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Εδώ και 210 χρόνια, η PEUGEOT διατηρεί την Γαλλική βιομηχανική 

παράδοση σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την καινοτομία. 

Σήμερα, η PEUGEOT χρησιμοποιεί όλη της την εμπειρία στην κατασκευή 

αυτοκινήτων με πρωτοποριακό σχεδιασμό που παρέχουν, πέρα   από 

εκείνην της οδήγησης, και μια εμπειρία που εμπλέκει όλες τις αισθήσεις. 

Εργονομία, υλικά, συνδεσιμότητα, έχουμε δουλέψει πάνω στην κάθε 

λεπτομέρεια, για να σας προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία οδήγησης. 

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να σας δώσουμε την 

ελευθερία της επιλογής, γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να βρίσκεται 

στο επίκεντρο της κάθε μας προσέγγισης.
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E X P E R T .

Το Expert προορίζεται για τον επαγγελματία που αναζητά πάνω απ’όλα, άνεση και ασφάλεια. Χάρη στα πολυάριθμα συστήματα 

υποβοήθησης οδήγησης, σας εξασφαλίζει απόλυτη ηρεμία καθ’όλη τη διάρκεια της διαδρομή σας. Ο εντυπωσιακός του σχεδιασμός 

και η κάθετη μάσκα που είναι πολύ ψηλά τοποθετημένη, τονίζει ακόμα περισσότερο το παρουσιαστικό του. Γεμάτες δύναμη και 

εκφραστικότητα, οι ρευστές γραμμές του PEUGEOT Expert προδιαθέτουν για ένα τεράστιο και λειτουργικό εσωτερικό.

5
* Προαιρετικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, φώτα LED, φώτα ομίχλης, 
μάσκα χρωμίου, καλύμματα καθρεφτών, χειρολαβές θυρών και πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος στο χρώμα του αμαξώματος.

Μ Ε  Κ Υ Ρ Ο Σ .

Το Pack Look* και η φωτιστική υπογραφή των LED προσθέτουν μία εικόνα κομψότητας 

και κύρους στην εταιρεία σας. 



6 * ≤ 1,90μ. σε όλες τις εκδόσεις με στάνταρ ωφέλιμο φορτίο, εκτός από την έκδοση Expert long.

Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ .

Οι διαστάσεις του PEUGEOT Expert και του e-Expert είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε να του δίνουν τη 

δυνατότητα να κινείται άνετα στους περιορισμένους χώρους στάθμευσης: διευκολύνεται η πρόσβαση σε χαμηλά 

γκαράζ, χάρη στο ύψος του που περιορίζεται στα 1,90 m*, ενώ η ηλεκτρική του έκδοση εξασφαλίζει την 

πρόσβαση σε περιοχές περιορισμού της κυκλοφορίας.
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C O M P A C T  Ε Κ ∆ Ο Σ Η .

Με την έκδοση Compact μήκους μόλις 4,60 m οι αστικές μετακινήσεις είναι πλέον εύκολη υπόθεση.

Το αμάξωμά  της είναι άριστα  προσαρμοσμένο στις συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη, με κοντούς προβόλους και περιορισμένο 

μέγιστο ύψος. To σταθερό μέγιστο ύψος 1,90 m ανεξαρτήτως φορτίου επιτρέπει την πρόσβαση 

σε κλειστά πάρκινγκ με όριο ύψους.



8 * Με το προαιρετικό εξοπλισμό Moduwork.

Σ Τ Ι Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α .

Χάρη στον εντυπωσιακό σχεδιασμό του, το PEUGEOT Expert, αντανακλά στιβαρότητα και κομψότητα. 

Αντικατοπτρίζοντας τη δύναμη και την εκφραστικότητα, οι ρευστές γραμμές του PEUGEOT Expert 

προδιαθέτουν για έναν μεγάλο και λειτουργικό εσωτερικό χώρο, ικανό για τη μεταφορά 3 ατόμων μπροστά 

και βαρέων και μεγάλων φορτίων*.

9* Προαιρετικός εξοπλισμός.

Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε ∆ Α Φ Ο Υ Σ .

Mε το σύστημα Grip Control*, το Peugeot Expert van προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 

μετακίνησης, ακόμα και σε δύσβατα εδάφη. 

 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ.
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Ε Ν Τ Ο Ν Η  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .

Ο μοντέρνος σχεδιασμός του νέου 100% ηλεκτρικού PEUGEOT e-Expert, υπογραμμίζει τη έντονη προσωπικότητα 

ενός επαγγελματικού οχήματος υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση. 

Την εντυπωσιακή του μάσκα κοσμεί το ιριδίζον λιοντάρι της Peugeot,  το οποίο σηματοδοτεί όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. 

Η γκάμα του PEUGEOT e-Expert διατίθεται σε 3 μήκη, ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία.
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Α Μ Ι Γ Ω Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο .

Το πορτάκι για τη σύνδεση με την παροχή βρίσκεται μπροστά, στην πλευρά του οδηγού, 

για εύκολη και πρακτική διαδικασία φόρτισης. Στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου 

υπάρχει επίσης το δίχρωμο σήμα του λιονταριού με πράσινες και μπλε αντανακλάσεις 

που διαφοροποιούν την ηλεκτρική έκδοση, καθώς και το ειδικό μονόγραμμα "e-Expert".
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Η  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Τ Η Σ  Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ .

Το PEUGEOT e-Expert εφοδιάζεται με 2 μπαταρίες υψηλής τάσεως, χωρητικότητας  50 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία έως και 230 km 

WLTP*, ή 75 kWh με αυτονομία έως και 330 km WLTP**, τοποθετημένες δάπεδο του σασί χωρίς να επηρεάζουν τον ωφέλιμο όγκο του 

οχήματος. Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000χλμ. για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης. Η φόρτιση είναι πολύ 

εύκολη στο σπίτι ή στην εργασία. Στους δημόσιους σταθμούς, αρκούν 30 λεπτά για να επιτευχθεί το 80% της φόρτισης.

* Μπαταρία 50 kWh: διατίθεται στις εκδόσεις Compact, Standard και Long.  
** Μπαταρία 75 kWh: διατίθεται για τις εκδόσεις Standard και Long.

Οι αναγραφόμενες τιμές αυτονομίας και κατανάλωσης συμμορφώνονται με τη διαδικασία δοκιμών WLTP βάσει της οποίας τα νέα οχήματα λαμβάνουν έγκριση τύπου από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Οι τιμές 
αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης και διάφορους παράγοντες όπως: η ταχύτητα, η θερμική άνεση στην καμπίνα, το στυλ οδήγησης και η εξωτερική θερμοκρασία. 

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται κυρίως από την ισχύ του ενσωματωμένου φορτιστή του αυτοκινήτου, το καλώδιο φόρτισης, καθώς και από τον τύπο και την ισχύ του σταθμού φόρτισης που χρησιμοποιείται. 15* Mη διαθέσιμη υπηρεσία

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  ∆ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Ο Υ Ν  Τ Η Ν  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α  Σ Α Σ .

Από το smartphone σας, μπορείτε να ελέγξετε τις αποκλειστικές για ηλεκτρικά οχήματα υπηρεσίες: 

Επικοινωνήστε εξ αποστάσεως με το αυτοκίνητό σας χρησιμοποιώντας το MyPeugeot* 

(έλεγχος και προγραμματισμός της ώρας φόρτισης ώστε να επωφεληθείτε από τις ώρες χαμηλών χρεώσεων του ρεύματος, 

θερμική προετοιμασία του χώρου επιβατών κ.λπ.). 



Εσωτερικό e-Expert
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Α Ν Ε Τ Η  Ο ∆ Η Γ Η Σ Η .

Στο εσωτερικό, του PEUGEOT Expert και του PEUGEOT e-Expert

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η οδηγική άνεση. Με τη βοήθεια του ειδικού 

μαρσπιέ, ο οδηγός έχει εύκολη πρόσβαση στο ψηλό κάθισμα που του 

εξασφαλίζει την αίσθηση της κυριαρχίας στο δρόμο. Η θέση οδήγησης, 

λειτουργική και εργονομική, θυμίζει έντονα θέση επιβατικού και προσφέρει 

πολυάριθμους χώρους αποθήκευσης. 

Ο νέος αποκλειστικός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 3,5” του PEUGEOT 

e-Expert απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις βασικές πληροφορίες για την 

οδήγηση καθώς και την υπολειπόμενη αυτονομία και τη ροή ενέργειας χάρη στο 

όργανο ένδειξης της ενεργειακής ροής (Charge/Eco/Power*).

