
P E U G E OT  PA R T N E R
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Durante mais de 210 anos, a Peugeot tem respeitado a tradição da

qualidade e inovação que pautam a construção francesa. Hoje, 

a PEUGEOT encontra-se focada em desenvolver veículos com um

design robusto em busca de uma experiência sensorial que vai 

para além da simples condução, despertando todos os sentidos.

Desde a ergonomia aos materiais e conectividade, trabalhámos 

em cada detalhe, para lhe proporcionar uma experiência de 

condução mais intuitiva. Acima de tudo, pretendemos oferecer-lhe

a possibilidade de escolha, dado que as pessoas são e serão 

sempre a nossa principal prioridade.
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PEUGEOT PARTNER:  
UMA GAMA COMPLETA .
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PRONTO PARA A  AÇÃO.

O PEUGEOT Partner disponibiliza uma resposta adaptada aos terrenos 

de difícil acesso com transporte de cargas pesadas, sujas e longas, 

mas também com a necessidade de transportar, até 3 pessoas. 
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(1) Associado ao Grip Control, esta nova função com Hill Assist Descent Control otimiza o controlo do veículo 

em situações de piso com maior inclinação.

GANH AR  ALTUR A .

Além da sua robustez, tem a opção de colocar a opção Pack Chantier , 

que tem uma chapa de proteção inferior para o motor e o Advanced Grip Control(1).
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PARA AQUELES QUE DEVORAM QUILÓMETROS.

A versão Asphalt do PEUGEOT Partner disponibiliza uma resposta adaptada aos profissionais 

que conduzem por longas distâncias, não contando as horas a bordo do seu veículo, 

procurando, acima de tudo, conforto e segurança.
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VER A  ESTR ADA DE  UM  OUTR O ÂNG ULO.

De série na versão Asphalt, beneficie do sistema Surround Rear Vision, uma função inovadora 

que permite limitar os ângulos mortos para o condutor de um veículo “fechado em chapa” 

(furgão fechado).



PEUGEOT i - COCKPIT®.
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PEUGEOT i - COC K P IT ®

PELA PR IME IRA  VEZ  NUM  VE ÍC ULO COM ER C IAL .

Mais do que um novo atributo, o PEUGEOT i-Cockpit® pretende proporcionar uma condução 

intuitiva través de uma ergonomia otimizada, conjugando conforto e segurança.
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SEM DESV IAR  O  OLH AR  DA ESTR ADA.

O PEUGEOT i-Cockpit® desenvolve-se em torno do um volante compacto para uma melhor sensação e manobrabilidade, 

o painel de instrumentos em posição elevada, no campo de visão do condutor, permite ler as informações essenciais sem 

que tenha de retirar o olhar da estrada, o touchscreen de 8” ao centro do painel de bordo, encontra-se orientado para o condutor, 

proporciona um acesso direto às principais funções.



U MA  NOVA FORMA 
DE  TRABALHAR .

Desfrute de uma experiência de vida e um conforto inéditos no segmento 

de comerciais, para fazer do PEUGEOT Partner o prolongamento do seu escritório.

Com o banco Multiflex, pode acolher até 3 pessoas ou utilizar a mesa integrada 

orientável ao rebater o encosto do banco central. Desfrute de inúmeros espaços 

de arrumação engenhosos, repartidos pelo habitáculo, pensados especificamente

para todos os objetos profissionais.
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CARREGAMENTO.



O R G ANIZAR - S E
COM TOTAL  AUTONOM IA .

Generoso no que respeita à capacidade de carga e volume útil, 

o PEUGEOT PARTNER está equipado com um indicador de sobrecarga(1): 

tecnologia integrada, particularmente inovadora, medindo o peso 

de forma automática e com um indicador de alerta visual no painel 

de instrumentos ao arrancar e também, quando parado, através 

de um indicador especifico presente no compartimento de carga.

Esta ferramenta, no âmbito da segurança, previne o excesso 

de carga, evita alterações de comportamento dinâmico e riscos 

associados (rebentamento de pneus, desgaste prematuro 

ou consumos mais elevados). Inédito e único no mercado de veículos 

comerciais ligeiros (VCL) em todo o segmento, este equipamento 

encontra-se disponível em opção.

Com o banco Multiflex(1), pode acolher até 3 pessoas ou privilegiar 

uma de duas situação: o comprimento útil, rebatendo o encosto do banco 

ou o volume útil elevando e rebatendo o assento do mesmo.

