мигновено ремъка, а ограничителят 
не му позволява да притисне твърде 
силно тялото на пътника. 

Въздушни възглавници

Bipper Теpee е стандартно 
оборудван* с въздушни възглавници 
за водача и пътника и със 
странични въздушни възглавници, 
вградени в облегалките на 
предните седалки.
* С изключение на най-ниското ниво на 

оборудване, което предлага въздушна 

възглавница само за водача

Защита

Предотвратяване на инциденти

Двигатели

1,4 л бензин 75 к.с.

Динамичен в града, с отлично поведение на пътя, този двигател предлага 
максимална мощност от 75 к.с. и много удобно управление, дори с товар.

Двигател
Макс. мощност

(kW CEE)
Макс. въртящ 
момент (Nm)

Макс. скорост 
(км/ч)

1,4 л HDi
70 к.с. МСК5

50 при 4000 об/мин 160 при 1750 об/мин 152

1,4 l бензин
75 к.с. МСК5

54 при 5200 об/мин 118 при 2600 об/мин 157

Двигател Градско Извънградско Смесено СО
2
 (г/км)

1,4 л HDi
70 к.с. МСК5

5,7 3,8 4,5 119

1,4 l бензин
75 к.с. МСК5

8,8 5,9 7,0 165

1,4 л HDi 70 к.с.

HDi-технологията позволява по-ефикасно изгаряне на горивото и по-малък 
разход. Този двигател отделя едва 119 грама СО

2
.

Максималната мощност на двигателя е 70 к.с.
Удобен е за използване в града, на пътя и на автомагистралата.

* Съобразно директива 99/100/СЕ
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