
P E U G E OT  E X P E R T
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Peugeot je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti in 

inovativnosti. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v iz-

delavo vozil z elegantno oblikovno zasnovo, ki vožnjo spremenijo v 

stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka 

najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena, da bi vam lahko 

nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje. Bolj kot karkoli drugega, 

vam želimo nuditi svobodo izbire, kajti ljudje so od nekdaj bili in 

vedno bodo v središču naše pozornosti.
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E XP ERT

PEUGEOT Expert je zasnovan za poklicne uporabnike, ki prevozijo toliko kilometrov, da niti ne štejejo več ur, ki jih preživijo za volanom, zato  

prvenstveno stremijo za udobjem in varnostjo. Po zaslugi številnih sistemov za pomoč pri vožnji boste kilometre opravljali povsem brez skrbi.  

Izrazna oblikovna zasnova in vertikalna okrasna maska, ki je umeščena zelo visoko, dodatno izpostavita njegov videz. Tekoče linije vozila PEUGEOT  

Expert, prežete z močjo in izraznostjo, odločno namigujejo na prostorno in uporabno notranjost.
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*Za doplačilo: prednji in zadnji odbijači v barvi karoserije, osvetlitev na diode LED, prednje meglenke, kromana okrasna maska, ohišja  
zunanjih ogledal, vratne kljuke in bočne okrasne letve v barvi karoserije.

Z  ELE G ANCO
Paket Look* in osvetlitev na diode LED poskrbita za bolj eleganten videz vašega vozila. 
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* ≤ 1,90 metra pri vseh izvedenkah s standardno dovoljeno obremenitvijo razen pri podaljšani izvedenki Expert. Podvozje vozila s povečano dovol-
jeno obremenitvijo in še posebej paket za delovišče z 20 mm povišanim podvozjem pa tega dostopa ne omogočata.

URBANA MOBILNOST

Zunanje mere vozil PEUGEOT Expert in PEUGEOT e-Expert so prilagojene tudi omejenim meram parkirišč: zgolj 1,90 metra* višine vozilu 

omogoča enostaven vstop v parkirišča z omejenim dostopom, električna izvedenka pa odpira možnosti za dostop do tistih predelov mestnih 

središč, kjer veljajo omejitve prometnega režima.



7
*Z opcijo Moduwork.

KOMPAKTNA IZVEDENKA 

S kompaktno izvedenko dolžine 4,60 metra boste vse vožnje opravili povsem enostavno. Zanesete pa se lahko tudi na njeno zmogljivost:  

PEUGEOT Expert v kompaktni izvedenki ponuja 5,1 m3 uporabne prostornine* in 3,32 metra uporabne dolžine*.
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*Z opcijo Moduwork. 

VZDRŽLJ IVOST  

Izrazit dizajn vozila PEUGEOT Expert izraža vzdržljivost in eleganco. Tekoče linije, prežete z močjo in izraznostjo, odločno namigujejo na 

prostorno in uporabno notranjost, namenjeno prevozu treh potnikov na prednjih sedežih ter težkemu in dolgemu tovoru*.
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*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

ZA VSE  VR STE  TER ENOV

Izvedenka, ki je opremljena s paketom Delovišče* z zaščitno ploščo pod motorjem, dvignjenim 

podvozjem (+25 mm) in sistemom Grip Control* je posebej primerna za vožnje po težko  

dostopnih terenih. 



ELEKTRIČNA VOŽNJA
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AMBIC IOZEN ZNAČAJ

Moderna oblika karoserije z izčiščenimi linijami novega 100-odstotno električnega vozila PEUGEOT e-Expert izraža moč in značaj zmogljivega 

gospodarskega vozila, ki je zasnovan za vsakodnevno rabo. Mogočno okrasno masko krasi logotip znamke v obliki leva z dikroičnim odsevom*, 

ki je značilnost vseh električnih modelov znamke Peugeot.  

V izboru vozil PEUGEOT e-Expert so na voljo izvedenke treh različnih dolžin, ki zadovoljijo potrebe vseh poklicnih uporabnikov. 
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*Za doplačilo na voljo s paketom Look.

