
UUS PEUGEOT PARTNER TEPEE



VASTUPIDAV JA KÕIGEKS VALMIS!
Äärmiselt jõulise ja modernse karakteriga uus Partner Tepee on tugevam kui kunagi varem! Esiosa on läbinud 
põhjaliku uuenduskuuri: endisest vertikaalsema iluvõre keskosa kaunistab lõvilogo ning esikaitseraud on 
pinges joontega. Ka uue Tepee pilk on veelgi väljendusrikkam: esituled järgivad tihedalt kere kontuure ning 
LED päevatuled** on integreeritud uutesse reljeefsetesse paneelidesse.

Partner Tepee on Peugeot’ uued stiilipõhimõtted äärmiselt elegantselt kasutusele võtnud.

**Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.



KÕIGEGA KOHANEV
Uus Partner Tepee on äärmiselt külalislahke, pakkudes ülimugavat, praktilist ja funktsionaalset salongi. 
Partner Tepee on alati valmis nii igapäevasteks sõitudeks kui ka pikemateks reisideks. Mahukas ja 
mitmekülgne salong kohaneb erinevate vajaduste, soovide ja olukordadega. Laialt avaneval suurel tagaluugil 
võib olla lisaks eksklusiivne lahtikäiv aken*. Tagaluuk annab juurdepääsu pakiruumile, mille maht on 
vahemikus 675 liitrit kuni 3000 liitrit.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.



PARTNER TEPEE OUTDOOR: 
ALATI TEGUTSEMISVALMIS
Veelgi isikupärasema stiiliga Partner Tepee Outdoor on ilmselgelt seikleja. Eriveermikuga ja maasturis stiiliga 
Partner Tepee Outdoor saab hakkama igasugustel teedel. Seiklused vabas õhus on tema jaoks justkui loodud.
Grip Control®* parandab Partner Tepee Outdoor-i veojõudu tänu rataste libisemisvastasele süsteemile. 
Armatuurlaual oleva nupuga saab valida 5 režiimi vahel : lumi, pori, liiv, ESP Standard või ESP OFF.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.



SEIKLE MUGAVALT

Partner Tepee uus versioon on endisest mugavam ja avaram. Juhil on lai vaateväli, 
mis muudab autojuhtimise meeldivamaks ja loob avarustunde. Reguleeritava kõrguse 
ja sügavusega rool, reguleeritava kõrgusega juhiiste koos käetoega* ja käigukangi 
paigutus parandavad juhikoha ergonoomiat. Partner Tepee muudab 
veelgi mugavamaks kahetsooniline automaatkliimaseade*.

Uue 7-tollise värvilise puutetundliku ekraaniga* astub Partner Tepee moodsate 
kommunikatsioonisüsteemide maailma. Kõrgresolutsiooniga ekraan pakub 
mitmesuguseid võimalusi: MirrorScreen** tehnoloogia, intuitiivne navigatsioon, 
telefon, häältuvastus, Wi-Fi või Bluetooth ühendus, digiraadio*.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

**Mirror Screen funktsioon töötab MirrorLink™ ühilduvates Android, RIM ja Windows telefonides läbi 

MirrorLink™ tehnoloogia ja alates 2015. aasta lõpust läbi Carplay® tehnoloogia (Apple telefonid alates 

iPhone 5-st) eeldusel, et telefoniteenuse pakett sisaldab internetiühendust. Ainult MirrorLink™ või 

Carplay® sertifikaadiga rakendused töötavad seisu ja sõidu ajal (olenevalt olukorrast). Sõidu ajal ei tööta 

osad rakenduse funktsioonid. Mirrorlink™ või Carplay® sertifikaadiga rakendused võivad olla tasulised.



TEHNOLOOGIA
Partner Tepee pakub uue põlvkonna tehnoloogiat:

1 -  Tagurduskaamera*
Tagurduskaamera* hakkab tagurpidikäigu valimisel automaatselt tööle, võimaldades juhil auto trajektoori 7-tolliselt 
puutetundlikult ekraanilt vaadata ja turvalisemalt tagurdada.

2 - Active City Brake **
Active City Brake süsteem on automaatpidurdus, mis käivitub linnatingimustes kokkupõrkeohu korral. Kui sõidukiirus 
on alla 30 km/h, hoiab süsteem ära kokkupõrke või leevendab selle tagajärgi juhul, kui juht ise olukorda ei sekku.

