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Peugeot a aderat dintotdeauna la spiritul inovator și calitativ  

al tradiţiei industriale franceze. Astăzi, mai mult ca niciodată, marca 

își concentrează toate eforturile pentru a concepe autovehicule  

cu design de înaltă clasă, care să asigure o experienţă senzorială 

dincolo de o simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia, 

materialele, elementele de conectivitate – fiecare detaliu a fost 

proiectat pentru a asigura un mod de conducere intuitiv.
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PL ĂCE REA CONDUSULUI .

La interior, PEUGEOT Expert mizează pe confortul la condus.  

Treapta facilitează accesul la scaunul ridicat, care domină drumul.  

Postul de conducere, funcţional și ergonomic propune o poziţie de condus  

specifică sedanurilor și oferă numeroase spaţii de depozitare. 

Traseele sunt simplificate graţie navigaţiei 3D conectate cu comandă vocală*.  

Sistemul include servicii conectate și informaţii în timp real despre trafic  

cu funcţia TomTom Traffic*. Cu funcţia Mirror Screen**,  

te poţi bucura direct pe ecranul tactil de 7”*** de aplicaţiile  

smartphone-ului compatibil cu Apple CarPlayTM sau Android Auto.

* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară. 
** Numai aplicaţiile certificate Android Auto, Apple CarPlay™ sau MirrorLink® pot funcţiona atunci când autovehiculul staţionează  

sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot fi restricţionate.  
Anumite aplicaţii care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certificate Android Auto,  
Apple CarPlay™ sau MirrorLink® contra cost. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem  

Android), prin Apple CarPlay™ (smartphone cu sistem iOS), sau prin tehnologia MirrorLink® (smartphone-uri compatibile MirrorLink®),  
cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon.  

Pentru informaţii suplimentare consultă pagina  
http://ct.ndp.inetpsa.com/fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html 

*** Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară.
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PEN TRU UN CONDUS INTU IT IV,   
ÎN  DEPL INĂ S IGURANŢĂ .

Pentru un condus mai confortabil și mai sigur, PEUGEOT Expert  

dispune de numeroase sisteme de asistenţă la condus: Visiopark1, 

recunoașterea indicatoarelor rutiere și recomandări*,  

comutare automată a luminilor de drum*, Active Safety Brake*,  

Regulator de viteză adaptiv*, avertizare de depășire involuntară a benzii de rulare*,  

sistem de supraveghere a unghiului mort*, head-up display* și 4 airbag-uri**.
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* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară. 
** Dotare standard sau opţională în funcţie de versiune și de ţară – 2 airbaguri frontale pentru a proteja capul și toracele 
conducătorului auto și al pasagerului în cazul unui șoc frontal, 2 airbag-uri laterale faţă pentru a proteja conducătorul auto  
și pasagerul faţă în cazul unui șoc lateral.



UȘURINŢĂ ÎN UTILIZARE  
PENTRU UN PLUS DE PRODUCTIVITATE.



CONCEPTUL   
M ODUWORK.

Cu bancheta Moduwork*, Peugeot Expert oferă o modularitate excelentă  

pentru a profita la maximum de scaunele neocupate.  

Prin urmare, scaunul pasagerului din dreapta se poate plia,  

eliberând astfel un spaţiu cu o suprafaţă plată.  

Trapa de mari dimensiuni ce permite accesul la spaţiul de marfă poate fi deschisă  

și crește lungimea utilă până la 4 m, pentru transportul obiectelor lungi.  

În plus, utilitara Expert se poate transforma într-un birou mobil oricând dorești:  

cotiera centrală coboară și dezvăluie o masă pivotantă foarte practică. 

 

Nu în cele din urmă, suportul pentru smartphone** cu cablu de încărcare  

încorporat și suportul pentru tabletă** plasat pe planșa de bord îţi permit  

să ai instrumentele digitale chiar în faţa ta, la îndemână.
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* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară. 
** Disponibil ca accesoriu în funcţie de ţară. Suportul pentru tabletă este prevăzut pentru tablete  
cu dimensiuni de până la 11”. Alimentarea tabletei se face prin intermediul prizei USB.
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ÎN CĂRCARE FACIL ITATĂ .