ODLO Č NO ELEKTR IČ EN

Loputa električne vtičnice se nahaja na prednjem delu vozila, na voznikovi strani, tako da  

je polnjenje še bolj priročno. Na zadnjem delu vozila je poleg logotipa znamke v obliki leva  

z dikroičnim odsevom* v modro-zeleni barvi, ki simbolizira električno izvedenko, nameščen tudi  

poseben monogram "e-Expert".  
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*Baterija 50 kWh: na voljo za kompaktno, standardno in podaljšano izvedenko 
**Baterija 75 kWh: na voljo za standardno in podaljšano izvedenko 
Navedene vrednosti dosega in porabe električne energije so v skladu s preizkusnim postopkom WLTP, ki ga morajo za pridobitev homologacije od 1. septembra 2018 dalje opraviti vsa nova vozila. Lahko se spreminja 
glede na dejanske vozne razmere pri uporabi in raznih dejavnikov, kot so: hitrost, toplotno udobje v notranjosti vozila, stil vožnje in zunanja temperatura. Čas polnjenja je odvisen zlasti od moči polnilnika, ki je vgrajen 
v vozilo, od polnilnega kabla, pa tudi od tipa in zmogljivosti uporabljene polnilne postaje.  

MOŽNOST  IZB IRE  DOSEGA
PEUGEOT e-Expert je lahko opremljen z visoko napetostno baterijo s kapaciteto 50 kWh, ki nudi do 230 kilometrov dosega po preizkusnem postopku 

WLTP* ali s kapaciteto 75 kWh, ki nudi do 330 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP**. Baterija je domiselno vgrajena, tako da ne vpliva na 

prostornost potniške kabine in prostornino prtljažnika. Garancija na baterijo velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov za 70 % kapacitete polnjenja. Poln-

jenje lahko povsem enostavno opravimo doma ali v službi. Na javnih polnilnih postajah pa lahko 80 % kapacitete baterije napolnimo v zgolj 30 minutah. 
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*Povezava prek brezplačne aplikacije MyPeugeot, odvisno od države.

STORITVE  ZA  POENOSTAVITEV  VSAKDANJ IKA
Prek svojega pametnega telefona lahko upravljate posebne storitve za električni pogon. S svojim vozilom lahko komunicirate na daljavo po zaslugi 

aplikacije MyPeugeot* (nadzorovanje in načrtovanje polnjenja v cenovno ugodnih časovnih intervalih, predhodno toplotno klimatiziranje potniškega 

prostora ...).



Notranjost e-Expert
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IZJ EM NO UD OBJE   
V  VOŽ N J I

V notranjosti PEUGEOT Expert in PEUGEOT e-Expert igrata na karto udobja pri 

vožnji. Stopnica omogoča enostaven dostop do dvignjenih sedišč, na katerih 

potniki dominirajo cestišču. Funkcionalno in ergonomsko oblikovano voznikovo 

mesto nudi položaj za vožnjo, ki je značilen za petvratne limuzine in daje na 

razpolago številna odlagalna mesta. 

 

Na novi instrumentni plošči s 3,5-palčnim barvnim matrični zaslonom vozniko-

vega mesta vozila PEUGEOT e-Expert se sproti prikazujejo bistvene informacije 

za vožnjo, kot sta nivo dosega in merilnik moči (CHARGE/ECO/POWER)*. 

 

Na velikem zaslonu na dotik lahko s pomočjo bližnjice enostavno dostopite do 

vseh menijev električnega pogona in pregledate pretoke električne energije. S 

tipko "e-Toggle" lahko nemudoma dostopite do upravljalnih stikal električnega 

samodejnega menjalnika, izbirate pa lahko tudi med tremi načini vožnje (ECO, 

NORMAL in POWER)**. Električna parkirna zavora, ki je na voljo serijsko, deluje 

samodejno in je izjemno enostavna za uporabo. 

* - CHARGE: regeneracija/delno polnjenje baterije. 
   - ECO: optimalna poraba energije. 

   - POWER (moč): največja moč. 
** - ECO: optimalen doseg. 

     - NORMAL: optimalno udobje. 
     - POWER: optimalno povečane zmogljivosti za prevoz težkega tovora.



Z A POVSEM VARNO IN  INTU IT IVNO 
VOŽNJO Z  VZPOSTAVLJENO POVEZAVO

Olajšajte si potovanja z uporabo 3D povezljive navigacije. Na 7-palčnem(1) zaslonu vam je 

na voljo tudi funkcija Mirror Screen(2), ki vam omogoča povsem varno uporabo aplikacij z 

vašega telefona, ki so združljive s protokolom Apple CarPlayTM ali Android AutoTM. 