3 – Parkimisabi ees ja taga*
Heli ja graafikaga parkimisabi tuvastab manööverdamise ajal sõiduki teele jäävaid takistusi. Seda süsteemi saab 
manööverdamise lihtsustamiseks siduda tagakaameraga*.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

**Saadaval lisavarustusena alates alates 2015. a lõpust.
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VÕTKE ISTET!
Reisideks ja väljasõitudeks loodud funktsionaalne uus Partner Tepee 
kohaneb reisijate arvuga ja transporditava pagasi suurusega.

PARTNER TEPEE 7-KOHALINE VERSIOON
Maha ei pea keegi jääma – nimelt on taga tervelt 5 istekohta! 
7-kohaline* uus Partner Tepee pakub endisest veelgi rohkem võimalusi 
ja funktsionaalsust. 2. rea kolm eraldi istet ja 3. rea kaks eraldi istet 
pakuvad igaühele optimaalset mugavust. Tagaistmeid saab alla 
klappida ja püsti tõsta ning ükshaaval välja tõsta**, et Partneri sisemust 
vastavalt vajadusele ümber korraldada.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

**Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

Partner Tepeel on arvukalt panipaiku, nii avatud kui suletuid. Kõikide 
panipaikade maht kokku on 90L.

1. Laeriiulisse on integreeritud päikesesirm ja laetuli. Riiulis olev süvend  
    lihtsustab esemete väljavõtmist.

2. Rooli taga asuvale 4-liitrisele juhi kindalaekale pääseb hõlpsasti ligi.

3. Esiistmete vahel asuva keskkonsooli saab eemaldada. Konsool  
    kinnitub kahe topsihoidjaga alusele.
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ZÉNITH KATUS TOOB 
TAEVA AUTOSSE

Partner Tepee stiilsel ja originaalsel Zénith katusel* on neli suurt katuseakent, mis 
ujutavad kõikide reisijate suureks rõõmuks salongi valgusega lausa üle. Teise rea 
istmete juures asuvate ventilatsiooniavadega ühendatud õhuvärskendaja lubab 
salongi vastavalt oma maitsele lõhnastada. Funktsionaalsuse parandamiseks 
kasutab Zénith katus ära kogu laealuse ruumi ning pakub panipaiku. Tagaistujate 
peade kohal asub läbipaistva põhjaga panipaik ning pakiruumi pääseb ligi nii 
tagaistmete juurest kui ka väljast läbi tagaluugi. Seega on iga reisija käsutuses 
mitmed lisamugavused.
Zénith katuse välised reelingud kannavad kuni 80 kg-st koormat, tõstes Partner 
Tepee kandevõimet veelgi. Praktilisi katusereelinguid võib paigaldada nii põiki- kui 
ka pikisuunas.

*Lisavarustuses olenevalt versioonist.



PEUGEOT JA KESKKOND
Peugeot pakub laias valikus madala CO2  sisaldusega sõidukeid - 
rohkem kui pooltel müüdavatest sõidukitest on see näitaja alla 
140 g/km. Sellise tulemuse saavutamiseks toetutakse end juba 
tõestanud tehnoloogiale, mille liidriks Peugeot on: tahmaosakeste 
filtriga seotud FAP diiselmootorile (võeti esimest korda kasutusele 
aastal 2000), mis on paigaldatud juba rohkem kui 2,1 miljonile sõidukile 
(filter kõrvaldab 99,99% tahmaosakestest). Isepuhastuv filter muudab 
auto keskkonnasõbralikuks, vähendades diisli põlemisel tekkivate 
tahmaosakeste hulga minimaalse mõõdetava koguseni (0,004 g/km), 
samuti kasutatakse uuenduslikke tehnoloogiaid: Stop & Start, 
uue põlvkonna HDi ja bensiinimootorid...

BlueHDi mootorid
Uus PEUGEOT Partner Tepee on saadaval uute tehnoloogiatega, 
sealhulgas BlueHDi-ga – selle nimega tähistatakse Euro 6 
diiselmootoreid*. 
Ühendades omavahel eksklusiivsel viisil valikulist katalüüsreduktsiooni 
(SCR)** ja lisaainega tahmaosakeste filtrit, võimaldab BlueHDi 
tehnoloogia vähendada lämmastikoksiidi hulka üle 90%, optimeerida CO2 
heitmete hulka ja kütusekulu ning elimineerida 99,9% tahmaosakestest.

AdBlue lisaainet lisatakse hoolduse käigus, täiteava asub kütuseluugi 
kõrval.

*Euro 6 on Euroopas kehtiv standard, mille eesmärgiks on heitmete vähendamine.