Ușurează-ţi viaţa de zi cu zi! Deschide ușile laterale culisante cu sistem hands-free* printr-o simplă trecere a piciorului  

pe sub bara de protecţie din spate. Gestul deblochează și deschide ușa culisantă de pe partea pe care te afli, apoi același  

gest comandă închiderea ușii și blochează vehiculul atunci când te îndepărtezi de acesta.



DIMENS IUN I  Ș I  VOLUME .

Compact

StandardLung

Versiuni

Dimensiuni (mm) Compact Standard Lung

Înălţime interioară maximă 1 397 1 397 1 397

Lungime utilă maximă 2 162 2 512 2 862

Lungime utilă maximă 
cu Moduwork 3 324 3 674 4 026

Volum util maxim (m3) 4,6 5,3 6,1

Volum util maxim  
cu Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Sarcină utilă maximă (kg)** 1 400 1 400 1 400

Dimensiuni acces spaţiu de încărcare.

Versiuni

Dimensiuni (mm) Compact Standard Lung

Lungime totală (mm) 4 609 4 959 5 309

Înălţime totală (mm) 1 905* 1 895* 1 935

Lăţime totală, 
fără retrovizoare (mm) 1 920 1 920 1 920

Lăţime totală  
cu retrovizoare (mm) 2 204 2 204 2 204

Dimensiuni interioare.

* 1 940/1 930 cu opţiunea SMS majorată, în funcţie de versiune și de ţară. 
** Disponibilă în funcţie de versiune, motorizare, echipamente și în funcţie de ţară. Versiunile prezentate pot să difere în funcţie de ţară. Valori estimative, sub rezerva omologării RAR.



ORGANIZARE   
PROFES IONALĂ .

Opritoare de încărcare 

Pentru PEUGEOT Expert sunt disponibile mai multe tipuri  

de pereţi despărţitori: 

- Peretele despărţitor standard din tablă sau vitrat** în partea de sus,  

cu sau fără trapă Moduwork** în partea inferioară 

- Peretele despărţitor Confort** permite o izolare termică  

și fonică mai bună și oferă o gamă mai mare de moduri de setare  

pentru spătarul scaunul șoferului, cu capitonaj textil în nuanţă deschisă  

în cockpit și tapiţerie pentru plafon, cu sau fără trapă Moduwork**. 

 

Capitonaje din lemn 

Sunt disponibile două tipuri de capitonaje din lemn  

pentru a proteja utilitara Expert: 

- - Kit lemn netratat**. 

- Kit lemn acoperit cu material antiderapant** cu praguri din aluminiu. 

În funcţie de utilizare, sunt propuse mai multe combinaţii de kituri  

pentru a proteja podeaua, pasajele roţilor și flancurile***  

pe toată înălţimea acestora. 

 

Dispozitive de cuplare 

Pentru o capacitate suplimentară de încărcare, PEUGEOT Expert  

poate tracta până la 2,5 tone*. Pentru aceasta,  

sunt disponibile mai multe tipuri de dispozitive de cuplare**:  

- Cârlig de remorcare monobloc demontabil cu unelte echipat  

cu sferă clasică sau cu prindere mixtă 

- Cârlig de remorcare tip gât de lebădă cu sferă,  

demontabil pentru Expert Combi. 

* În limita masei totale rulante autorizate (M.T.R.). 
** Dotare opţională, în funcţie de versiune și de ţară. 

*** Capitonaj din lemn pentru flancuri incompatibil cu ușa(ușile) laterală(laterale) culisantă(culisante)  
din cauza implantării motorului (motoarelor) pe peretele lateral la jumătatea înălţimii, în funcţie de ţară. 
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T RANSPORTUL  DE  PERSOANE .

Robust și funcţional, PEUGEOT Expert Combi oferă până la 9 locuri  

chiar și în versiunea Compact de 4,60 m. Este ușor de parcat graţie  

înălţimii limitate la 1,90 m. 

 

Accesul la scaunele din rândul 3 se face cu o ușurinţă remarcabilă.  

