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НОВИЙ PARTNER TEPEE
Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його видання. У ньому 
представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої в компанії Peugeot політики постійного 
вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики, комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали 
можуть бути змінені в будь-який момент без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення 
колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може розглядатися як 
документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot.

Печатка дилера



Новий Partner Tepee розкриває свій надійний та сучасний характер, сильний 
як ніколи !

Його передню частину було повністю оновлено: решітка радіатора, відтепер 
зі знаком лева PEUGEOT у центрі, стала більш вертикальною і відтак надає 
впевненішого зовнішнього вигляду. Погляд також став експресивнішим: фари 
набули форми нових контурів силуету автомобіля, а денні світлодіодні* вогні 
було інтегровано у нові рельєфні лінії кузова. 
Автомобіль Partner Tepee також вписується у новий стилістичний кодекс 
марки, демонструючи свою елегантність.

* Залежно від комплектації автомобіля.

НАДІЙНИЙ
ТА ГОТОВИЙ НА ВСЕ!



Дуже зручний новий Partner Tepee демонструє надзвичайну місткість
та модульність.

Partner Tepee завжди готовий і до повсякденних маршрутів, і до великих 
подорожей! Його просторий салон можна пристосувати до ваших побажань 
та будь-яких ситуацій.

Задні просторі двері мають чималий кут для отвору та можуть бути оснащені 
ексклюзивним вікном, що відкривається*. Воно забезпечує доступ до 
багажного відділення, об’єм якого може бути від 675 л до 3 000 л.

* Залежно від комплектації автомобіля.

ЗАВЖДИ ПРИСТОСОВУЄТЬСЯ



PARTNER TEPEE OUTDOOR: 
СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДІЙ
Новий Partner Tepee Outdoor, який має більш витончений стиль, голосно 
заявляє про свій авантюрний характер.

Оснащений особливою системою зчеплення з дорогою та маючи стиль 
«позашляховика», Partner Tepee Outdoor готовий відважитися на поїздку 
будь-якими дорогами. Цей автомобіль є запрошенням до чудового відпочинку 
на свіжому повітрі.

Завдяки системі Grip Control®* ви можете регулювати зчеплення автомобіля 
залежно від особливостей поверхні дороги. Partner Tepee Outdoor 
адаптується до будь-якого типу поверхні, надаючи водієві повний контроль 
над управлінням. Сніг, бездоріжжя, пісок, ESP-Standard, ESP off* — завдяки 
коліщатку, інтегрованому у приладову панель, будь-який із цих режимів 
забезпечить вам потрібну маневреність автомобіля та захопливі відчуття.

* Залежно від комплектації автомобіля.



У своїй новій версії Partner Tepee став ще більш комфортним та благородним.

На борту нового Partner Tepee водій має широкий кут огляду, що забезпечує 
йому приємну подорож та відчуття простору. Можливість регулювати кермо
та крісло*, а також важіль перемикання передач на приладовій панелі сприяють 
ергономіці місця водія. Для ще більшого комфорту у Partner Tepee можна 
скористатися двозонною системою автоматичного кондиціювання повітря*.

З новим кольоровим сенсорним 7-дюймовим* екраном автомобіль Partner 
Tepee входить у світ зв’язку. Екран з високою роздільною здатністю пропонує 
численні можливості: технологія MirrorScreen**, інтуїтивна навігація, телефонія, 
розпізнавання голосу, підключення Wi-Fi або Bluetooth, цифрове радіо*.
 
* Залежно від комплектації автомобіля.
** Функція MirrorScreen працює завдяки технології MirrorLink™ для телефонів Android, RIM та Windows, 
сумісні MirrorLink™ та Carplay® наявні у листопаді 2015 (для телефонів Apple з моделі iPhone 5),
за умови, що ваш телефонний пакет включає доступ до інтернету. Працюватимуть лише сертифіковані 
додатки Mirrorlink™ чи Carplay® (під час зупинки та/чи під час керування, відповідно до ситуації).
Однак під час керування автомобілем деякі функції зазначених додатків можуть бути заблоковані. 
Підписка на сертифіковані додатки Mirrorlink™ чи Carplay® може бути платною.

ПРИГОДИ З КОМФОРТОМ



Новий Partner Tepee оснащений технологіями останнього покоління:

1 – Камера заднього виду*
Камера заднього виду* активується автоматично при увімкненні
заднього ходу, що дозволяє водію візуалізувати траєкторію руху
на 7-дюймовому сенсорному екрані та виконувати маневр
у більшій безпеці.