Στη μεγάλη οθόνη αφής, σας παρέχεται εύκολη πρόσβαση στον κόσμο της 

ηλεκτροκίνησης και μπορείτε να δείτε καθαρά την ηλεκτρική λειτουργία. 

Το πλήκτρο “e-Toggle” προσφέρει άμεση πρόσβαση στις εντολές του αυτόματου 

ηλεκτρικού κιβωτίου, καθώς και στα 3 προγράμματα οδήγησης (ECO, NORMAL 

και POWER)**. Στο βασικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρικό 

χειρόφρενο, με αυτόματη λειτουργία, για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. 

* CHARGE: Ανάκτηση ενεργείας  / μερική φόρτιση της μπαταρίας
- ECO: Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενεργείας - POWER: Μέγιστη απόδοση ισχύος.

** ECO: βελτιστοποίηση αυτονομίας 
- NORMAL: Ιδανικό για καθημερινή χρήση- POWER: Βελτιστοποίηση των επιδόσεων κατά 

τη μεταφορά βαρέων φορτίων.



Γ Ι Α  Μ Ι Α  Π Λ Η Ρ Ω Σ  ∆ Ι Κ Τ Υ Ω Μ Ε Ν Η  
Κ Α Ι  Α Π Ο Λ Υ Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Η  Ο ∆ Η Γ Η Σ Η .
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Απλοποιήστε τα δρομολόγιά σας με τη βοήθεια του 3D συστήματος δικτυωμένης 
πλοήγησης (1) που διαθέτει και λειτουργία αναγνώρισης φωνητικών εντολών. 
Η οθόνη των 7”(2) ενσωματώνει επίσης και τη λειτουργία Mirror Screen(3), που σας παρέχει 
τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των εφαρμογών του συμβατού με Apple CarPlay™ ή 
Android Auto smartphone σας.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στην οδήγηση, το PEUGEOT Expert προσφέρει μία 
πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης όπως το Visiopark1(4), το σύστημα 
αναγνώρισης πινακίδων ορίου ταχύτητας και σύστασης τήρησής τους(5), την αυτόματη 
εναλλαγή φώτων(5), το σύστημα ενεργού φρεναρίσματος κινδύνου (Active Safety Brake)(5), 
τον προσαρμοζόμενο ρυθμιστή ταχύτητας(5), το σύστημα προειδοποίησης ακούσιας 
αλλαγής λωρίδας(5), το σύστημα ελέγχου τυφλών σημείων(5), το σύστημα Head Up Display 
(HUD)(5)  καθώς και 4 αερόσακους(5).
 

(1) Ανάλογα με τη χώρα προορισμού.
(2) Στο βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
(3) Μόνο οι εφαρμογές Android Auto™ και οι πιστοποιημένες με το Apple CarPlay™ θα λειτουργούν με το 
αυτοκίνητο σταματημένο και κατά την οδήγηση, κατά περίπτωση. Κατά την οδήγηση, ορισμένες λειτουργίες αυτών 
των εφαρμογών θα σταματήσουν να λειτουργούν. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου που ενεργοποιούνται δωρεάν 
στο smartphone σας απαιτούν τη συνδρομή με χρέωση, σε αντίστοιχη πιστοποιημένη εφαρμογή Android Auto™ ή 
Apple CarPlay™ . Η λειτουργία Mirror Screen ενεργοποιείται κατά περίπτωση μέσω Android Auto™ (για συσκευές 
smartphones με λογισμικό  Android) ή μέσω Apple CarPlay™ (για   smartphones με λογισμικό iOS) με την 
προϋπόθεση να διατίθεται σύνδεση στο διαδίκτυο. 
(4) ∆ιαθέσιμο στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μαζί με την οθόνη αφής των 7” και ανάλογα με την έκδοση. 
(5) ∆ιαθέσιμο στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση. 



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛ ΙΑ  
Γ ΙΑ  Μ ΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩ ΓΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ .



Λ Υ Σ Η  M O D U W O R K .
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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.

* Προαιρετικό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.



24 * Προαιρετικό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.

Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α  Σ Τ Η  Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η .

