
НОВИЯТ PEUGEOT PARTNER TEPEE



ЗДРАВ И ВИНАГИ ГОТОВ!
Новият Partner Tepee показва определено силен и модерен характер,
по-здрав от всякога!

Структурирана още по-вертикално, предната му част е напълно обновена.  
Решетката включва лъва на PEUGEOT, фаровете следват новите линии на 
силуета, а дневните LED* светлини са вписани елегантно в духа на новата 
стилистика на марката.

За ежедневните ви пътувания или за дългите ви пътешествия Partner Tepee 
е винаги готов!

*LED: Светодиоди – серийно оборудване, опция или не се предлага, според версиите.



ПРИКЛЮЧЕНИЕ И КОМФОРТ
Със своето специфично окачване, създаден за приключения по различните видове 
пътища,  Partner Tepee Outdoor ви приканва към отдих и удоволствия.

Системата Grip control®*, с която може да подобрите задвижването благодарение 
на 5-те режима: сняг, кал, пясък, стандартен ESP или ESP OFF, ви дарява с още 
повече свобода.

С новия 7-инчов сензорен дисплей, Partner Tepee влиза в света на постоянната 
свързаност и иновативните технологии: MirrorScreen**, интуитивна навигация, 
гласово разпознаване, Wi-Fi и Bluetooth свързаност.

* Опция според версията.

**Функцията MirrorScreen работи чрез технологията MirrorLink™ за телефони с Android, RIM и Windows, 
съвместими с MirrorLink™ и Carplay®, на разположение от ноември 2015 г. (за телефони Apple от модел 
iPhone 5), при наличие на телефонен абонамент с интернет достъп. Само сертифицираните Mirrorlink™ или 
Carplay® приложения ще работят (при спрял и/или движещ се автомобил, според случая). Във всеки случай 
някои функции на въпросните приложения може да бъдат ограничени. Ползването на някои приложения, 
сертифицирани Mirrorlink™ или Carplay®, може да бъде платено.

ТЕХНОЛОГИИ
Новият Partner Tepee е оборудван с технологии от най-ново поколение:

Камера за заден ход*
Камерата за заден ход се задейства автоматично при включване на задна 
предавка и визуализира терена зад автомобила на 7-инчовия сензорен дисплей, 
като позволява на водача да извършва маневрите по-безопасно. 

Преден и заден парктроник*
Звуковият и визуален парктроник открива препятствията, които влизат в полето на 
автомобила при маневриране. Той може да бъде съчетан с камерата за заден ход* 
за улеснени маневри.

Active City Brake **
Active City Brake (автоматично сприране в градски условия при опасност от сблъсък) 
е система, действаща на спирачките. При скорост на автомобила под 30 км/ч тя 
намалява риска от удар или силата му в случай на незадействане на спирачките от 
страна на водача в градски условия.

* Опция според версията.

**Опция на разположение от ноември 2015г.



НАСТАНЕТЕ СЕ УДОБНО!
Модулируем и функционален, новият Partner Tepee се конфигурира 
според броя на пътниците и техния багаж.

Във версията със 7 места* – 3 индивидуални седалки на втори 
ред и 2 индивидуални седалки на трети ред, той предлага добър 
комфорт на всички пътуващи, както и възможност да организирате 
пространството в автомобила според ситуацията.

* Опция или не се предлага, според версията.

Покривът Zenith* осигурява изключителна светлина 
в автомобила, а през нощта е вашият поглед към 
звездите. Ароматизатор, свързан с вентилацията на 
втория ред, създава специфична атмосфера.

Покривът Zеnith предлага допълнителни места за вещи 
с обем 94 л: средно отделение с прозрачно дъно над 
задните места, багажник с достъп от задните места и 
отвън при отварен заден капак.

Рейките на покрива Zenith с товароносимост 80 кг 
може да се поставят надлъжно или напречно.

* Опция според версията.

Мултифункционален, новият Partner Tepee с 5 места може да 
бъде оборудван с обща седалка 2/3-1/3, която може да се вади*, 
или с 3 индивидуални седалки отзад**, всяка от които може да се 
сгъва и вади поединично, за максимална адаптивност.

* Серийно оборудване или не се предлага според версиите.
** Серийно оборудване, опция или не се предлага според версиите.

Общият обем на отворените и затворените ниши достига 90 л.

Нишата над предното стъкло включва сенниците и плафона.
Тя е с пригодени отвори за лесен достъп до вещите, подредени там.

ПОД ОТКРИТО НЕБЕ

1. Жабка за водача, лесно достъпна, зад волана, с обем от 4 л

2. Предна централна конзола със затворено отделение* 

*Опция, включена в пакет Сигурност за деца

1 2



PEUGEOT И
ОКОЛНАТА СРЕДА

ИНТЕЛИГЕНТНА ЗАЩИТА

PEUGEOT предлага богата гама нискоемисионни
автомобили. Повече от половината от световните 
продажби на марката са на автомобили, които отделят 
по-малко от 140 г/км СО2. Това се дължи на изпитаните 
технологии, в които PEUGEOT е лидер:  дизелов двигател 
с филтър за твърди частици (пуснат на пазара през 2000 г.),
с който са оборудвани над 2 милиона автомобила 
(намаление с 99,99% на емисиите на твърди частици), 
модерни технологии като Stop&Start система и ново 
поколение HDi и бензинови двигатели.

