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NEO PEUGEOT EXPERT



ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Πρωτοποριακό, ελαφρύτερο και ασφαλέστερο,
το νέο PEUGEOT Expert σχεδιάστηκε με βάση
το μεταβλητό πλαίσιο νέας γενιάς της Peugeot . 

Έτσι, το PEUGEOT Expert διατίθεται σε τρία μήκη
αμαξώματος: τη νέα έκδοση Compact μήκους 4,60
m και τις εκδόσεις Standard μήκους 4,95 m και
Long μήκους 5,30 m. Με σταθερό μέγιστο ύψος
1,90 m* ανεξαρτήτως φορτίου έχετε εύκολη πρό -
σβα ση σε κλειστούς χώρους στάθμευσης με όριο
ύψους.

Το νέο PEUGEOT Expert προσφέρει την ιδανική
σχέση μεταξύ εξωτερικών διαστάσεων και
ωφέλιμου όγκου φόρτωσης. Προσεκτικά
σχεδιασμένο, ανταπο κρίνεται στις απαιτήσεις σας
ως προς τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, την
άνεση, τις δυναμικές επιδόσεις και την ασφάλεια.

*1,94 m με την επιλογή αυξημένου μικτού βάρους.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

Το προηγμένο πλαίσιο, καθώς και
η καινούρια δομή του αμαξώματος
εξασφαλίζουν στο νέο PEUGEOT
Expert πολυάριθμα πλεονεκτήματα: 

Οικονομία
Χάρη στο μειωμένο βάρος του,
επιτυγχάνει τα χαμηλότερα επίπεδα
κατανάλωσης καυσίμου και εκπο -
μπών CO2 στην κατηγορία του*.

Ασφάλεια
Το νέο PEUGEOT Expert
εξοπλίζεται με πολυάριθμα
συστήματα υποβο ήθη σης
οδήγησης, κάνοντας τις
με τακινήσεις σας πιο ασφαλείς.
Για το λόγο αυτό, η έκδοση Expert
Combi απέσπασε τη διάκριση των
5 αστέ ρων στις δοκιμές ασφάλειας
του οργανισμού Euro NCAP.

Εργονομία
Το νέο PEUGEOT Expert διατίθεται
σε 3 μήκη αμαξώματος, Compact,
Standard και Long, ενώ η διατήρη -
ση του μέγιστου ύψους του στο
1,90 m** ανεξαρτήτως φορτίου
διευκολύνει την πρόσβαση σε
όλους τους κλειστούς χώρους
στάθμευσης.Το νέο πλαίσιο του
επιτρέ πει να εξοπλιστεί  με
πλευρικές συρόμενες πόρτες
«hands free»*** και κάθισμα
συνοδηγού Moduwork.***

Άνεση
Η απολαυστική οδήγηση που προ -
σφέ ρει, οι άνετες αναρτήσεις με ή
χωρίς φορτίο, η υποδειγματική οδι -
κή συμπε  ριφορά, ο δυναμισμός και
η ευελιξία του κάνουν τις διαδρομές
σας ξεκούραστες και ευχάριστες.

*Μέγιστες τιμές υπό έγκριση: 
Καταναλώσεις σε κύκλο πόλης (L/100km): από 5,5 ως 6,3 – Εκπομπές CO2     (g/km): από 143 ως 165.
Καταναλώσεις εκτός πόλης (L/100km): από 4,9 ως 5,5 – Εκπομπές CO2 (g/km): από 127 ως 145.
Καταναλώσεις σε μικτό κύκλο (L/100km): από 5,1 ως 5,5 – Εκπομπές CO2 (g/km): από 133 ως 155.
**1,94 m με την επιλογή αυξημένου μικτού βάρους.
***Στον προαιρετικό εξοπλισμό.



Σχεδιαστικά ανανεωμένο, το PEUGEOT
Expert αποπνέει στιβαρότητα και
κομψό τητα. Χαρακτηριστικό στοιχείο
αποτελεί η ψηλά τοποθετημένη κάθετη
γρίλια της μά σκας, που τονίζει τις
γραμμές του αμα ξώματος και το κάνει
αναγνωρίσιμο.