Κάνετε εύκολη την καθημερινότητά σας! Ανοίξτε τις συρόμενες πλευρικές πόρτες με τη λειτουργία hands Free* με μία απλή κίνηση 

του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα. Με την κίνηση αυτή ξεκλειδώνει και ανοίγει η πλευρική πόρτα  στην πλευρά που 

στεκόσαστε, ενώ με την ίδια κίνηση μπορείτε να κλείσετε την πόρτα και να κλειδώσετε το αυτοκίνητο καθώς απομακρύνεστε. 

25
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Γ Κ Α Μ Α  Γ Ι Α  Κ Α Θ Ε  Α Ν Α Γ Κ Η .

Για την ικανοποίηση των προσδοκιών κάθε επαγγελματία,

τα Expert και  e-Expert διατίθενται σε τρία μήκη Compact, 

Standard, Long και δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου 

φόρτωσης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία. 

Αντίστοιχα διατίθενται και οι επιβατικές εκδόσεις μεταφοράς 

προσωπικού Traveller, Traveller VIP  και e-Traveller  με  

δυνατότητα διαμόρφωσης έως 9 θέσεις.

Τα e-Expert van και e-Traveller διατίθενται με μπαταρίες υψηλής 

τάσης χωρητικότητας 50 ή 75 kWh και αυτονομία από 230 έως 

330 km αντίστοιχα.



∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  &  Χ Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ .

Compact

StandardLong

Εκδόσεις

∆ιαστάσεις (mm) Compact Standard Long

Μέγιστο εσωτ. ύψος 1397 1397 1397

Μέγιστο ωφέλιμο πλάτος 2162 2512 2862

Μέγιστο ωφέλιμο πλάτος
με Moduwork 3324 3674 4026

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

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

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg) 885 - 
1004

900 - 
1004

1340

Εσωτερικές διαστάσεις χώρου φόρτωσης.

Εκδόσεις

∆ιαστάσεις (mm) Compact Standard Long

Ολικό μήκος (mm) 4609 4959 5309

Ολικό ύψος (mm)(1) 1900 1895 1940

Ολικό πλάτος,
χωρίς καθρέφτες (mm) 1920 1920 1920

Ολικό πλάτος,
με ανοιχτούς καθρέφτες (mm) 2204 2204 2204

Εσωτερικές διαστάσεις.

(1) ≤ 1900 mm sur toutes les versions électriques sauf sur charge utile renforcée.



Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Κ Α Θ Ε  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Α .
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Στήριξη φορτίων

∆ιατίθενται διάφοροι τύποι διαχωριστικών καμπίνας 

για τα PEUGEOT Expert και e-Expert:

- Το στάνταρ διαχωριστικό, με τζάμι ή χωρίς** 

με άνω τμήμα με ή χωρίς θυρίδα Moduwork** στο κάτω μέρος. 

Ξύλινη επένδυση

Για την προστασία του εσωτερικού του Expert, 

προτείνονται δύο τύποι ξύλινης επένδυσης:

- Kit ακατέργαστου ξύλου**.

Kit επεξεργασμένου ξύλου με αντιολισθητική επίστρωση**, με 

σκαλοπάτια θυρών από αλουμίνιο. Ανάλογα με τη χρήση, διατίθενται 

πολλοί συνδυασμοί από  κιτ για την προστασία του δαπέδου, των θόλων 

των τροχών και των πλευρικών τοιχωμάτων*** που καλύπτουν μέχρι την 

οροφή. 

Κοτσαδόροι

Για αυξημένη μεταφορική ικανότητα, τα PEUGEOT Expert και e-Expert 

έχουν δυνατότητα έλξης μέχρι 2,5τόνους *.

Για το λόγο αυτό διατίθενται διάφοροι τύποι κοτσαδόρων**:

- Μονοκόμματος κοτσαδόρος αφαιρούμενος με τη βοήθεια εργαλείου 

με σταθερή μπίλια ή μικτό τύπου λαιμού.

* Εντός των ορίων του ανώτατου μικτού βάρους (MTRA).
** Προαιρετικό.

*** Ξύλινα καλύμματα στις πλευρές που δεν είναι συμβατά με τις συρόμενες πλευρικές 
πόρτες λόγω της τοποθέτησης του μηχανισμού σε μέσο ύψος, στα πλευρικά τοιχώματα.
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P E U G E O T  T R A V E L L E R .