 

Za bolj udobno in varno vožnjo je PEUGEOT Expert opremljen s številnimi sistemi za 

pomoč pri vožnji, kot na primer Visiopark1(3), odčitavanje prometnih znakov in priporočilo 

o omejitvi hitrosti(4), samodejni preklop dolgih luči(4), Active Safety Brake(4), prilagodljivi 

tempomat(4), opozorilnik na nenamerno prekoračitev talne črte(4), nadzor mrtvega kota(4), 

prikazovalnik v višini oči(4) in štiri varnostne blazine(4). 
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(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
(2) Delovale bodo le certificirane aplikacije Android AutoTM in Apple CarPlayTM , ko je vozilo ustavljeno in/ali med vožnjo, odvisno od 
primera. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za nekatere vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek 
svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android 
AutoTM ali Apple CarPlayTM, ki je na voljo proti plačilu. Funkcija Mirror Screen lahko, odvisno od primera, deluje prek protokola An-
droid AutoTM (za telefone s sistemom Android) ali Apple CarPlay™ (za telefone s sistemom iOS), če ima uporabnik sklenjeno 
naročniško razmerje za mobilno telefonijo in internet. 
(3) Na voljo serijsko ali za doplačilo s 7-palčnim zaslonom na dotik, odvisno od izvedenke. 
(4) Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.







VEČ ENOSTAVNOSTI  
ZA  VEČJO PRODUKTIVNOST 



KONCEPT   
M ODUWORK

S sedežno klopjo Moduwork* vam Expert nudi izjemno modularnost, saj lahko izkoristite 

vsa nezasedena mesta. Stranski sedež lahko privzdignete in sprosti se vam prostor  

z ravnim podom. Veliko loputo na predelni steni lahko odprete in s tem uporabno dolžino 

povečate na 4 metre za potrebe prevoza dolgih predmetov.  

 

Poleg tega se lahko vaš PEUGEOT Expert preobrazi celo v pisarno na kolesih, kadar se  

za to izkaže potreba. Ko sredinski naslon za roke spustite dol, pridobite izjemno priročno 

vrtljivo mizico. Po zaslugi nosilca za pametni telefon** z integriranim polnilnim kablom  

in nosilca za tablico** na armaturni plošči boste lahko imeli svoje digitalne pripomočke 

vedno pri roki. 
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*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Na voljo v ponudbi dodatne opreme. Nosilec za tablico je primeren za tablice do formata 11”. Tablico lahko napajamo prek 
USB priključka na čelni upravljalni plošči v neposredni bližini.
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*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

ENOSTAVNO NAKLADANJE  PRTLJAGE
Poenostavite svoj vsakdanjik! Bočna drsna vrata s prostoročnim upravljanjem* lahko odprete tako, da z nogo sežete pod  

vogal zadnjega odbijača. S to kretnjo najprej odklenete in odprete bočna vrata, na strani kjer se nahajate, nato pa lahko med 

oddaljevanjem od vozila z istim gibom vrata tudi zaprete in odklenete. 
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IZBOR VOZIL   
ZA  VSE  POTREBE

Da bi zadostil pričakovanjem čisto vseh poklicnih uporabnikov, sta Expert in  

e-Expert na voljo v številnih izvedenkah. 

Izvedenke s podaljšano kabino so v drugi vrsti opremljene s sedežno klopjo za 

tri potnike, kar vam omogoča večjo fleksibilnost in možnost prevoza do šest 

oseb. Zadnja sedežna klop je na voljo v dveh različicah: lahko je nepreklopna, 

pri čemer lahko uporabna prostornina znaša največ 4 m  , ali pa preklopna*, pri  

čemer uporabna prostornina doseže 5,5 m3. 

 

Na voljo je tudi nizkopodna šasija s kabino. Nudi vam učinkovito osnovo za 

nadgradnjo, ki jo podjetja za izdelavo nadgradenj lahko prilagodijo potrebam 

zahtevnejših kupcev. 

 

Vzdržljiva in funkcionalna izvedenka Combi lahko prepelje do 9 potnikov, kar 

velja tudi za različico Compact s 4,60 metri dolžine. 
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*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od države.



MERE IN  PROSTORNINA

Compact

StandardLong

Izvedenke

Mere (mm) Kompaktna StandardnaPodaljšana

Največja višina notranjosti 1397 1397 1397

Največja uporabna dolžina 2162 2512 2862

Največja uporabna dolžina s 
pregrado Moduwork 3324 3674 4026

Največja uporabna prostornina (m3) 4,6 5,3 6,1
Največja uporabna prostornina s 
pregrado Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

1400 1400 1400

Mere odprtine za dostop do tovornega prostora

Izvedenke

Mere (mm) Kompaktna Standardna Podaljšana

Skupna dolžina (mm) 4609 4959 5309

Skupna višina (mm) (1) 1905* 1895* 1935

Skupna širina brez zunanjih  
ogledal (mm) 1920 1920 1920

Širina z razprtimi zunanjimi 
ogledali (mm) 2204 2204 2204

Zunanje mere 

(1) ≤ 1900 mm pri vseh električnih izvedenkah razen pri izvedenki s povečano dovoljeno obremenitvijo.