**Selektiivne katalüüsreduktsioon.

UUED EURO 6 
MOOTORID
Uue PEUGEOT Partner Tepee mootorivalikusse kuulub mitu Euro 6* 
heitmestandardile vastavat mootorit: BlueHDi diiselmootorid 
võimsusega 75 hj kuni 120 hj ja VTi bensiinimootor võimsusega 98 hj 
ja 120 hj. 

Uued mootorid pakuvad suurepäraseid sõiduomadusi ja esmaklassilist 
sooritusvõimet: võimsus ja pöördemoment on suuremad, lisaks on 
BlueHDi 120 mootor saadaval 6-käigulise käigukastiga. Loomulikult on 
Partneri mootorid kütusesäästlikud ja madala CO2 päästuga.

1,6L VTi 98 hj, 5-käigulise manuaalkäigukastiga 
Selle bensiinimootori peamisteks omadusteks on säästlikkus, 
dünaamilisus ja suurepärased sõiduomadused.

1,6L BlueHDi 75 hj, 5-käigulise manuaalkäigukastiga 
Ühisanumsissepritsega diiselmootor tagab suurepärase kiirenduse 
madalatel ja keskmistel pööretel.

1,6L BlueHDi 100 hj, 5-käigulise manuaalkäigukastiga 
See mootor pakub suurepärast kiirendust ja tagab esmaklassilised 
sõiduomadused.

1,6L BlueHDi 100 hj S&S 5-käigulise manuaalkäigukastiga või ETG6 
6-käigulise poolautomaatkäigukastiga
Manuaal- või poolautomaatkäigukastiga pakutav uus Euro 6 
heitmestandardile vastav BlueHDi mootor tagab suurepärase 
sooritusvõime ja on säästlik: kütusekulu ja CO2 pääst on kuni 16% 
madalamad.

1,6L BlueHDi 120 hj, 6-käigulise manuaalkäigukastiga 
Selle uue BlueHDi Euro 6 mootori võimsus on 120 hj ja maksimaalne 
pöördemoment 300 Nm 1750 p/min juures. 

MÕÕDUD

STOP & START funktsiooniga.

**Vastavalt direktiivile 99/100/CE ja 5-kohalises konfiguratsioonis.

M5 : 5-käiguline manuaalkäigukast.

M6 : 6-käiguline manuaalkäigukast.

ETG6 : 6-käiguline poolautomaatkäigukast.

S&S : Stop ja Start.

KÜTUSEKULU JA CO2



INTELLIGENTNE TURVALISUS
Uus Partner Tepee pakub juhti ja kaasreisijat kaitsvat tehnoloogiat, 
mis koosneb järgnevast:

PIDURISÜSTEEM

283 mm ventileeritud esipiduriketaste ja 268 mm tagapiduriketastega 
Partner Tepee pidurisüsteemile võib loota igas olukorras.
Rataste blokeerumisvastane süsteem (ABS) võimaldab säilitada 
trajektoori ja hoiab ära rataste bokeerumise äkkpidurduse 
korral. Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem (REF) reguleerib 
iga ratta pidurdust eraldi ja toimib eriti tõhusalt kurvis. Uue 
Partner Tepee hädapidurdusvõimendi (AFU) võimendab survet 
piduritele äkkpidurduse korral. See abisüsteem vähendab oluliselt 
pidurdusteekonda. Tugeva pidurduse korral süttivad ohutuled 
automaatselt, et hoiatada tagasõitvate autode juhte ja vältida 
otsasõitu.
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) viib sõiduki 
(füüsikaseaduste piires) tagasi õigele trajektoorile, kui arvuti tuvastab 
ala- või ülejuhitavuse. ESC-ga seotud veojõukontrolli süsteem (ASR) 
hoiab ära rataste libisemise nõrga haarduvuse korral.

NÕLVASTARDIABI

Nõlvastardiabi hoiab sõidukit kallakul käivitades hetke paigal 
(nii edasi- kui tagasikäigul), et juht jõuaks jala piduripedaalilt 
gaasipedaalile tõsta. Kallak peab olema suurem kui 5%.

ACTIVE CITY BRAKE

Active City Brake süsteem on automaatpidurdus, mis käivitub 
linnatingimustes kokkupõrkeohu korral eesoleva autoga vm masinaga. 
Selleks on esiklaasi ülaserva paigaldatud Lidar, mis tuvastab ohu. 
Kui sõidukiirus on alla 30 km/h, hoiab süsteem ära kokkupõrke või 
leevendab selle tagajärgi juhul, kui juht ise olukorda ei sekku.
*Saadaval lisavarustusena alates 2015. aasta lõpust.