* Ανάλογα με την έκδοση: ≤ 1,90m. Σε όλες τις εκδόσεις με στάνταρ ωφέλιμο φορτίο εκτός από την έκδοση Expert long.
** Στο βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την χώρα προορισμού.

Αξιόπιστα και λειτουργικά, τα PEUGEOT Traveller και e-Traveller διατίθενται 

με έως και 9 θέσεις ακόμα και στην έκδοση Compact των 4,60m. 

Εξασφαλίζουν εύκολο παρκάρισμα χάρη στο περιορισμένο ύψος του 1,9m*.

Η ευκολία πρόσβασης στην 3η σειρά των πίσω καθισμάτων είναι 

αξιοζήλευτη. 

Με μία απλή κίνηση διπλώνει το κάθισμα της δεύτερης σειράς και 

δημιουργείται ένα φαρδύ άνοιγμα για πρόσβαση στο πίσω κάθισμα. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εξοπλιστεί με 50/50** πίσω πόρτες με 

θερμαινόμενο κρύσταλλο και υαλοκαθαριστήρες** για διευκόλυνση της 

φόρτωσης αποσκευών στο πίσω μέρος. 

Τα Peugeot Traveller διαμορφώνονται εσωτερικά ανάλογα με τις ανάγκες 

σας, ενώ τα καθίσματα στη 2η και 3η σειρά είναι αφαιρούμενα.

Μεταξύ αυτών:

∆ιπλό κάθισμα συνοδηγού** ή ανεξάρτητα καθίσματα στην πρώτη σειρά.

∆ιαιρούμενο κάθισμα στη 2η  και 3η πίσω σειρά.

Καταναλώσεις κατά WLTP:

Κατανάλωση 6,4 σε συνδυασμένο κύκλο, - Εκπομπές CO2 (συνδυασμένες) 

WLTP: από 167 έως 169 (g / km).
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T R A V E L L E R  V I P .

Το Traveller VIP έρχεται να καλύψει μια ιδιαίτερη κατηγορία πελατών που αναζητά την πολυτέλεια και την άνεση. 

∆ιατίθεται σε 2 εκδόσεις 2.0 κ.εκ. 180hp ΕΑΤ8 L2H1 & 2.0 κ.εκ. 180hp ΕΑΤ8 L3H1.

∆ιαμόρφωση καθισμάτων έως 7 θέσεις:

1η σειρά, 2 ανεξάρτητα (οδηγού-συνοδηγού)

2η σειρά, 2 ανεξάρτητα καθίσματα

3η σειρά, 3 καθίσματα 60/40

Καταναλώσεις κατά WLTP:

Κατανάλωση 5,7 σε συνδυασμένο κύκλο, - Εκπομπές CO2 (συνδυασμένες) WLTP: 200 (g / km).
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Τάσι MIAMI 17”*Τάσι SAN FRANCISCO 16”* Ζάντα PHOENIX 17”
(σε ματ επίστρωση)*

Ζάντα PHOENIX 17”*

Λευκό Banquise(1) Μαύρο Perla Nera(2)

Γκρι Platinium(2)Γκρι Artense(2)

Ε Π Ι Λ Ε Ξ Τ Ε  Χ Ρ Ω Μ Α .

Επιλέξτε μία απόχρωση 

από τα 4 χρώματα, παστέλ ή μεταλλικά.

(1) Παστέλ
(2) Μεταλλικό, προαιρετικά



ΕΠΙ∆ ΟΣΕΙΣ  
ΧΩΡΙΣ  ΣΥΜ Β ΙΒ ΑΣΜΟ ΥΣ.



1 0 0 %  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Κ Ι Ν Η Τ Η Ρ Α Σ .
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* ∆είξτε ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή και διατηρείτε πάντα τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας, 
διότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα συνηθίσει την παρουσία των αθόρυβων οχημάτων. 

Ευέλικτο στην πόλη, στιβαρό και ασφαλές στον αυτοκινητόδρομο,

το νέο PEUGEOT e-Expert εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 

100 kW (136 ch). Αυτός ο κινητήρας εξασφαλίζει άμεση επιτάχυνση χάρη 

στην άμεσα διαθέσιμη ροπή των 260Nm.

Στο τιμόνι του PEUGEOT e-Expert, απολαμβάνετε μία ήρεμη, δυναμική 

και αθόρυβη οδήγηση*.