Največja dovoljena obremenitev (kg)**



Izvedenke

Mere (mm) Kompaktna Standardna Podaljšana

Uporabna širina med blatniškima košema 1258 1258 1258

Višina odpiranja zadnjih vrat 1220 1220 1220

Širina odprtine bočnih drsnih vrat 745 935 935

Višina odprtine bočnih drsnih vrat 1238 1241 1241

Višina praga na zadnjem delu poda 545-626 544-613 600-633

Uporabna prostornina pri podaljšanih kabinah 

Izvedenke

Največja uporabna prostornina (m3) Standardna Podaljšana

Preklopna podaljšana kabina s 
preklopljeno sedežno klopjo 4,7 5,5

Fiksna podaljšana kabina 3,2 4

*Največ 1940 /1930 m pri opciji "povečana skupna dovoljena masa". 
**Odvisno od izvedenke, motorjev in opreme. 





OPRE MA   
ZA  P OK L IC NE  UP OR A BN IKE

Omejevalniki tovora 

Za vozili PEUGEOT Expert in e-Expert so na voljo razne pregradne stene.  

- Standardna pregradna stena je lahko na zgornjem delu nezastekljena ali 

zastekljena**, spodnji del pa je lahko opremljen z loputo Moduwork** ali ne. 

- Pregradna stena Confort**, ki je toplotno in zvočno izolirana, omogoča več 

možnosti za nastavitev naslonjala voznikovega sedeža. Na strani kabine ima 

okrasno prevleko iz enobarvnega blaga, ki se ujema z oblogo stropa, poleg 

tega pa je lahko opremljena tudi z loputo Moduwork** ali ne. 

 

Obloge v lesu 

Za zaščito vašega vozila Expert sta vam na voljo dve vrsti lesenih oblog:  

- komplet oblog iz surovega lesa**, 

- komplet oblog iz lesa z nedrsečo oblogo** in aluminijasti pragovi vrat.  

Glede na vaše potrebe lahko izbirate med raznimi kombinacijami  

kompletov za zaščito poda, blatniških košev in bočnih stranic*** po celotni  

višini. 

 

Vlečne kljuke 

Če potrebujete dodatne tovorne kapacitete, sta PEUGEOT Expert in  

e-Expert primerna za vleko do 2,5 ton*. Izbirate lahko med raznimi 

vlečnimi kljukami**:  

- enodelna vlečna kljuka s klasičnim ali kombiniranim vzvodom; 

- snemljiva vlečna kljuka z dolgim vratom za izvedenko Expert Combi. 

*Znotraj skupne dovoljene mase. 
**Za doplačilo. 

***Lesene obloge za bočne stranice niso združljive z elektromotorjem bočnih drsnih vrat, ker je v tem primeru na polo-
vici višine bočne stene nameščen elektromotor. 
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PREVOZ  OSEB

Expert Combi in e-Expert Combi sta nadvse vzdržljiva in uporabna, saj nudita do 9 sedežev 

tudi pri izvedenki Compact s 4,60 metra dolžine. Poleg tega sta enostavna za parkiranje, 

saj v višino merita komaj 1,90 metra*. 

 

Dostop do tretje vrste sedežev je izjemno enostaven. Sedež v drugi vrsti preklopimo  

s premikom ene same ročice, in s tem sprostimo širok dostop do zadnje sedežne klopi.  

Vozilo je lahko opremljeno s prtljažnimi krilnimi vrati z zasteklitvijo v razmerju 50/50**, pri 

katerem ima zadnje steklo funkcijo ogrevanja in brisalnik* za bolj enostavno nakladanje 

prtljage v prtljažni prostor. 

 

PEUGEOT Expert Combi in e-Expert Combi ponujata številne možnosti za razporeditev  

notranjosti, vsi zadnji sedeži pa so odstranljivi. Med temi najdemo: 

• prednjo sedežno klop za dva potnika** ali posamične sedeže v prvi vrsti, 

• enodelno sedežno klop v drugi vrsti**, 

• deljivo sedežno klop v drugi vrsti** in enodelno sedežno klop v tretji vrsti**. 