2 – Допомога при паркуванні попереду та позаду*
Система допомоги при паркуванні, звукова та візуальна, виявляє
будь-які перешкоди, які з’являються на маршруті вашого автомобіля
під час маневрування. Її можна поєднувати з камерою заднього виду*
та виконувати маневри абсолютно легко!

* Залежно від комплектації автомобіля.

ТЕХНОЛОГІЯ
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Створений для подорожі та переїзду, модульний та функціональний 
новий Partner Tepee пристосовується до кількості своїх пасажирів 
та речей, які має перевезти.

Здатний до змін новий Partner Tepee на п’ять місць може бути 
обладнаний знімним сидінням, що може ділитися як 2/3—1/3* чи 
трьома незалежними задніми сидіннями*. Кожне сидіння можна 
відкидати назад та знімати по одному для максимальної зручності.

* Залежно від комплектації автомобіля.

Загальний об’єм відкритих чи закритих відділень для речей
досягає 90 літрів.

1 Невеличкий відсік для дрібних речей під стелею містить 
 сонцезахисні шторки та світильник. Завдяки продуманим 
 вирізам можна з легкістю діставати розміщені там предмети.

2 Позаду керма розташовано відділення для дрібних речей 
 об’ємом 4 літри, до якого у разі потреби легко дістатися
 під час руху. 

3 Розміщена між двома передніми сидіннями центральна
 консоль є знімною.

ЗАЙМАЙТЕ МІСЦЕ!
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ПАНОРАМНИЙ ДАХ
ZЕNITH — НЕБО НА БОРТУ
Панорамний дах Zеnith* автомобіля Partner Tepee із зразковим 
та оригінальним дизайном дозволяє побачити небо скрізь чотири 
широкі оглядові панелі та забезпечує в кабіні освітлення, яке оцінять 
усі пасажири. Вбудовані ароматизатори дозволяють створити 
надзвичайно приємну атмосферу по всьому салону.

Відчуття збільшеного внутрішнього простору підсилює унікальний
по дизайну дах Zenith* — це чотири скляних вікна, врізаних у верхню 
панель кузова. Таке витончене естетичне рішення дуже практичне, 
адже крім того, що під стелею є кілька відсіків для невеликих речей, 
такі прозорі вставки забезпечують покращене освітлення салону
та створюють ілюзію перебування під відкритим небом.

Зовнішні рейлінги для панорамного даху Zеnith*, які можуть  
витримувати до 80 кг навантаження, підвищують
вантажопідйомність автомобіля Partner Tepee та є дуже 
практичними, тож можуть розташовуватися як поперечним,
так і поздовжнім способом.

* Залежно від комплектації автомобіля.



PEUGEOT
ТА ДОВКІЛЛЯ

НОВІ УСТАНОВКИ
ДВИГУНА ДЛЯ ПАЛЬНОГО 
EURO 5  

  СПОЖИВАННЯ
ТА ВИКИДИ

Peugeot пропонує лінійку автомобілів з низьким рівнем 
викидів; більше половини продажів компанії по всьому 
світу припадає на автомобілі з викидом менше ніж 
140 г CO2 на км. Ці показники досягаються завдяки 
протестованим технологіям, у створенні яких компанія 
Peugeot є одним з піонерів: дизельний двигун, приєднаний 
до фільтра твердих часточок (запущений з 2000 р.) — 
представлений у широкому асортименті та входить до 
складу обладнання більше ніж 21 мільйона транспортних 
засобів (зниження на 99,99 % викидів часток), який 
завдяки пристрою із самоочищення сприяє збереженню 
навколишнього середовища, адже зменшує викиди 
часточок дизеля, зводить їх до ліміту вимірних величин 
(0,004 г/км), а також у нових революційних технологіях: 
інтегрування системи Stop & Start, розробка нового 
покоління дизельних та бензинових двигунів тощо.

Новий автомобіль Peugeot Partner Tepee оснащений широким 
асортиментом двигунів, які відповідають нормі Euro 4 та Euro 5*: 
дизельний HDi, потужністю від 75 до 92 к. с. 
Ці нові установки двигунів забезпечують підвищену насолоду 
від керування та зразкові послуги: більша потужність та крутний 
момент. 

HDi 75 к. с. 5-швидкісна коробка передач 
Надзвичайно економічний дизельний двигун із системою прямого 
впорскування Common Rail пропонує відмінний сервіс під час 
навантажених періодів низького й середнього рівня потужності
й керованості. 