Το πακέτο εμφάνισης Pack Look* και η
φωτεινή υπογραφή τεχνολογίας LED
συμβάλλουν στην κομψή εμφάνιση του
PEUGEOT Expert. Οι ρευστές
σχεδιαστι κές γραμμές του, δυναμικές
και εκφρα στι κές, υπαινίσσονται την
ύπαρξη του ευρύχωρου και λειτουργικού
εσωτερικού.

ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ
ΣΤΙΒΑΡΟ

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, φωτεινή υπογραφή LED,
προβολείς ομίχλης, χρωμιωμένη μάσκα, λαβές θυρών και πλευρικές λωρίδες στο χρώμα του αμαξώματος.



ΣΥΣΤΗΜΑ
MODUWORK
Χάρη στο σύστημα Moduwork*, το νέο PEUGEOT Expert εκμεταλλεύεται έξυπνα
τις κενές θέσεις. Έτσι, το πλευρικό κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλώνεται πάνω
στο διαχωριστικό της καμπίνας απελευθερώνοντας επίπεδο χώρο εμπρός, ενώ
η θυρίδα του διαχωριστικού ανοίγει αυξάνοντας το ωφέλιμο μήκος ως τα 4 m
για τη μεταφορά φορτίου μεγάλου μήκους.  

Επιπλέον, το PEUGEOT Expert μετατρέπεται σε κινητό γραφείο όταν το θελήσετε:
το κεντρικό υποβραχιόνιο χαμηλώνει αποκαλύπτοντας ένα ιδιαίτερα πρακτικό
περιστρεφόμενο τραπεζάκι.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό.



ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Έκδοση Compact
Με την έκδοση Compact μήκους
μόλις 4,60 m οι αστικές μετακινήσεις
είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Το
αμάξωμά της είναι άριστα
προσαρμο σμένο στις συνθήκες
κυκλοφορίας στην πόλη, με κοντούς
προβόλους και περιορισμένο
μέγιστο ύψος. 

Παράλληλα, μπορείτε να βασίζεστε
και στη στιβαρότητά της: με 5,1 m3

ωφέλιμο όγκο* και 3,32 m ωφέλιμο
μήκος*, η έκδοση Compact προσφέ -
ρει τη δυνατότητα μεταφοράς
ωφέλι μου φορτίου έως 1.400 kg,
όπως οι εκδόσεις Standard και
Long.

Στάθμευση
Το αμάξωμα του Peugeot Expert
είναι επίσης προσαρμοσμένο στους
περιορισμούς της στάθμευσης: με
σταθερό μέγιστο ύψος 1,90 m**
ανεξαρτήτως φορτίου επιτρέπει την
πρόσβαση σε κλειστά πάρκινγκ με
όριο ύψους.

*Με το προαιρετικό σύστημα Moduwork.
**1,94 m με την επιλογή αυξημένου μικτού
βάρους.



*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
**Μόνον οι πιστοποιημένες εφαρμογές MirrorLink®ή Apple CarPlayTM λειτουργούν εν στάσει και εν κινήσει, κατά περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, όταν το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει
ορισμένες λειτουργίες των εφαρμογών αυτών απενεργοποιούνται. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δωρεάν προσβάσιμου μέσω του smartphone σας, είναι δυνατόν να απαιτούν
επί πληρωμή εγγραφή στις πιστοποιημένες εφαρμογές MirrorLink® ή Apple CarplayTM. Η λειτουργία Mirror Screen υποστηρίζεται από την τεχνολογία MirrorLink® για τηλέφωνα
με λειτουργικό Androïd, Blackberry και Windows Phone συμβατά με MirrorLink®, και από την τεχνολογία Apple CarplayTM για τηλέφωνα με iOs, με την προϋπόθεση
τηλεφωνικής συνδρομής που περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα νέα smartphones σταδιακά θα εξοπλίζονται με αυτή την τεχνολογία.
***Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμη ανάλογα με την έκδοση.
(1) Διατίθεται ως αξεσουάρ. Βάση στήριξης για tablet μεγέθους ως 11”. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω πρίζας USB που βρίσκεται στο ταμπλό.