*Odvisno od izvedenke: ≤ 1,90 metra pri vseh izvedenkah s standardno dovoljeno obremenitvijo razen  
pri podaljšani izvedenki Expert. 
**Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 







BREZKOMPROMISNE  
ZMOGL JIVOSTI



MOTOR  NA  100  %   
ELEKTR IČNI  POGON

Novi PEUGEOT e-Expert je opremljen z električnim motorjem z 

močjo 100 kW (136 KM), po zaslugi katerega je v mestu vsestransko 

uporaben, na cestah izven mesta pa nadvse vzdržljiv in varen. Motor 

zagotavlja takojšnje pospeške po zaslugi nemudoma razpoložljivih 

260 Nm navora. Za volanom vozila PEUGEOT e-Expert boste uživali 

v prožni, dinamični in neslišni* vožnji.

36

*Vendar pa pazite, da ne bi izgubili nadzora nad vozilom in bodite pozorni na prisotne v neposredni 
bližini, ki niso vajeni povsem neslišnih vozil.





DIZELSK I  MOTORJ I  B lueHD i

PEUGEOT Expert je opremljen z motorji BlueHDi, pri katerih se emisije obdelajo na samem viru in v izpušni liniji, kar med uporabo zagotavlja nižjo porabo 

goriva in še bolj učinkovito zmanjšanje onesnaževanja. In nenazadnje, zagotavlja vam nadvse konkurenčne skupne stroške lastništva po zaslugi servisnega 

intervala na 40.000 km ali 2 leti.
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MODULARNA  IN  UČ INKOVITA  KONSTRUKCIJSKA  OSNOVA

PEUGEOT Expert je pridobil večenergijsko modularno konstrukcijsko osnovo EMP2 (Efficient Modular Platform), po zaslugi katere lahko brez 

ovir izbirate med dizelskim ali električnim motorjem. 

Novi PEUGEOT e-Expert izkorišča tudi prednosti tehnološko napredne konstrukcijske osnove EMP2, ki zagotavlja optimizirano arhitekturno 

zgradbo, toliko prostora v prtljažniku kot pri vozilih z motorjem na notranje zgorevanje in enak položaj za vožnjo. 



U P ORABNIKU  PR IJAZNA  
NOTRANJOST

40

Oglejte si naše modele oblazinjenja v tkanini in materialu TEP visoke  

kakovosti za umirjeno in elegantno notranjost.

Material TEP Carla črne barve / Tribarvna tkanina Curitiba Meltem 
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I ZBER ITE  SVOJ  ODTENEK

Z naše barvne palete izberite svoj barvni odtenek.

IN  USKLADITE  CELOTO .

Oglejte si vseh pet modelov 16- in  

17-palčnih okrasnih pokrovov ali platišč.

16- in 17-palčni* okrasni pokrovčki 
črne ali sive barve 

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1) Navadna barva. 
(2) Kovinska barva, za doplačilo.
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17-palčni* okrasni pokrov Miami16-palčni* okrasni pokrov  
San Francisco 

17-palčno* platišče Phoenix  
(brez diamantne obdelave)

17-palčno* platišče Phoenix  
z diamantno dodelavo

Bela Banquise(1) Črna Perla Nera(2)

Siva Artense(2) Siva Platinium(2)



PREDELANA VOZILA :   
IZ BOR VOZIL  ZA  VSE   
POTREBE

Da bi zadostila pričakovanjem čisto vseh poklicnih  

uporabnikov, sta Expert in e-Expert na voljo v številnih  

izvedenkah: službena vozila, vozila s povečano prostornino, 

prekucniki in podaljšane kabine, reševalna vozila, hladilniki, 

terenska vozila, vozila s štirikolesnim pogonom (4x4), 

potujoče trgovine, vozila za prevoz oseb z omejeno  

mobilnostjo … 

 

Za zagotovitev enostavne predelave so za vozili Expert in  

e-Expert na voljo* priključne enote, ki omogočajo vgradnjo 

dodatne električne opreme brez spreminjanja sheme za  

distribucijo električne energije vozila. 

 

Na voljo je tudi šasija z nizkim podom, ki se uporablja kot 

podvozje za nekatere predelave. Predvidena so bila tudi po-

sebna pritrdišča ali ojačitve, da lahko podjetja za predelavo 

varno pritrdijo potrebne elemente.  
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Primeri predelav niso zavezujoči – dekorativni dodatki niso na voljo. 
*Serijsko ali za doplačilo.

Prevoz oseb z omejeno mobilnostjo

Rešilna vozila



Prosti čas Gradbena in javna dela

Hladilniki Vse ceste in 4x4
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