(1) Em opção.1 8







EMBARQUE EM MODO CONECTADO!



M ULT IPLA  CONECT IV IDADE .

Um grande touchscreen a cores de 8”(1) posicionado ao alcance de mão e orientado

para o condutor, acompanhado por uma tomada USB, uma tomada Jack, ligação

Bluetooth, assim como o carregamento sem fios para o smartphone (por indução(1)).

O sistema completa-se com o Mirror Screen, compatível(2) com Mirror Link®, 

Apple Carplay™ e Android Auto™. A navegação 3D conectada(1) com comandos 

vocais, tem em consideração o trânsito em tempo real (TomTom Trafic), 

visualização de parques de estacionamento, estações 

de serviços e meteorologia local.

O PEUGEOT Connect SOS(1) permite lançar um alerta em caso de acidente, 

com a localização geográfica do veículo, se necessário permite também 

o contacto com os serviços de socorro e a PEUGEOT Assistance(1) possibilita 

colocar o utilizador em contacto com a PEUGEOT Assistance, que, consoante 

as informações comunicadas (localização geográfica do veículo, número de série 

do veículo, quilometragem e alertas mecânicos reportados pelo computador 

de bordo) procede ao envio de um veículo de desempanagem.
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(1) Disponível em opção consoante as versões 
(2) Apenas as aplicações certificadas Android Auto™ e Apple CarPlay™ ou MirrorLink® poderão funcionar com o veículo parado 

ou em circulação, consoante a situação. Com o veículo em circulação, são desativadas determinadas funcionalidades das 

aplicações. Alguns tipos de conteúdos que podem ser acedidos gratuitamente no seu smartphone, requerem a subscrição, 

paga, de uma aplicação equivalente, com a certificação Android Auto™, Apple CarPlay™ ou MirrorLink®. A função Mirror Screen 

é controlada, consoante o caso, via Android Auto (smartphones com sistema operativo Android), via CarPlay™ (smartphones

com sistema operativo iOS) ou ainda via tecnologia MirrorLink® (para os smartphones Android compatíveis com MirrorLink®),

desde que disponha de contrato de comunicações e dados móveis/internet.

Mais informações em https://www.peugeot.pt/marca-peugeot/inovacoes/peugeot-icockpit.html







S UR R OUND R EAR  V IS ION (1)

DOM INAR  A  ÁR EA ENVOLVE N TE .

Acabou a necessidade de ter de escolher entre a proteção da carga do veículo 

e a visibilidade! Este sistema inovador é uma ajuda preciosa à condução 

e fornece imagens que permitem a visualização da área envolvente ao veículo. 

Desta forma, o condutor beneficia de uma otimização da visibilidade exterior 

do seu veículo, facilitando a sua condução e manobras. 

O PEUGEOT PARTNER está equipado com 2 câmaras: uma delas 

implantada na base do retrovisor exterior do lado do passageiro 

e outra na parte superior das portas de batente chapeadas. 

Estas permitem:

- Uma vista lateral do lado do passageiro que reduz o ângulo morto;

- A função “visão distante” por forma a visualizar 

o ambiente traseiro no eixo do veículo.

- A função “câmara de marcha atrás” por forma a visualizar 

a zona traseira “próxima” e facilitar as suas manobras.

As imagens são apresentadas no ecrã posicionado 

em substituição do retrovisor interior para obter uma visão periférica 

da área envolvente do veículo “chapeado” para uma reatividade 

e segurança reforçadas.

(1) Em opção, consoante as versões. 25
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O SEU  AL IADO NO D I A-A-D IA .

Um vasto leque de ajudas à condução para facilitar e tornar mais seguras as deslocações, com o arranque e ligação 

mãos livres, arranque e estacionamento simplificado através do travão de estacionamento elétrico, sem esquecer 

o Grip Control e o Hill Assist Descent Control para as situações em terrenos mais difíceis.
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A câmara multifunções localizada no para brisas encontra-se integrada no funcionamento do cruise control adaptativo(1), 

o Active Safety Break(1), o alerta de transposição involuntária de linha(1), o reconhecimento de sinais e a preconização 

de limites de velocidade(1), assim como o assistente automático de máximos(1).

(1) Equipamentos disponíveis em opção, consoante as versões do país.





DIMENSIONADO PARA A  AÇÃO.