Ξεκούραστη οδήγηση
Στο εσωτερικό του PEUGEOT Expert
πρωταρχική σημασία έχει δοθεί στην άνεση του
οδηγού. Ένα πρακτικό μαρσπιέ διευκολύνει την
πρόσβαση στο υπερυψωμένο κάθισμα που
χαρίζει μεγάλη ορα το τητα και αίσθηση
κυριαρχίας στο δρόμο. Η θέση οδήγησης,
παρόμοια με αυτήν ενός κορυφαίου επιβατικού,
είναι λειτουργική και εργονομική, με
πολυάριθμους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι διαδρομές σας απλουστεύονται με τη χρήση
του τρισδιάστατου συστήματος δορυφορικής
πλοήγησης με φωνητική αναγνώριση*. Το
σύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες
και ενημέρωση για την κίνηση σε πραγματικό
χρόνο μέσω της υπηρεσίας TomTom Traffic*.

Χάρη στη λειτουργία Mirror Screen**, συνδέετε
το smartphone σας στη θύρα USB που
βρίσκεται στο ταμπλό, και οι εφαρμογές σας
εμφανίζονται στην οθόνη αφής 7”*** του
αυτοκινήτου, από όπου μπορείτε να τις
διαχειριστείτε απευθείας.

Κινητό γραφείο
Κατεβάζοντας το κεντρικό υποβραχιόνιο
εμφανί ζεται η εύχρηστη περιστρεφόμενη
επιφάνεια γραφής του συστήματος Moduwork*
που μετα τρέπει τη θέση οδήγησης σε κινητό
γραφείο.

Η βάση για smartphone(1) με ενσωματωμένο
καλώδιο φόρτισης και η βάση στήριξης για
tablet(1) στο ταμπλό παρέχουν άμεση πρόσβαση
στις απαραίτητες ψηφιακές σας συσκευές.

ΑΝΕΤΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στην υπηρεσία του οδηγού
Για πιο άνετη και ασφαλή οδήγηση, το PEUGEOT Expert
εξοπλίζεται με πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης
οδήγησης τελευταίας γενιάς.  

Ανίχνευση ορίου ταχύτητας και σύσταση προς τον οδηγό
Η κάμερα πολλαπλών λειτουργιών* αναγνωρίζει τις πινακίδες
ορίου ταχύτητας και σας ενημερώνει για το εκάστοτε επιτρε -
πόμενο όριο μέσω του πίνακα οργάνων και/ή του Head-Up
Display. Στη συνέχεια το σύστημα σας προτείνει να καταχω -
ρίσετε το όριο ταχύτητας που ανιχνεύτηκε στο ρυθμιστή ή
τον περιοριστή ταχύτητας εφόσον είναι ενεργοποιημένος.

VisoPark 1
Η κάμερα οπισθοπορείας* ενεργοποιείται αυτόματα μόλις
επιλέξετε την όπισθεν και προβάλλει στην οθόνη αφής κάτοψη
180° του πίσω μέρους του οχήματος και του περιβάλλοντος
χώρου. Οι γραμμές που απεικονίζουν το ίχνος του οχήματος
κινούνται μαζί με το τιμόνι και σας καθοδηγούν στην εκτέλεση
των ελιγμών. Όταν εντοπιστεί κάποιο εμπόδιο στο πίσω
μέρος, το σύστημα εστιάζει αυτόματα στο σημείο, δίνοντάς
σας παράλ ληλα τη δυνατότητα να επιλέξετε και άλλες οπτικές
γωνίες.

Active Safety Brake
Το Active Safety Brake* είναι ένα προηγμένο αυτόματο σύστημα
επείγουσας πέδησης για την αποτροπή επικείμενης σύγκρουσης.
Η κάμερα και το ραντάρ ανιχνεύουν κινητά ή σταθερά εμπόδια
και, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αντίδρασης του οδηγού,
το σύστημα ενεργοποιεί την αυτόματη πέδηση. Έτσι, αποτρέπει
τη σύγκρουση αν το όχημα κινείται με ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα ή
περιορίζει της συνέπειές της μειώνοντας την ταχύτητα πρόσκρουσης.

Προειδοποίηση για ακούσια παρέκκλιση πορείας
Το συγκεκριμένο σύστημα* ανιχνεύει την ακούσια υπέρβαση της
διαγράμμισης του οδοστρώματος (συνεχόμενης ή διακεκομμένης)
χωρίς ενεργοποίηση του δείκτη κατεύθυνσης. Η προειδοποίηση με
ηχητικό σήμα και οπτική ένδειξη αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη
σε περιπτώσεις υπνηλίας ή απροσεξίας του οδηγού.