Двигатели BlueHDi

Съчетавайки по изключителен начин SCR (селективна 
каталитична редукция) и филтъра за твърди частици, 
технологията BlueHDi позволява драстично намаляване 
на емисиите на NOx (азотен оксид) с повече от 90%, 
оптимизиране на емисиите на СО2 и разхода на гориво и 
елиминиране на 99,9% от твърдите частици. 

СПИРАЧНА СИСТЕМА

Partner Tepee е оборудван с вентилирани предни спирачни дискове с 
размер 283 мм и с плътни задни дискове с размер 268 мм. Те гарантират 
ефикасно спиране при всякакви обстоятелства. Антиблокиращата система 
на колелата (ABS) позволява да се контролира по-добре всяка загуба 
на сцепление  при внезапно спиране. Електронното разпределение на 
спирачното усилие (REF) управлява спирането на всяко колело поотделно 
за по-голяма ефикасност, по-специално в завой. 

Системата за подпомагане при внезапно спиране (AFU) увеличава 
спирачното налягане при рязко спиране. Ефектът е намаляване на 
спирачния път. В случай на рязко намаляване на скоростта аварийните 
светлини се активират автоматично, за да се избегне удар отзад.

Електронната система за контрол на стабилността (ESС) връща 
автомобила в правилната траектория, в границите на законите на 
физиката, ако компютърът отчете ситуация на недозавиване или 
презавиване. Свързаната с ESС система против приплъзване на 
колелата се активира при слабо сцепление с пътя.

ПОМОЩ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ НА НАКЛОН
Системата за помощ при потегляне на наклон задържа неподвижен 
автомобила за къс интервал от време, при движение напред или назад 
по наклон, като осигурява време на водача да премине от педала на 
спирачката към този на газта.

ACTIVE CITY BRAKE*
Active City Brake (автоматично спиране в градски условия при опасност от 
сблъсък) е система, действаща на спирачките. При скорост на автомобила 
под 30 км/ч, тя намалява риска от удар или силата му, в случай на 
незадействане на спирачките от водача в градски условия.

* Опция на разположение от ноември 2015 г.

GRIP CONTROL®*
Системата Grip control®* подобрява задвижването и сцеплението на 
автомобила на всякакви настилки и пътища, за по-спокойно управление. 
5 режима на движение може да се избират чрез регулатор на таблото: 
сняг, кал, пясък, стандартен режим на ESP или ESP OFF.

* Опция или не се предлага, според версиите.

РЕГУЛАТОР/ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА*
Регулаторът на скоростта поддържа постоянна скорост, без водачът 
да натиска педала на газта, а ограничителят на скоростта ограничава 
автомобила до предварително програмирана скорост.

* Серийно оборудване или опция, според версиите.
   За повече информация вижте ръководството за експлоатация.

Новият PEUGEOT Partner Tepee е оборудван с широка гама от двигатели, 
отговарящи на норма Euro 6: дизелови BlueHDi с мощност от 75 к.с. до 120 к.с. 
и бензинови VTi от 98 к.с. и 120 к.с. Тези нови двигатели предлагат удоволствие 
от шофирането и водещи постижения: повече мощност и въртящ момент, както 
и 6-степенната скоростна кутия за двигателя BlueHDi 120 к.с. Икономични, те 
предлагат нисък разход на гориво и оптимизирани емисии СО2.

1,6 VTi 98 к.с. / 5-степенна механична скоростна кутия – Икономичен, динамичен 
и приятен са основните характеристики на този бензинов двигател.

1,6 VTi 120 к.с. / 5-степенна механична скоростна кутия – Това е гъвкав и мощен 
бензинов двигател, ефикасен и същевременно лесен за употреба.

1,6 BlueHDi 75 к.с. / 5-степенна механична скоростна кутия – Този икономичен 
дизелов двигател със система за директно впръскване на горивото Common rail 
предлага добра динамика и отлични ускорения при ниски и средни обороти.

1,6 BlueHDi 100 к.с. / 5-степенна механична скоростна кутия – Много пъргав 
при доускоряване и икономичен дизелов двигател.

1,6 BlueHDi 100 к.с. S&S / 5-степенна механична скоростна кутия или
6-степенна пилотирана скоростна кутия ETG6 – Съчетан с механична или 
пилотирана скоростна кутия, този нов двигател Euro 6, оборудван с технологията 
BlueHDi, предлага допълнителни постижения и икономичност, позволяващи да се 
намалят с 16% разходът на горива и емисиите СО2.

1,6 BlueHDi 120 к.с.S&S / 6-степенна механична скоростна кутия – Този двигател 
оглавява новата гама от двигатели BlueHDi Euro 6 с мощност 88 кВт (120 к.с.) и 300 
Нм въртящ момент при 1750 об./мин. – постижение, съчетано с нова 6-степенна 
механична скоростна кутия.