M ANOBRABIL IDADE OT IM IZADA.

O PEUGEOT PARTNER é construído sobre uma derivação 

da plataforma EMP2, que equipa os últimos modelos da Marca. 

Esta base comprovada e com provas dadas, permite ter um vão 

e um raio de brecagem mais reduzidos para facilitar 

as manobras: o diâmetro de brecagem “entre passeios” 

é de apenas 10,82m na carroçaria Standard e de 11,43m 

na carroçaria Long.

A carga útil encontra-se entre as melhores do segmento, 

tanto na carroçaria Standard como na Long. 

30





EFICIÊNCIA  COMO LINHA CONDUTORA .
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UMA GAMA DE  MOTOR IZAÇ ÕES  EF IC IENTES
PARA OBTER  C USTOS  CONTR OLADOS .

O trabalho realizado na arquitetura do veículo e a otimização do seu peso são fatores determinantes para a redução 

dos consumos e das emissões de CO2. As motorizações disponibilizadas têm uma eficiência ao melhor nível do segmento. 

Estas respondem e estão em conformidade com as últimas normas Euro 6 em vigor. 

BlueHDi 100 S&S CVM5

Consumo em urbano (L/100 km) 5,1 a 6,1

Emissões de CO2 (g/km) 133 a 160

Consumo em regime misto (L/100 km) 5,3 a 6,3 

Emissões de CO2 (g/km) 139 a 151

Os valores de consumo de combustível e emissões de CO2 indicados,

estão em conformidade com a homologação WLTP (Regulamento UE

2017/948). Os valores não têm em conta as condições de utilização,

o estilo de condução, os equipamentos ou as opções, que podem 

variar segundo o tipo de pneus. Para mais informações consulte

www.peugeot.pt.
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AUTOMATICAMENTE  NA “BOA”  RELAÇÃO DE  CA IXA .

Para o Diesel, temos três potencias disponíveis: BlueHDi 130cv S&S com caixa manual de 6 velocidades(1) ou caixa automática 

de 8 velocidades EAT8(2), BlueHDi 100cv S&S com caixa manual de 5 velocidades e BlueHDi 75cv S&S com caixa manual de 5 velocidades.

As motorizações Diesel encontram-se todas elas equipadas com filtro de partículas (FAP) e com sistema de Redução Catalítica Seletiva (RCS).

Esta tecnologia permite uma “despoluição” desde o arranque e sem necessidade de aditivo do FAP.

(1) Disponível em 2022.
(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – Nova caixa automática de 8 velocidades, 

disponível unicamente com o motor BlueHDi 130 S&S EAT8 – disponível em 2022.
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(1) Versão Standard

(2) Versão Long

(3) Sem Pack Chantier

(4) Com Pack Chantier

(5) Sem / Com 1 / Com 2 portas portas laterais deslizantes

Versão STANDARD 

Com banco Multiflex



DIM ENS IONADO  PA RA  
TR ABALH AR  M EL HOR .

Para responder às necessidades fundamentais 

dos profissionais e proporcionar-lhes o máximo 

de funcionalidade, o PEUGEOT Partner, com 

um comprimento de 4,40 m na carroçaria STANDARD, 

garante um comprimento útil otimizado entre 1,81m e 3,09 m

com o banco Multiflex, permitindo o carregamento de 

2 Europaletes num volume que pode variar 

entre 3,30 m3 a 3,80 m3, consoante as versões.

Na carroçaria LONG, com 4,75 m (+35 cm), dispõe de 

um comprimento útil de 2,16 m, até 3,44 m com 

o banco Multiflex e um volume de carga compreendido 

entre 3,90 m3 e 4,40 m3, consoante as versões.
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Com banco Multiflex

Versão LONG



PEU GEOT PARTNER 
“TRANSFORMADOS” :  
U MA  GAMA PARA RESPONDER 
A  TODAS AS  NECESS IDADES .

Para responder às expetativas de cada profissional, 

o PEUGEOT Partner desdobra-se em múltiplas versões, 

robustas e funcionais. Esta base de “transformação” é eficaz 

e permite aos “Carroçadores” (Empresas de transformações) 

parceiros, adaptar o veículo às necessidades, cada vez 

mais especificas, dos Clientes.

Para cada necessidade, o PEUGEOT PARTNER 

disponibiliza uma resposta adaptada.