Επόπτευση νεκρής γωνίας
Χάρη σε τέσσερις αισθητήρες στους προφυλακτήρες εμπρός και
πίσω, το σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας* μόλις ανιχνεύσει την
παρουσία άλλου οχήματος στη νεκρή γωνία πίσω δεξιά ή πίσω
αριστερά, ειδο ποι εί τον οδηγό με μια φωτεινή ένδειξη στον
αντίστοιχο εξωτερικό καθρέπτη ή στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Head-Up Display
Το σύστημα Head-Up Display* προβάλλει σε μια διάφανη αναδιπλού -
μενη επιφάνεια που βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του οδηγού όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης, όπως ταχύτητα, ενδείξεις
ρυθμι στή ή περιοριστή ταχύτητας κ.ά. Έτσι η οδήγηση γίνεται πιο
ασφαλής, αφού δεν αποσπάται η προσοχή του οδηγού από το δρόμο.

Αυτόματη εναλλαγή φώτων
Το σύστημα* ενεργοποιείται το βράδυ και εναλλάσσει αυτόματα τα
φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα) με τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία
σκάλα) και αντίστροφα, ανάλογα με την κίνηση των άλλων οχημάτων
τα οποία ανιχνεύει η κάμερα.

Ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας
Ο ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας* σας επιτρέπει να διατηρείτε
σταθερή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα,
αυξομειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε ένα εύρος της
τάξης των 30 χλμ./ώρα, χωρίς τη χρήση ενεργής πέδησης. 
Το σύστημα αυτό είναι ιδανικό για συνθήκες μέτριου κυκλοφοριακού
φόρτου με συνεχή ροή.

Αερόσακοι
Το PEUGEOT Expert διαθέτει 4 αερόσακους:
- 2 μετωπικούς, για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα του
οδηγού και του συνοδηγού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης,
- 2 μπροστινούς πλευρικούς** για την προστασία του οδηγού και του
συνοδηγού σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
**Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Compact

Standard
Long

Εκδόσεις

Διαστάσεις (mm) Compact Standard Long

Συνολικό μήκος 4609 4959 5309

Συνολικό ύψος 1905* 1895* 1935

Συνολικό πλάτος
χωρίς καθρέπτες 1920 1920 1920

Πλάτος με καθρέπτες 2204 2204 2204

Εξωτερικές διαστάσεις
Εκδόσεις

Διαστάσεις (mm) Compact Standard Long

Μέγιστο εσωτερικό ύψος 1397 1397 1397

Μέγιστο ωφέλιμο μήκος 2162 2512 2862

Μέγιστο ωφέλιμο μήκος με Moduwork 3324 3674 4026

Μέγιστος ωφέλιμος όγκος (m3) 4,6 5,3 6,1

Μέγ. ωφέλιμος όγκος με Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg)** 1400 1400 1400

Εσωτερικές διαστάσεις
Εκδόσεις

Διαστάσεις (mm) Compact Standard Long

Ωφέλιμο πλάτος ανάμεσα
στους θόλους 1258 1258 1258

Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών 1220 1220 1220

Πλάτος ανοίγματος συρόμενων
πλευρικών θυρών 745 935 935

Ύψος ανοίγματος συρόμενων
πλευρικών θυρών 1238 1241 1241

Κατώφλι φόρτωσης 545-626 544-613 600-633

Εσωτερικές διαστάσεις χώρου φόρτωσης



Συγκράτηση φορτίου
Το PEUGEOT Expert προσφέρει πολυάριθμες επιλογές
διαχωριστικών καμπίνας.
Το διαχωριστικό standard, διαθέσιμο σε 
διάφορες μορφές:
-κλειστό ή με τζάμι** στο πάνω μέρος,
-με ή χωρίς θυρίδα Moduwork** στο κάτω μέρος.

Το διαχωριστικό Confort** που προσφέρει:
-θερμομόνωση,
-ηχομόνωση,
-επιλογές ρύθμισης άνω τμήματος
για την πλάτη του καθίσματος του οδηγού,

-υφασμάτινη επένδυση από την πλευρά της καμπίνας,
ως συνέχεια της επένδυσης της οροφής.

Ξύλινες επενδύσεις
Για την προστασία του οχήματός σας, διατίθενται δύο
είδη ξύλινων επενδύσεων:
-kit προστασίας από ξύλο**,
-kit προστασίας από ξύλο με αντιολισθητική
επένδυση** και μαρσπιέ θυρών από αλουμίνιο. 

