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Vanaf de beginjaren van het merk staat PEUGEOT bekend om zijn 

kwaliteitsproducten en innovatieve oplossingen. En nog meer dan 

voorheen biedt Peugeot door alle zintuigen te prikkelen een bijzondere

ervaring die verder gaat dan het rijden alleen. Aan elk detail, of het nu

gaat om ergonomie, materiaalkeuze of connectiviteit, is aandacht 

besteed om het rijden nog intuïtiever te maken. PEUGEOT is bovendien

het enige merk ter wereld dat een compleet aanbod van duurzame 

mobiliteitsoplossingen heeft, uiteenlopend van de elektrische personen-

en bedrijfsauto’s van het merk tot een elektrische step of scooter en 

elektrische fietsen. Het merk heeft nu zijn gamma 100% elektrische

auto’s uitgebreid met de nieuwe Peugeot Partner Tepee Electric.
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E LEKTR ISCH R IJDEN KR IJGT  E EN N IEUWE D IM ENS IE . 100% EXPRESS IEF.

De nieuwe Partner Tepee Electric is een bijzonder ruime en veelzijdige auto die zich meer 

dan ooit onderscheidt door zijn robuuste en moderne karakter. 

De verticaal geplaatste grille is in het midden voorzien van de PEUGEOT-leeuw, 

terwijl daaronder de strak gelijnde bumper opvalt.

De voorzijde straalt karakter uit door de koplampen die de contouren van het silhouet volgen 

en de in de hoekpanelen van de bumper geplaatste optionele led-dagrijverlichting.   
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COMFORTABEL  
EN  H IGHTECH .

De bestuurder van de nieuwe Partner Tepee Electric profiteert van een weids uitzicht voor

een optimaal rijplezier en gevoel van ruimte. De op het dashboard geplaatste draaiknop

met 4 standen* draagt bij aan de goede ergonomie van de bestuurdersplaats. 

U kunt  verschillende functies op afstand aansturen met uw smartphone, tablet of pc.

Zo kunt u voordat u vertrekt alvast de verwarming of de airconditioning activeren, 

terwijl de auto wordt opgeladen. Ook kunt u de laadtoestand van de tractiebatterij 

of de laadduur controleren.

Met het 7 inch kleurentouchscreen** beschikt u in de Partner Tepee Electric over een

scala van multimediamogelijkheden. Het HD-scherm biedt vele functionaliteiten: 

Mirror Screen-technologie***, intuïtieve navigatie, telefoon, spraakherkenning, 

wifi- of Bluetooth-connectiviteit, digitale radio**. 

De Partner Tepee Electric beschikt ook over rij- en parkeerhulpsystemen, zoals de 

achteruitrijcamera**, de parkeerhulp voor en achter** en de snelheidsbegrenzer**.

* Draaiknop met 4 standen (PRND): P (Parking - parkeren) – R (Reverse – achteruitrijden) – N (Neutral – neutraalstand) – 
D (Drive – vooruitrijden)
** Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar
*** Alleen gecertificeerde Apple CarPlayTM of MirrorLink®-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto 
als tijdens het rijden worden gebruikt
Tijdens het rijden kunnen bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. Voor bepaalde typen content die 
gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een gelijkwaardige betaalde Apple CarPlayTM- of MirrorLink®-app worden 
gedownload. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Apple CarPlayTM (in combinatie met smartphones met 
iOS-besturingssysteem) en met de technologie MirrorLink® (in combinatie met smartphones met Android-besturingssysteem 
die compatibel zijn met MirrorLink®), op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang 
bij zijn provider heeft afgesloten. Meer informatie op http://www.peugeot.nl/technologie/technologie-connectiviteit/
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TOEGANKEL IJK  EN  PRAKT ISCH . FLEX IBEL  EN  MODU LAIR .

De Partner Tepee Electric is gemakkelijk toegankelijk dankzij de twee schuifdeuren. 

De achterklep, met de separaat te openen achterruit*,   biedt royaal toegang tot een bagageruimte 

met een inhoud van 1350 l (tot aan het dak) tot wel 3000 l als de achterstoelen zijn verwijderd.     