HDi 90 к. с. 5-швидкісна механічна коробка передач
Неймовірно жвавий при старті цей двигун є доказом якості
й насолоди від водіння.

HDi 92 к. с. S&S ETG6 6-швидкісна роботизована
коробка передач
Новий двигун Euro 5, представлений із  роботизованою коробкою 
передач, обладнаний технологією HDi. 

МКПП 5: 5-швидкісна механічна коробка перемикання передач.
РКПП-6: 6-швидкісна роботизована коробка перемикання передач. 
S&S: система автоматичної зупинки та пуску двигуна Stop and Start.

Двигуни

Показники Витрати**, л/100 км

Максимальна 
потужність

(к. с. при об/хв)

Максимальний 
крутний момент 
(Нм при об/хв)

Міський цикл Заміський цикл Змішаний цикл CO2 (г/км)

HDi 75 к. с. МКПП 75/4000 185/1500 6,7 5,2 5,7 150

HDi 90 к. с. МКПП 90/4000 215/1500 6,7 5,2 5,7 150

HDi 92 к. с.* S&S РКПП-6 92/4000 230/1750 5,3 4,8 5,0 130

* Із системою автоматичної зупинки та пуску двигуна STOP & START.
** Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може 
відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально. Відповідно до директиви 99/100/CE та у 5-місній конфігурації.

РОЗМІРИ



РОЗУМНА БЕЗПЕКА
Новий Partner Tepee обладнаний технологіями, які 
сприяють безпеці водія та пасажирів. Їхні основні 
характеристики перелічені нижче.

СИСТЕМА ГАЛЬМУВАННЯ
З двома передніми 283 мм вентильованими дисками 
та двома задніми 268 мм суцільними дисками Partner 
Tepee забезпечує гальмування, яке спрацьовує за будь-
яких обставин. Антиблокування коліс (ABS) дозволяє 
контролювати свою траєкторію та уникати блокування 
коліс у разі термінового гальмування. Електронний 
розподіл гальмівних зусиль (REF) керує гальмуванням 
кожним з коліс для більшої ефективності, зокрема на 
звивистих частинах дороги. 

У разі потужного гальмування у новому Partner Tepee 
система екстреного гальмування (AFU) підсилює його тиск. 
Результатом цієї наддопомоги є максимальне зниження 
гальмівного шляху. У разі сильного зменшення швидкості 
руху, автоматично загоряються аварійні сигнали для 
обмеження ризику зіткнення позаду.

ESC (електронний контроль стабілізації) змінює, у рамках 
законів фізики, траєкторію автомобіля, якщо комп’ютер 
виявляє початок недостатньої керованості при повороті 
чи занесення хвостової частини. Пов’язана з ESC система 
попередження пробуксування коліс (ASR) допомагає 
уникати пробуксування коліс у разі втрати зчеплення
із дорогою.

ДОПОМОГА ПРИ ПОЧАТКУ РУХУ
НА ПОЛОГІЙ МІСЦЕВОСТІ
Система допомоги при початку руху на пологій місцевості 
утримує автомобіль нерухомим короткий проміжок часу 
на схилі, що перевищує 5 % незалежно від того, перебуває 
він на передньому чи задньому ході. Таким чином, система 
залишає водію час перевести ногу з педалі гальма
на педаль акселератора.

GRIP CONTROL®*
Система Grip Control®* сприяє кращій рухомій функції та 
зчепленню автомобіля з будь-якими поверхнями
та на будь-яких дорогах для більш спокійного керування. 
Можна зробити вибір серед п’яти режимів керування 
безпосередньо з коліщатка, розташованого на приладовій 
панелі: сніг, сніг, бездоріжжя, пісок, ESP-Standard
або ESP off.

РЕГУЛЯТОР/ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ*
Регулятор швидкості підтримує постійну швидкість до 
того, як водій натискає на педаль акселератора, тоді 
як обмежувач швидкості обмежує рух автомобіля на 
запрограмованій швидкості.

* Залежно від комплектації автомобіля. 
Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до інструкції
з експлуатації.

СИСТЕМА АБСОРБЦІЇ У РАЗІ УДАРУ
У разі лобового зіткнення салон убезпечується трьома 
шляхами зусиль: низьким, середнім та високим, метою 
яких є поступова абсорбція енергії удару по мірі його 
проходження спереду назад. У разі бічного зіткнення 
зусилля передаються через нижню частину автомобіля. 
Partner Tepee створений для поступової абсорбції енергії 
у разі заднього удару завдяки деформації задньої балки, 
а потім деталей нижньої частини. У разі перекидання 
автомобіля зберігається простір для виживання завдяки 
дуже доброму опору корпуса. Колонка кермового 
керування, що може скорочуватися на 40 мм у разі удару, 
додатково захищає водія.