38

Isotérmico

Entregas

Viaturas adaptadas



Ambulância Pick-up

Bombeiros 4x4

Assistência
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ATENÇÃO AO PORMENOR.

Escolha dentro de uma gama composta por 4 cores e descubra

os 3 modelos de jantes(1) por forma a completar, 

com um toque final, o seu PEUGEOT Partner.

Jante 15”

Tecido Curitiba

(1) De série, em opção ou indisponível, consoante as versões e os destinos.
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Jante 16” Jante em aluminio TARANAKI 16”

Branco Branquise Cinzento Artense

Cinzento Platinium Preto 



ACESSÓRIOS ,  ESCOLHA 
A  QUAL IDADE PEUGEOT.
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Para o acompanhar no seu dia-a-dia, escolheu o PEUGEOT Partner 

que responde às suas expetativas e conforme as suas exigências. 

Com os acessórios PEUGEOT, opta por uma ferramenta de trabalho 

ainda mais agradável, adaptada especificamente à sua atividade 

e que valoriza a imagem da sua empresa.

Descubra uma seleção de acessórios PEUGEOT para personalizar 

o seu veículo em toda a segurança.

1. Galeria “aluminium” para veículo STANDARD

2. Piso e proteções laterais em madeira premium

3. Bandas refletoras de sinalização

4. Porta-tubos

5. Piso e proteções laterais em polipropileno

6. Jogo de tapetes de borracha

1

3



2

4

5 6
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Escolher a PEUGEOT é também dispor de uma vasta

rede de Concessionários e Reparadores Autorizados

no seio da qual o acolhimento, o profissionalismo,

o elevado nível dos técnicos e a qualidade dos

serviços lhe garantem uma satisfação ótima.

Assim, fica seguro de que está nas mãos de

um especialista que ouve e compreende as suas

exigências e as satisfaz com eficácia. Que melhor

marca de confiança para uma relação a longo prazo?

PARA A SUA TRANQUILIDADE
GARANTIA CONTRATUAL(1)

Na PEUGEOT, a qualidade é também um estado

de espírito: vantagens no interior da rede,

uma garantia de peças e mão-de-obra durante

dois anos, quilometragemilimitada(2) e 12 anos

de garantia anticorrosão(3).

PEUGEOT ASSISTANCE

Porque os imprevistos acontecem, conte com

a Assistência em Viagem para a sua viatura.

Disponível 24 horas/dia, 7 dias/semana, basta

uma simples chamada telefónica para

o 800 206 366 e será imediatamente atendido.

Com o Peugeot Assistance intervimos nos melhores

prazos, podendo realizar a maior parte das operações

no local, para lhe permitir retomar a sua viagem o

mais rápido possível e propomos-lhe o reboque

da sua viatura até ao Reparador Autorizado Peugeot

aderente mais próximo.

Em caso de necessidade o Peugeot Assistance(4)

apresentar-lhe-á soluções de mobilidade ou de

alojamento, bem como uma estimativa de custos

das intervenções a realizar.

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE(4)

Contrato Extensão de Garantia

Estenda a sua garantia contratual com toda

a simplicidade e beneficie de serviços de assistência

alargada até 72 meses ou 200.000 km.

Contrato Plano de Revisões

Fique descansado com o plano de revisões

da sua viatura, beneficiando igualmente dos serviços

de assistência em viagem PEUGEOT. Pode escolher

a duração e a quilometragem que mais lhe convier

até aos 72 meses ou 200.000 km.

Contrato Plano de Revisões & Garantia

Conduza com serenidade: ao contrato Plano de

Revisões acresce a extensão de garantia durante

o período escolhido.

Contrato Manutenção total

Controle todos os custos de utilização do seu veículo,

acrescentando ao contrato de Plano de Revisões

& Garantia, a substituição de peças de desgaste,

para além da extensão de garantia e assistência

em viagem.

CARTÃO MYPEUGEOT

Colocamos ao seu dispor mais um motivo para

ser cliente PEUGEOT – o Cartão MyPeugeot.

Beneficie de inúmeras vantagens, descontos

nas operações Após-Venda nos Reparadores

Autorizados e desconto de 5 cênt./lt. nas estações

de serviço Repsol aderentes.

PARA O SEU CONFORTO
PEUGEOT ACESSÓRIOS

Uma gama completa de acessórios e de equipamentos

de origem PEUGEOT concebidos especificamente para

o seu veículo.