De dakrails* kunnen een gewicht van maximaal 80 kg dragen.

De ruime en veelzijdige Partner Tepee Electric heeft 5 zitplaatsen waaronder drie  individuele 

achterstoelen (standaard op Allure, optie op Active) die elk afzonderlijk neergeklapt en verwijderd kun-

nen worden voor een maximale flexibiliteit. Met zijn riante binnenruimte is de Partner Tepee Electric

moeiteloos aan elke gebruikssituatie aan te passen. 

8 9* standaard op Allure, optie op Active



MU LT IFU NCT IONEEL  EN  100% ELEKTR ISCHMIL IEUVRIENDEL IJK  R I JDEN .

De elektromotor levert een vermogen van 49 kW (67 pk) en een maximaal koppel 

van 200 Nm dat onmiddellijk beschikbaar is. 

Daardoor valt de Partner Tepee Electric direct op door zijn dynamische en soepele rijgedrag. 

De Partner Tepee Electric maakt nauwelijks geluid, produceert geen schadelijke stoffen en stoot tijdens 

het rijden geen CO2 uit, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over rijverboden in milieuzones.   

De gemakkelijk afleesbare verbruiks- en regeneratiemeter op het instrumentenpaneel helpt u om 

zo energiezuinig mogelijk te rijden. Zo profiteert u optimaal van de volgens de NEDC-cyclus 

gehomologeerde actieradius van 170 km. Daarnaast beschikt u over een extra verbruiksmeter voor 

de verwarming en airconditioning, zodat u zorgeloos kunt rijden.
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EENVOUDIG  OPLADEN .

De tractiebatterij van de Tepee Electric kan op twee manieren worden opgeladen: 

Normaal opladen*, met een laadduur van 8,5 tot 15 uur (max. 14 A): u kunt 

de Partner Tepee Electric thuis opladen via een normaal stopcontact van 220 V/14 A,

of bij een openbaar oplaadpunt met een special kabel. Als de tractiebatterij volledig

is opgeladen, wordt het opladen automatisch beëindigd. 

De Partner Tepee Electric is dan weer klaar voor vertrek!

Snel opladen in 30 minuten** (of volgens de CHAdeMO-standaard(1)): 

Als de voor het normaal laden benodigde tijd u even minder goed uitkomt, 

is er ook een mogelijkheid om de Partner Tepee Electric snel op te laden (max. 95 A). 

Hiermee wordt de tractiebatterij in 30 minuten voor 80% opgeladen 

via een snellaadstation of een snellader bij u thuis***. 

* Voordat u de tractiebatterij gaat opladen, raden wij u aan uw elektrische installatie door een professionele elektricien te laten
controleren. Hij of zij kan u vertellen of deze aan de huidige eisen voldoet
** Optioneel
*** Het PEUGEOT-netwerk biedt oplossingen aan voor het thuis installeren van een snellader door een erkend installatiebedrijf
(1) Het CHAdeMO-protocol was in 2009 de eerste standaard voor snelladen



1. Stof Tokyo / Leorki (op Active)
2. Stof Neo Spa (op Allure); op de foto ziet u tevens de
armsteunen waarmee de Active is uitgerust in geval van
de optie: Drie apart neerklapbare achterstoelen.
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CARROSSER IEKLEUREN

U kunt kiezen uit 9 verschillende 

kleuren, in standaardlak of in metaallak.

WIELPLATEN

De Partner Tepee Electric is standaard voorzien van 15”

wielplaten:  type Atacama(1) op Access en Active, of type Nateo(2)  op

Allure en Active met de optie Pack Look 2.

* Standaard lakken
**  Metaallak tegen meerprijs
*** Niet leverbaar op Access 

Gris Aluminium** Gris Moka **/***Gris Shark **Gris Artense**/***

Wielplaat Nateo 15”(2)Wielplaat Atacama 15” (1)

Rouge Ardent*Blanc banquise*

Bleu Kyanos**/*** 

Nocciola**/***Noir Onyx, tegen meerprijs  *
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ALT IJD,  
TOT  UW D IENST.