ПЕРЕДНІ ПРОТИТУМАННІ ФАРИ З ФУНКЦІЄЮ 
СТАТИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПЕРЕХРЕСТЬ*
Для ще більшої безпеки та кращої видимості на дорогах 
промінь передньої протитуманної фари освітлює 
внутрішню частину віражу, коли швидкість руху автомобіля 
є нижчою за 40 км/год. Використання цього додаткового 
освітлення особливо суттєве у міських умовах керування, 
на перехрестях, на дуже звивистих дорогах та при 
виконанні маневрування з паркування.

ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ ВІД ЗЛАМУ ЧИ ВИКРАДАННЯ
Partner Tepee також був створений для того, щоб 
обмежити ризики зламування та викрадання автомобіля 
чи крадіжки багажу, який може бути всередині. Серійне 
централізоване автоматичне блокування дверей 

поєднується з відсутністю дверних кнопок. Кнопка 
автоматичного блокування також міститься на приладовій 
панелі. Централізоване автоматичне блокування 
активується автоматично, коли автомобіль рухається 
на швидкості, меншій за 10 км/год. Пульт дистанційного 
керування з двома кнопками для закривання та 
відкривання постачається в комплекті з автомобілем. 
Також як аксесуар доступна система сигналізації.

ПІДГОЛІВНИКИ

Спинка сидінь та підголівник були розроблені для 
супроводу рухів тіла у разі удару.

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ

На додаток до фронтальних подушок безпеки водія та 
пасажира Partner Tepee може бути додатково оснащений 
бічними подушками безпеки* та шторками безпеки*.

КРІПЛЕННЯ ISOFIX
Місця кріплення системи Isofix, що розташовані між 
подушкою та спинкою сидіння другого ряду, дозволяють 
закріпити два дитячих крісла без потреби їхньої фіксації 
пасками безпеки.

* Залежно від комплектації автомобіля. 



КОЛЬОРИ*

КОЛЬОРИ «МЕТАЛІК»

МАТОВІ КОЛЬОРИ

Білий айсберг (Blanc Banquise)

Сірий алюміній (Gris Aluminium)

Пекучий червоний (Rouge Ardent)

Горіховий (Nocciola)1

Чорний онікс (Noir Onyx)2

Сіра акула (Gris Shark)Сірий (Artense)1

1 Недоступний в комплектації Access.
2 Недоступний в комплектації Outdoor.
* Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення 
 колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру.

Сірий мока (Gris Moka)1



КОЛІСНІ ДИСКИ
ТА КОВПАКИ

Ковпак Nateo 15”2

Ковпак Atacama 15”1

Ковпак Grenade 16”3

Диск алюмінієвий
Managua 16”4

1 Доступно для оздоблення Access. 
2 Доступно для оздоблення Outdoor (за наявності Grip Control®
 чи роботизованої механічної коробки передач).
3 Доступно для оздоблення Outdoor. 
4 На бажання для оздоблення, Outdoor. Тк
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ОББИВКА



АКСЕСУАРИ ДО НОВОГО 
PEUGEOT PARTNER TEPEE



 

ЯКІСТЬ 
АКСЕСУАРІВ 
PEUGEOT
Компанія PEUGEOT піклується про ваш 
комфорт, тому створила для вас широкий 
асортимент аксесуарів. Спроектовані нашими 
стилістами та інженерами оригінальні 
аксесуари моделі Partner Tepee підкреслять 
вашу індивідуальність та якнайкраще підійдуть 
до вашого автомобіля. Запропоновані брендом 
аксесуари були розроблені відповідно до 
суворих критеріїв якості та безпеки, крім того 
компанія PEUGEOT користується послугами 
найкращих постачальників. Отже, будьте 
певні — після випробування та схвалення 
нашими інженерами всі аксесуари PEUGEOT 
відповідають найсуворішим стандартам 
надійності та довговічності компанії PEUGEOT. 
Ознайомтесь у цьому каталозі з оригінальними 
аксесуарами Partner Tepee та гамою аксесуарів 
PEUGEOT, щоб надати індивідуальності вашому 
автомобілеві при збереженні водночас повної 
безпеки.  

 
Аксесуари, позначені символом , 
мають сертифікат «Оригінальні аксесуари 
PEUGEOT» та відповідають найсуворішим 
стандартам.