FINANCIAMENTO E RENTING PEUGEOT

Com a PSA Finance e a Free2Move Lease poderá

encontrar um conjunto completo de ofertas

disponíveis para a compra ou utilização do seu

PEUGEOT, novo ou usado, com soluções

de financiamento ou aluguer adequadas

ao seu orçamento e ao uso da sua viatura.

REDE E  SERVIÇOS .

PEUGEOT INTERNET

Descubra a PEUGEOT na Internet, em peugeot.pt

e facebook.com/PeugeotPortugal

PARA O AMBIENTE

A PEUGEOT e a sua rede preocupam-se com o

ambiente e colocaram em prática a “Oficina Verde”

que consiste na recolha, triagem, eliminação e

valorização de resíduos, levadas a cabo por parte de

fornecedores de serviços qualificados em reciclagem

de resíduos provenientes da reparação de automóveis.

VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS,
OS NOSSOS 10 COMPROMISSOS

1. 8 ANOS DE GARANTIA OU 160 000 KM PARA 

A BATERIA DE TRAÇÃO(5)

2. ASSISTÊNCIA PEUGEOT (PEUGEOT ASSISTANCE) –

Uma condução com toda a tranquilidade 24/24

horas e 7/7 dias

3. CENTRO E-EXPERT – Os nossos especialistas

ocupam-se do seu veículo e respondem a todas as

suas questões

4. CONTRATO e-SERVICE: Todas as operações de

manutenção, peças e serviço, estão incluídas(6)

5. SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO CERTIFICADAS:

Uma gama completa de Wall Box instaladas por

profissionais disponíveis em após-venda(7)

6. SOLUÇÃO DE MOBILIDADE: Proposta em todas as

situações

7. ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SOFTWARE: 

Para beneficiar da melhor experiência de condução

8. COLOCAÇÃO DE 80 % DE CARGA NO VEÍCULO:

Em cada intervenção(8)

9. ESTIMATIVAS E MARCAÇÕES ONLINE:

Fazer a reserva da sua marcação e calcular os

custos de após venda

10. O SEU VEÍCULO É HIGIENIZADO A CADA VISITA

Para mais informações,

contacte o seu Concessionário. www.peugeot.pt



(1) O benefício das garantias comerciais PEUGEOT

não está condicionado à realização das operações

de manutenção e/ou reparação em Reparadores

Autorizados Peugeot, devendo contudo comprovar

através de fatura e/ou outros documentos de suporte

(gama de controlo) que, independentemente

do operador onde tenha efetuado as operações

de manutenção e/ou reparação, foram respeitadas

todas as preconizações do fabricante.
(2) Com exceção das peças de desgaste.
(3) Em toda a Europa Ocidental.
(4) Para conhecer as modalidades de aplicação

destes contratos, garantias e serviços, solicite ao

seu Concessionário os correspondentes documentos

contratuais. As informações e figuras incluídas nesta

brochura baseiam-se nas características técnicas em

curso no momento da impressão deste documento.

Os equipamentos apresentados são de série ou em

opção consoante as versões. No quadro de

uma política de melhoria constante do produto,

a PEUGEOT pode modificar, em qualquer altura,

as características técnicas, os equipamentos,

as opções e as cores.

As técnicas atuais de reprodução fotográfica não

permitem reproduzir fielmente a luminosidade

das cores. Por esta razão, esta brochura, que

constitui uma informação com carácter geral,

não é um documento contratual.

Para quaisquer elementos mais precisos

ou informações complementares, queira dirigir-se

ao seu ponto de venda PEUGEOT. Os elementos

deste catálogo não podem ser reproduzidos sem

a autorização expressa da Automobiles PEUGEOT.
(5) Garantia da bateria relativa a um mínimo

de 70% de carga.
(6) Plano de Contrato de Serviço Recomendado,

outras opções disponíveis. Sujeito a assinatura

de contrato e aceitação dos respetivos Termos

e Condições.
(7) A Peugeot preconiza a instalação de uma Wall Box

através do instalador recomendado Eyssa-Tesis.

Uma vez adquirido o equipamento de carregamento

no Ponto de Venda, solicite a instalação junto

do vendedor. Este irá transmitir os seus dados e o

instalador entrará em contacto para iniciar o processo.
(8) A 80% se isso não tiver impacto no prazo

de restituição acordado com o Cliente.
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