NETWERK EN SERVICES
Als u voor een PEUGEOT kiest, weet u dat er een 
uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat. 
Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting 
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor tevre-
den klanten. U kunt er zeker van zijn dat de PEUGEOT-
dealer een specialist is die naar u luistert, 
uw wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. 
Is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrou-
wensrelatie?

VOOR UW ZEKERHEID(1)
FABRIEKSGARANTIE
Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage, op on-
derdelen en arbeidsloon en zonder kilometerbeperking,
een garantie van 12 jaar tegen doorroesten van binne-
nuit en een lakgarantie van 3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
Het PEUGEOT Zekerheids Plan biedt drie unieke en aan
uw persoonlijke situatie aangepaste formules om zorge-
loos te rijden. U kiest zelf de mate van dekking; van pech-
hulpverlening tot reparatie en van het vervangen van aan
slijtage onderhevige onderdelen tot het onderhoud. En u
heeft altijd het voordeel van de kwaliteitsgarantie van
PEUGEOT.

PEUGEOT ASSURANCE(3)
Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van het
PEUGEOT-netwerk biedt PEUGEOT Assurance u een all-
risk-autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel op
weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en servi-
cekwaliteit biedt. Bij PEUGEOT Assurance bent u ervan
verzekerd dat uw auto bij uw eigen PEUGEOT-dealer of
een andere erkend reparateur van het PEUGEOT-netwerk
kan worden gerepareerd met originele onderdelen, waar-
bij aan alle eisen voor het behoud van de fabrieksgaran-
tie wordt voldaan. Maak een afspraak met uw
PEUGEOT-dealer voor een gratis persoonlijke offerte of
bel: 024-366 56 93 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)
Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen 
met één telefoontje(2) worden opgelost (in de Europese
Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen).   
PEUGEOT Assistance helpt u bij onvoorziene omstandi-
gheden. In het geval van pech of een ongeval kunt u, tot
uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week gebruikmaken van de diensten 
van PEUGEOT Assistance, bel 0800 - 023 17 33.(5)
PRIVATE LEASE

Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen zorge-
loos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een vast maandbe-
drag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie & onderhoud,
uw allriskverzekering, de wegenbelasting én 24-uurs
pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken. Onderhoud
en reparatie gebeurt door uw PEUGEOT-dealer. Wel zo
makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs voor uw even-
tuele huidige auto? Die ontvangt u op uw bankrekening!
Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos rijplezier zonder
investering vooraf en zonder nare verrassingen achteraf?
Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer voor een goed gesprek
over Private Lease. Of kijk op www.peugeot.nl/private-
lease voor een maatwerk berekening. U heeft de keuze
uit alle uitvoeringen, kleuren, opties van de door u ge-
wenste PEUGEOT

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw PEU-
GEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet alleen
uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor u ook de
beste financiering en het beste leasecontract. Want hij zit
direct aan de bron, dus gunstiger kan het niet: leasevor-
men op maat, waaronder uiteraard operational lease en
financial lease en snel te regelen leningen met altijd
concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT
Uw auto laten onderhouden bij het PEUGEOT-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat de werk-
zaamheden vakkundig door professionals worden uitge-
voerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van onderdelen die
geschikt zijn voor uw PEUGEOT. Onze technici, technisch
specialisten en schadeherstellers krijgen geregeld 
trainingen in de nieuwste technologieën en kennen 
het PEUGEOT-gamma door 
en door. Er wordt gebruikgemaakt van speciale appara-
tuur en speciaal gereedschap dat door de fabrikant is
goedgekeurd. U profiteert van de PEUGEOT-garantie,
met één jaar op zowel onderdelen als arbeidsloon 
in het gehele PEUGEOT-netwerk. 
We beschikken voor elke auto over onderdelen die vol-
doen aan de eisen van de fabrikant. De door PEUGEOT
opgestelde reparatieprocedures en -normen worden
strikt nageleefd. De gebruikte lakken en producten vol-
doen aan de eisen van de fabrikant 
en de anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele 
PEUGEOT-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn 
ontwikkeld. Maar ook een selectie van speciale 
PEUGEOT-geschenken voor uzelf of om cadeau te doen,