Κ Ι Ν Η Τ Η Ρ Ε Σ   D I E S E L  B l u e H D i .

Το PEUGEOT Expert εφοδιάζεται με κινητήρες BlueHDi που επεξεργάζονται τις εκπομπές στην πηγή και στην εξαγωγή, 

εξασφαλίζοντας μείωση της κατανάλωσης κατά τη χρήση, και ακόμη πιο αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
- Τιμές  WLTP: με χαμηλή ταχύτητα, από 6.8 έως 7.8 με μέση ταχύτητα, από 5,7 έως 6,9 με υψηλή ταχύτητα και από 7,3 έως 8,2 με πολύ υψηλή ταχύτητα WLTP (l / 100 km) 
- Εκπομπές CO2 (συνδυασμένες) WLTP: από 164 έως 192 (g/km).

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, στα οχήματα νέου τύπου και από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 σε όλα τα οχήματα, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη ∆ιαδικασία ∆οκιμής Ελαφρών Οχημάτων 
(WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα άλλα οχήματα, οι 
τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC ΙΙ σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 15/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον 
βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στον “Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και 
εκπομπών ∆ιοξειδίου του άνθρακα - CO2”, ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP παρακαλούμε ανατρέξτε στο peugeot.gr
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Π Ρ Ο Η Γ Μ Ε Ν Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο .

Το PEUGEOT Expert εκμεταλλεύεται όλα τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας EMP2, πολλαπλών τύπων κινητήριας ενέργειας

(Effiient Modular Platform), η οποία σας προσφέρει την ελεύθερη επιλογή μεταξύ πετρελαιοκινητήρα ή ηλεκτροκινητήρα. 

Το νέο PEUGEOT e-Expert ενσωματώνει επίσης και όλες τις τεχνικές εξελίξεις της πλατφόρμας EMP2, η οποία του εξασφαλίζει 

βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική, χώρο φόρτωσης ίδιο με τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσεως και κορυφαία κρατήματα.
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Ε Π Ι Λ Ε Ξ Τ Ε  Χ Ρ Ω Μ Α .

Επιλέξτε μία απόχρωση 

από τα 4 χρώματα, παστέλ ή μεταλλικά.

(1) Παστέλ
(2) Μεταλλικό, προαιρετικά

Ζ Α Ν Τ Ε Σ  &  Τ Α Σ Ι Α .

Μαύρο ή γκρι καπάκι 16” και 17”** Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
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Τάσι MIAMI 17”*Τάσι SAN FRANCISCO 16”* Ζάντα PHOENIX 17”
(σε ματ επίστρωση)*

Ζάντα PHOENIX 17”*

Λευκό Banquise(1) Μαύρο Perla Nera(2)

Γκρι Platinium(2)Γκρι Artense(2)
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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. 

Στο ∆ίκτυο της Peugeot έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις

απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται σ' αυτές, άμεσα και αποτελεσματικά.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της,
φροντίζοντας 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 λάβουν έγκριση τύπου, 
για τη δική σας ασφάλεια.
Η τοποθέτησή τους από το Επίσημο
∆ίκτυο Επισκευαστών Peugeot
συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Γι’ αυτό σας 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
Στη διάθεσή σας βρίσκεται 
μια πλήρηςγκάμα αξεσουάρ Peugeot,
σχεδιασμένα ειδικά για το αυτοκίνητό σας.
Επισκεφθείτε το Επίσημο ∆ίκτυο
∆ιανομέων και Επισκευαστών Peugeot
και βρείτε τα αξεσουάρ που θέλετε, 
για 'σας ή για να τα δωρίσετε.

∆ Ι Κ Τ Υ Ο  Κ Α Ι  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  P E U G E OT.
Π Α Ν Τ Α  Μ Α Ζ Ι  Σ Α Σ .

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot 
που πωλούνται στην Ε.Ε. 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 Επίσημο ∆ίκτυο ∆ιανομέων 
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 χρησιμο-
ποιούμενα 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 χρησιμο-
ποιούμενες 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 περιέχει κάποιο
σφάλμα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. 
στο τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot .gr.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε 
με τα σημεία πώλησης του Επίσημου ∆ικτύου Peugeot .

AIGLON Α.Ε.:
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
152 31 Χαλάνδρι
τηλ. 210 - 67 00 000
info@peugeot.gr.