 Легкосплавний диск 
Managua 16”

 Легкосплавний диск 
Twenty First 15”

 Легкосплавний диск 
Jet 15”

Захисний ковпак 
Gris Storm

 Легкосплавний диск 
Arenal 16”

 Легкосплавний диск 
Jordan R 17”

Захисний ковпак 
Gris Etincelle

 Набір із накладок на пороги передніх дверей під матову нержавку сталь

 Захисний ковпак «Чорний»  Захисний ковпак «Сірий алюміній»  Насадка важеля перемикання 
передач із чорної шкіри 

та з хромованою вставкою * Диски продаються без гвинтів та заглушок.

ПОДОРОЖУЙТЕ СТИЛЬНО
Збираючись у подорож, потурбуйтесь, щоб ваш новий Partner Tepee мав стильний вигляд. Для цього 
скористайтеся широким асортиментом аксесуарів, спеціально розроблених для того, щоб ваш новий Partner 
Tepee став більш вишуканим. Надайте індивідуальності вигляду вашого PEUGEOT Partner Tepee за допомогою 
легкосплавних дисків* спокусливого дизайну!



Висувна передня консоль

 Комплект дефлекторів передніх дверей Пересувна попільничка та прикурювачВішак

  Сонцезахисні віконні шторки для бічних 
розсувних дверей

 Сонцезахисні шторки для 
     заднього бічного скла

  Сонцезахисна шторка для заднього скла

ПРИГОДИ З ВІДЧУТТЯМ 
АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТУ
PEUGEOT пропонує вам гаму аксесуарів, призначених для якнайкращого облаштування салону 
PEUGEOT Partner Tepee відповідно до ваших потреб у розташуванні та практичності.



Захисний чохол для внутрішнього паркінгу (розмір 4)

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Захистіть ваш PEUGEOT Partner Tepee від непередбачуваних випадків завдяки спеціально призначених для 
цього аксесуарів. Так ви зможете зберегти його естетичний вигляд та подовжити строк його служби.

 Захисна накладка на поріг багажника Стильні передні бризковики

 Килимок гумовий для багажника Килимок ворсовий для багажника

 Стильні задні бризковики

Сумка для багажника



 Набір гумових формованих килимків   Набір гумових килимків

 Набір ворсових формованих килимків

 Чохли текстильні на сидіння

 Чохли на сидіння текстильні, прогумовані поліуретаном

ЗАХИЩЕНИЙ ІНТЕР’ЄР
Чохли на сидіння та килимки неодмінно захистять ваш автомобіль. 
Відкрийте для себе широкий вибір аксесуарів, призначених для вашого Partner Tepee.



РІШЕННЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

    Поперечні рейлінги на дах 
та поздовжні рейлінги

 Класичні поперечні рейлінги на дах

 Фаркоп із С-подібним шарніром

 Фаркоп, що демонтується 
    без інструментів

 Кріплення для велосипеда  
     на фаркопі

Тверді та м’які багажники на дах

Кріплення для лиж

 Набір внутрішніх рейлінгів на дах

Велобагажник на дах

 Рейлінги на дах поздовжні

Ваш PEUGEOT Partner Tepee знає, як під час відпочинку та пригод пристосуватися до ваших 
побажань! Відкрийте для себе аксесуари для перевезення багажу на даху чи на фаркопі для 
збільшення вантажності вашого автомобіля.



 Задні та передні звукові 
датчики системи допомоги 
під час паркування

 Система охоронної 
сигналізації

 Набір протитуманних фар

Клітка для перевезення тварин

Ніж для розрізання пасків безпеки 
з молотком (на брелоку) для розбивання скла.
Полегшує вихід з автомобіля у разі аварії

Дзеркало заднього виду пересувне

Дитяче автокрісло Romer baby-safe + 
та кріплення Isofix, вікова група: 0+

Решітка для перевезення собак Чохол для багажника

Дитяче автокрісло Kiddy Comfort Pro, 
вікова група: 2, 3

Ланцюги протиковзання / 
протибуксирувальні чохли 

Світловідбивний жилет, 
знак аварійної зупинки

 Секретні колісні болти

1

1

1

2

2

3

3

ПОДОРОЖУЙТЕ У ПОВНІЙ БЕЗПЕЦІ!
Перш ніж вирушити в дорогу, будьте передбачливими. PEUGEOT дбає про 
всіх пасажирів на борту вашого нового Partner Tepee та пропонує вам 
повний асортимент обладнання для гарантування безпеки. Покращте 
захист вашого PEUGEOT від ризиків крадіжок чи інших втручань.