op http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT OP INTERNET
Ontdek de wereld van PEUGEOT op internet. 
Ga naar: http://www.peugeot.com. U kunt ook 
rechtstreeks de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen of er
in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto zijn uit-
gevoerd, kunt u binnen enkele dagen een uitnodiging krij-
gen tot het plaatsen van een review en een 
uitnodiging tot deelname aan het uitgebreide klanttevre-
denheidsonderzoek. Wij verzoeken u een review te plaat-
sen en/of het Klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.
Aan de hand van uw antwoord(en) op de vragen 
kan PEUGEOT de kwaliteit van zijn dienstverlening 
nog verder verbeteren.

VOOR HET MILIEU
Het PEUGEOT-netwerk zet zich dagelijks in voor 
een beter milieu door: 
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden
in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door ges-
pecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.
- Het ophalen en verwerken van het afval toe te vertrou-
wen aan door de overheid(6) erkende afvalbedrijven voor
een optimale recycling en verwerking van het afval.
- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik van
chemische producten door strenge veiligheidsregels na
te leven of deze producten te vervangen door milieu-
vriendelijke producten.
- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals 
de PEUGEOT-ruildelen(7) of het assortiment 
Technature-onderhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw PEUGEOT-dealer om meer informatie over
de voorwaarden van deze contracten, garanties en diens-
ten.
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt u
+31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op
snelwegen.
(3) De presentatie van de dekkingen van de PEUGEOT
Assurance-producten en de verwerking van de contrac-
ten worden uitgevoerd door AssurOneGroup, verzeke-
ringsagent, vereenvoudigde naamloze vennootschap
met een eigen vermogen van € 2.191.761,- RCS Paris
193 – Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008 Parijs,
Frankrijk – Inschrijvingsnummer bij het Franse register
van verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 07 003 778
(www.orias.fr). Dekkingen ondergebracht bij Avanssur,

een naamloze vennootschap vallend onder het Franse
verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van €
67.155.752,86, ingeschreven bij het Registre du Com-
merce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel)
van Nanterre onder het nummer 378 393 946 RCS –
Hoofdkantoor: 163-167, avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup en Avanssur
vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout 75439 Pa-
rijs 9, Frankrijk. PEUGEOT Assurance is een gedeponeerd
handelsmerk van PEUGEOT.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw PEUGEOT
tot de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie.
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt
kan worden (uitgezonderd een probleem met de accu of
de brandstof, een lekke band en storingen die door 
PEUGEOT Assistance worden gedekt uit hoofde van de
fabrieksgarantie of een PEUGEOT-servicecontract) en bij
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan wor-
den) in Nederland. De pechhulp wordt alleen geleverd als
de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het 
PEUGEOT-netwerk. Geldt niet voor ambulances, le-
sauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s alsmede de bes-
tuurders en inzittenden daarvan en auto’s bestemd voor
betaald personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse milieu-
wet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens
een extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn af-
komstig van auto’s van het merk PEUGEOT die in het
netwerk zijn gerepareerd.
(8) Technature is een compleet assortiment van milieu-
vriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten voor uw
auto. De Technature-producten bestaan voor 80% tot
100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze producten vol-
doen aan de strenge Europese norm 648/2004/CE met
betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van
schoonmaakmiddelen.
De informatie en illustraties die in deze brochure voorko-
men, zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals 
bekend op het moment van drukken van dit document.
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk
van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. 
PEUGEOT kan in het kader van permanente productver-
betering op elk gewenst moment de technische gege-
vens, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen. 
De huidige stand van de techniek maakt het niet mogelijk
de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer 
te geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie
contact op met uw PEUGEOT-dealer. Niets uit deze 
brochure mag zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van Automobiles PEUGEOT worden gereproduceerd.