Ανάλογα με τις ανάγκες σας υπάρχουν διάφοροι
συνδυασμοί για την προστασία του δαπέδου, του
θόλου των τροχών και των πλευρών*** του χώρου
φόρτωσης σε όλο τους το ύψος.

Χάρη στις πλευρικές συρόμενες πόρτες
«hands free»*, με ένα απλό πέρασμα του
ποδιού κάτω από τη γωνία του πίσω προ -
φυ λακτήρα ξεκλειδώνετε το PEUGEOT
Expert και ανοίγετε αυτόματα τη συρόμενη
πόρτα της πλευράς όπου βρίσκεστε. 

Με την ίδια κίνηση κλείνετε την πόρτα και
κλει δώ νετε το αυτοκίνητο. Όταν λοιπόν τα
χέρια σας είναι φορτωμένα, δεν υπάρχει
λόγος να αφήνετε κάτω το φορτίο σας.
Αρκεί να έχετε το ηλεκτρονικό κλειδί στην
τσέπη σας.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμες ανάλογα
με την έκδοση.

ΕΥΚΟΛΗ
ΦΟΡΤΩΣΗ

*Σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συνόλου (ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου).



Μεταφορά ατόμων
Στιβαρό και λειτουργικό, το PEUGEOT
Expert Combi διαθέτει έως 9 θέσεις,
ακόμα και στην έκδοση Compact μήκους
4,60 m. Επιπλέον, με σταθερό μέγιστο
ύψος μόλις 1,90 m έχει εύκολη πρόσβαση
σε όλα τα πάρκινγκ.
Η προσβασιμότητα στην τρίτη σειρά επι -
βατών είναι αξιοσημείωτη. Με μια απλή
κίνηση τα καθίσματα της δεύτερης σειράς
αναδιπλώνονται απελευθερώ νοντας 
τη δίοδο.
Για ευκολότερη φόρτωση αποσκευ ών, το
όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πίσω
δίφυλλη πόρτα 50/50*, με θερμαι νό με να
κρύσταλλα και υαλοκαθαριστήρες.

Το PEUGEOT Expert Combi προσφέρει
πολλές επιλογές διαρρύθμισης, ενώ όλα
τα πίσω καθίσματα είναι αφαι ρούμενα. Οι
επιλογές αυτές περιλαμβάνουν:
• διπλό κάθισμα συνοδηγού*,
• ανεξάρτητα καθίσματα στην πρώτη σειρά
και διαιρούμενα στη δεύτερη*,

• διαιρούμενα καθίσματα στη δεύτερη
σειρά* και ενιαίο τριθέσιο κάθισμα στην
τρίτη σειρά.

Εκτός από το σύγχρονο εξοπλισμό του,
χάρη στο νέο πλαίσιο και την ενισχυμένη
δομή του το Expert Combi απέσπασε
διάκριση 5 αστέρων στις δοκιμές ασφά -
λειας του οργανισμού Euro NCAP.

*Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό
ανάλογα με τη χώρα.

EXPERT COMBI



Κινητήρες Κύκλος πόλης
(l/100km)

Εκτός πόλης
(l/100km)

Μικτός κύκλος
(l/100km)

Εκπομπές CO2 σε
μικτό κύκλο (g/km)

1.6 BlueHDi 95 BVM από 6,0 ως 6,1* από 5,2 ως 5,4* από 5,5 ως 5,6* από 144 ως 148*

1.6 BlueHDi 95 S&S ETG6 από 5,3 ως 5,5* από 5,1 ως 5,3* από 5,2 ως 5,4* από 135 ως 139*

1.6 BlueHDi 115 S&S BVM6(2) από 5,5 ως 5,6* από4,9 ως 5,0* από 5,1 ως 5,2* από 133 ως 137*

2.0 BlueHDi 120 S&S BVM6 5,9* 4,9* 5,3* 139*

2.0 BlueHDi 120 BVM6 6,0* 5,2* 5,5* 144*

2.0 BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9* 4,9* 5,3* 139*

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 από 6,1 ως 6,3* από 5,4 ως 5,5* από 5,7 ως 5,9* από 151 ως 155*

Η PEUGEOT διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με χαμηλές
εκπομπές ρύπων. Περισσότερες από τις μισές πωλήσεις της
παγκοσμίως αφορούν αυτοκίνητα που εκπέμπουν CO2 λιγότερο
από 140 g/km. Aυτό οφείλεται σε δοκιμασμένες τεχνολογίες όπου
η Peugeot κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις, όπως ο κινητήρας
Diesel με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP (πρωτο -
κυκλοφόρησε το 2000) o οποίος εξοπλίζει περισσότερα από
2,1 εκατομμύρια οχήματα.