GRIP CONTROL®
Grip Control®* parandab veojõudu ja haarduvust igasugusel pinnasel 
ning muudab autosõidu muretumaks.
Armatuurlaual oleva nupuga saab valida 5 režiimi vahel : lumi, pori, 
liiv, ESP Standard või ESP OFF.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

PÜSIKIIRUSEHOIDJA / KIIRUSEPIIRAJA

Püsikiirusehoidja* hoiab stabiilset sõidukiirust ilma, et juht peaks 
gaasipedaalile vajutama ning kiirusepiiraja takistab programmeeritud 
kiiruse ületamist.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.

Põhjalikumat infot leiate kasutusjuhendist

LÖÖGIENERGIAT NEELAV SÜSTEEM

Laupkokkupõrke korral kaitsevad salongi alumine, keskmine ja 
ülemine tsoon, mis neelavad järk-järgult löögienergiat vastavalt selle 
liikumisele esiosast tagaossa.
Küljelt tuleva löögi korral hajutatakse löögienergiat põhja kaudu. 
Partner Tepee kerekonstruktsioon on loodud nii, et tagant tuleva löögi 
korral neelab löögienergiat deformeeruv põiktala ja seejärel põhja 
komponendid. Ümbermineku korral jääb reisijate turvatsoon tänu 
ülivastupidavale kerele terveks. Juhti aitab kaitsta 40 mm ulatuses 
kokkutõmbuv roolisammas.

ESIMESED UDUTULED KOOS KURVITULEDE FUNKTSIOONIGA*

Suurema turvalisuse ja parema nähtavuse tagamiseks valgustab 
udutuli kurvi sisekülge, kui sõidukiirus on alla 40 km/h. See 
lisavalgustus on eriti kasulik linnatänavatel, ristmikel, käänulistel 
teedel ja parkimise ajal.

*Saadaval olenevalt lisavarustusest ja versioonist.

KAITSE VARGUSE EEST
Partner Tepee loomisel peeti silmas ka sõiduki või sellesse 
jäetud pagasi kaitsmist varguse eest. Alates Active tasemel 
standardvarustusse kuuluva kesklukustusega kaasneb sisemiste 
uksenuppude puudumine. Kesklukustusnupu leiab ka armatuurlaualt. 
Kesklukustus aktiveerub automaatselt kohe, kui sõidukiirus ületab 10 
km/h. Kahe nupuga kaugjuhtimispuldiga saab tervet sõidukit lukustada 
ja avada. Lisavarustusena on saadaval ka alarmsüsteem.

PEATUGI

Istmete seljatoed ja peatoed järgivad kokkupõrke korral keha liikumist, 
aidates hoida ära kehavigastusi.

TURVAPADJAD

Lisaks juhi ja kaasreisija esiturvapatjadele pakutakse Partner Tepee 
lisavarustusena ka külgturvapatju* ja turvakardinaid**.
*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.
**Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

ISOFIX KINNITUSED

Teise rea külgmiste istmete istmeosa ja seljatoe vahel asuvad 
Isofix kinnituskohad võimaldavad paigaldada kahte turvatooli ilma 
turvavööde abita.



KEREVÄRVID

Gray Moka (1)

Hall Nocciola (1) Sinine Kyanos (1)(2)

Hall Artense (1) Hall Shark 

(1) Ei ole saadaval Access versiooniga.

(2) Ei ole saadaval Outdoor versiooniga.

METALLIKVÄRVID
(Lisavarustuses)

Valge Banquise

Hõbedane Aluminium

Punane Ardent Must Onyx (2)

TAVAVÄRVID



VELJED JA ILUKILBID

SISUD

Ilukilp Nateo 15’’*

Valuvelg Managua 16”*

Ilukilp Atacama 15’’*

Ilukilp Grenade 16”*

* Saadaval olenevalt varustustasemest ja lisavarustusest.
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LISAD

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist 
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, 
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate 
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid 
ja originaal-varustust, mis on 
mõeldud just sinu auto jaoks. 
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot 
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle 
helistada paar päeva pärast töökoja 
külastust. Neile küsimustele vastates 
annad oma panuse Peugeot 
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et 
sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et 
alustada pikaaegset suhet.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

1 – Katusereelingud + jalgrattahoidja

2 - Tetrax Smartphone nutitelefoni hoidja

3 - Katuseboks

4 - Suitsetamisvarustus (tuhatoos + sigaretisüütaja)

5 – Pagasikate

6 -  Multimeedia alus

7 – Haakeseade + jalgrattahoidja 
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MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt paku tav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  3-aastane 
tootja garantii läbisõiduni 
100 000km ja 12-aastane
roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Eu roopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
erritoriaalset üksust) viibides 

ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormis tamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