СИСТЕМА ЗА АБСОРБИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА УДАРА

При челен удар купето е защитено чрез три участъка: долен, среден 
и горен, които позволяват постепенно разсейване на енергията в 
посока от предната към задната част на автомобила. При страничен 
удар енергията преминава по основата на автомобила. Partner Tepee 
е проектиран така, че енергията на удара отзад също да се абсорбира 
постепенно чрез деформация на задната греда, след което на частите 
в основата. В случай на преобръщане купето е защитено благодарение 
на високата устойчивост на каросерията. Кормилната колона се 
отмества с 40 мм при челен удар, за да предпази водача.

ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА СЪС СТАТИЧНО ОСВЕТЯВАНЕ В ЗАВОЙ*

За допълнителна безопасност и по-добра видимост на пътя лъчът от 
фара за мъгла осветява вътрешността на завоя, когато скоростта на 
автомобила е под 40 км/ч. Ползата от това допълнително осветление 
се усеща най-вече на кръстовищата и при маневри на паркинг в 
градски условия, както и при пътища с изразени завои.

* Опция, включена в пакет Видимост

ЗАЩИТА ОТ КРАЖБА

Partner Tepee предлага различни средства за ограничаване на 
риска от кражба на автомобила и на вашия багаж: централно 
заключване без вътрешни бутони за заключване на вратите, бутон 
за централно заключване в арматурното табло, автоматично 
активиране на централното заключване при движение със скорост, 
по-висока от 10 км/ч.

ПОДГЛАВНИЦИ
Облегалките на седалките и подглавниците са проектирани така, че да 
поемат движението на тялото и да олекотят последиците при удар.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Освен челните въздушни възглавници за водача и пътника Partner 
Tepee може да бъде оборудван със странични въздушни възглавници* 
и въздушни възглавници тип завеса**.

*Серийно оборудване или опция според версията.
**Опция или не се предлага според версията.

ФИКСАТОРИ ISOFIX
Фиксаторите Isofi x, намиращи се между седалищата и облегалките на 
страничните места на втория ред, позволяват инсталиране на 2 детски 
столчета.

Двигател Скоростна
кутия

Макс. мощност
(DIN к.с.-об./мин)

Макс. въртящ 
момент

(Nm при об./мин)

Стандартен разход л/100 км СО2
(г/100 км)

Градски Извънградски Смесен

1,6 VТi 98 к.с. Euro 6 МСК5 98/6000 152/3500 8,2 5,3 6,4 148

1,6 VTi 120к.с. Euro 6 МСК5 120/6000 160/4250 8,3 5,4 6,5 151

1,6 HDi 75 к.с. МСК5 75/4000 185/1500 6,1 4,6 5,2 135

1,6 BlueHDi HDi 75 к.с. Euro 6 МСК5 75/4000 233/1750 5,1 3,9 4,3 113

1,6 HDi 92 к.с. МСК5 92/4000 230/1750 6,1 4,6 5,2 135

1,6 BlueHDi 100 к.с. Euro 6 МСК5 100/3750 254/3750 5,1 3,9 4,3 113

1,6 BlueHDi 100 к.с. S&S Euro 6 МСК5 100/3750 254/3750 4,6 3,9 4,1 109

1,6 BlueHDi 100 к.с. S&S Euro 6 ETG6 100/3750 254/3750 4,3 4,1 4,2 109

1,6 BlueHDi 120 к.с. S&S Euro 6 МСК6 120/3500 300/1750 4,9 4,2 4,4 115

МСК5 – 5-степенна механична скоростна кутия; МСК6 – 6-степенна механична скоростна кутия; ETG6 – 6-степенна пилотирана скоростна кутия; S&S – Стоп-Старт система (Stop and Start)

НОВИ ДВИГАТЕЛИ
EURO 6

РАЗХОД И ЕМИСИИ



ЦВЕТОВЕ ЦВЕТОВЕ МАТ

ЦВЕТОВЕ МЕТАЛИК

Бял Blanc Banquise

Сив Gris Aluminium

Сив Gris Moka (1)

Червен Rouge Ardent

Беж Nocciola (1)

Сив Gris Artense (1) 

Черен Noir Onyx (2)

Син Bleu Kyanos (1)(2)

Сив Gris Shark

(1) Не се предлага на версията  Access.
(2) Не се предлага на версията  Outdoor.
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ТАСОВЕ И ДЖАНТИ

Тасове Nateo 15" (2)

Тасове Atacama 15" (1)

Лети джанти Managua 16" (4)

Тасове Grenade 16" (3)

(1) Предлагат се на ниво Access.
(2) Предлагат се на ниво Active и Outdoor (ако Outdoor е оборудван с Grip control® или пилотирана скоростна кутия).
(3) Предлагат се на ниво Outdoor.
(4) Предлагат се като опция на ниво Active и  Outdoor.



АКСЕСОАРИ
1 – Багажник за покрив-барове + багажник за колело

2 – Супорт за смартфон Tetrax

3 – Багажник-куфар за покрив

4 – Комплект за пушачи (пепелник + запалка)

5 – Стелка за багажник

6 – Супорт за мултимедия

7 – Теглич + багажник за колело върху теглич
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