Κινητήρες

Το νέο PEUGEOT Expert είναι διαθέσιμο με κινητήρες
τεχνολογίας BlueHDi, όπως ονομάζονται οι πετρελαιοκινητήρες
της Peugeot που ανταποκρίνονται στο πρότυπο Euro 6*. Οι
κινητήρες BlueHDi, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τον
καταλυτικό μετατροπέα SCR (Selective Catalytic Reduction**) και
το φίλτρο μικροσωματιδίων FAP ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο,
περιορίζουν τις εκπομπές NOx (οξείδια του αζώτου) έως και κατά
90%,  ενώ παράλληλα μειώνουν τις εκπομπές CO2 και την
κατανάλωση καυσίμου.
Χάρη στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και στην αύξηση των
διαστημάτων μεταξύ των service στα 40.000 χλμ. ή στα 2 χρόνια,
το κόστος χρήσης του PEUGEOT Expert είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό.

*Τo Euro 6 είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που στοχεύει 
στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

**Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή.

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE – έγκριση τύπου ΕΕ.
(2) Δεν διατίθεται στην έκδοση Long.
* Υπό έγκριση.

BVM: Μηχανικό κιβώτιο. BVM6: Μηχανικό κιβώτιο 6
σχέσεων.
ETG6: Αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.
EAT6: Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.
S&S: Σύστημα Stop and Start.

Η PEUGEOT
KAI ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καταναλώσεις και εκπομ πές(1)



ΖΑΝΤΕΣ & ΤΑΣΙΑΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καπάκι μαύρο ή γκρι 16" και 17" (4)

Noir Onyx (1) Bleu Impérial (2) Blanc Banquise (2)

Rouge Ardent (1) Brun Rich Oak (3) Gris Platinium (3)

Silky Grey (3)

Orange Tourmaline (3)

Gris Aluminium (3)

Ύφασμα Curitiba Monoton Bise

Ύφασμα Curitiba Triton Meltem (5)

TEP Carla Noir / Ύφασμα Curitiba Triton Meltem (5)

TEP Carla Noir (5)

Τάσι San Francisco 16" (4)

Τάσι Miami 17" (4)

Ζάντα Phoenix 17" (4)(1) Μη μεταλλικό χρώμα, στον προαιρετικό εξοπλισμό - (2) Μη μεταλλικό χρώμα - (3) Μεταλλικό χρώμα, στον προαιρετικό εξοπλισμό - (4) Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό,
ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση - (5) Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.



ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός
και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα σας ικανοποιήσουν. Έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι
αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

AIGLON Α.Ε.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax: 210-6700820.
Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον
εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία πώλησης
αυτοκινήτων Peugeot στο Δίκτυο Διανομέων Peugeot .Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και
τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ σύμβασης. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται
να ενημερώσει το παρόν έντυπο. 
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις
προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται
στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι
δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη
δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. στο τηλέφωνο 
210 67 00 000.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε με τα σημεία πώλησης του Δικτύου Peugeot.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας
το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά
ανταλλακτικά από τις επισκευές των
αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το
Internet . Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot .com ή για απευθείας
πρόσβαση στον ελληνικό ιστότοπο
www.peugeot .gr.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά
προτού εγκριθούν, για την ασφάλειά σας.
Η τοποθέτησή τους από το Δίκτυο
Επισκευαστών συνοδεύεται από
εγγύηση ενός έτους.

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Γι’ αυτό προσφέρει εγγύηση δύο ετών
χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα
μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά, 
τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς 
και δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά
της σκουριάς του αμαξώματος.

BOUTIQUE PEUGEOT
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ της
Peugeot, σχεδιασμένων ειδικά για το
αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το
Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών και
βρείτε τα αντικείμενα και τα αξεσουάρ της
Peugeot που θέλετε να αγοράσετε για
εσάς... ή για δώρο σε άλλους.