Un sistem unic de control rabatează spătarul scaunului de pe rândul  

al doilea și asigură un spaţiu suficient de mare pentru a ajunge  

la bancheta din spate. Vehiculul poate fi echipat cu uși vitrate batante  

în sistem 50/50 cu lunetă încălzită și ștergătoare de parbriz*  

pentru a facilita încărcarea bagajelor în portbagaj. 

 

PEUGEOT Expert Combi este disponibil în mai multe configuraţii  

și toate scaunele spate sunt amovibile. Printre acestea se numără: 

• Banchetă dublă faţă pentru pasageri*; 

• Scaune individuale pe rândul din faţă și banchetă fracţionată pe al doilea rând*; 

• Banchetă fracţionată pe al doilea rând * și una monobloc pe al treilea rând*.

* Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune și de ţară.



DRU MU L ÎŢ I  APARŢI NE .
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MOTOR IZĂR I  B lueH D i .

PEUGEOT Expert este echipat cu motoare BlueHDi care tratează emisiile la sursă și garantează valori scăzute ale consumului  

de combustibil și emisiilor de CO2 pentru o depoluare mai eficientă.

O PL ATFORMĂ  MOD U L A RĂ  Ș I  E F IC IE NTĂ .

PEUGEOT Expert beneficiază de platforma EMP2 ce îi asigură multiple avantaje: o greutate redusă ce oferă  

una dintre cele mai mici valori de consum de carburant și emisii din segment*, numeroase sisteme de asistenţă  

la condus pentru deplasări în deplină siguranţă, 3 lungimi: Compact, Standard și Lung și o înălţime limitată la 1,90 m**.  

În cele din urmă, plăcerea la condus, confortul suspensiei la gol dar și la încărcare, ţinuta de drum exemplară,  

dinamismul și manevrabilitatea sunt alte avantaje care sporesc plăcerea la bord.

* A se vedea valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 de la pagina 22. 
** 1,94 m maxim cu opţiunea SMA majorată, în funcţie de ţară.

CONSUMUL DE COMBUSTIBIL ȘI EMISIILE DE CO2  
 
• Valori NEDC(1) : Consum combustibil 4,9 - 5,0 (ciclu combinat), 4,7 - 4,8 (extraurban) și 5,1 - 5,5 (urban) – Emisii de CO2 (combinat) NEDC : 128 - 133 (g/km) 
(1) Datele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP (Regulamentul UE 2017/948), valorile relevante fiind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru a permite comparaţia între diferite 
autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru reducerea poluării iţi solicităm să conduci preventiv urmând specificaţiile din manualul de utilizare  
a automobilului. Consumul de carburant și emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu ţin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. O conduită adecvată  
                        la volan poate reduce consistent poluarea. Pentru mai multe informaţii privind valorile oficiale ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi “Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi” disponibil gratuit în toate punctele de vânzare  
                          sau pe www.rarom.ro.



U N INTER IOR  PR IM ITOR .
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Descoperă gama de tapiţerii din material textil* și/sau TEP*  

de înaltă calitate pentru un interior sobru și elegant...

1. Material textil Curitiba monoton Bise 
2. Material textil Curitiba Triton Meltem* 
3. TEP Carla Noir/Material textil Curitiba Triton Meltem* 
4. TEP Carla noir*

* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară.
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DĂ TONUL !

Alege dintr-o gamă de 8 nuanţe opace  

sau metalizate.

PERSONAL IZARE  EXT INSĂ .

Descoperă cele 5 modele de capace de roată  

sau jante de 16” și 17”.

Capac de roată Miami de 17”Capac de roată  
San Francisco de 16”

Capac central de roată negru  
sau gri de 16” și 17”

Jante Phoenix de 17”  
(fără finisaj diamantat)

Jante Phoenix de 17”  
cu finisaj diamantat

Blanc Banquise(1) Rouge Ardent(2)

Brun Rich Oak(3) Silky Grey(3)Orange Tourmaline(3)

Noir Perla Nera(3) Gris Artense(3)

Gris Platinium(3)

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

(1) Nuanţă opacă. 
(2) Nuanţă opacă, disponibilă opţional. 
(3) Nuanţă metalizată, disponibilă opţional.


