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Partner Tepee

consumenten-
prijs (1)

fiscale 
waarde (2) bpm btw prijs excl

Maandelijks 
bijtellings 
bedrag (3)

benzine
kw label CO2

Access Electric 68 49 A 0 30.470,- 29.500,- 0,- 5.120,- 24.380,- € 40,-

Active Electric 68 49 A 0 31.370,- 30.400,- 0,- 5.276,- 25.124,- € 41,-
Allure Electric 68 49 A 0 33.220,- 32.250,- 0,- 5.597,- 26.653,- € 44,-

(1) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om 
uw auto rijklaar te maken. Een specificatie van deze inbegrepen kosten vindt u achter in deze prijslijst.

(2) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.

(3) gebaseerd op 40,8% inkomstenbelasting.
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Opties
consumentenadviesprijs

Code Access Active Allure incl. btw btw prijs excl
Vernismetaallak 0MM0 O O O 625,- 108,- 517,-
Meerprijs kleur Noir Onyx P0XY O O O 450,- 78,- 372,-
Pack Enfants (1) UD03  - O O 270,- 47,- 223,-
Pack Look 2 incl. mistlampen en DRL dagrijverlichting (2) ED17  - O S 450,- 78,- 372,-
Pack Visibilité inclusief Pack Look 2 (3) NB08  - O S 680,- 118,- 562,-
Parkeerhulp ook voor incl. Pack Look 2 UB03  - O S 540,- 94,- 446,-
Parkeerhulp ook voor + achteruitrijcamera + Pack Look 2 UB07  - O - 1.040,- 180,- 860,-
Achteruitrijcamera met weergave op touchscreen UB07  - - O 310,- 54,- 256,-
Snelheidsbegrenzer d.m.v. akoestisch signaal RG12 O S S 120,- 21,- 99,-
Drie apart neerklapbare achterstoelen (4) AL05  - O S 560,- 97,- 463,-
Verwarmbare voorstoelen (inclusief zij-airbags) NA01  - O - 710,- 123,- 587,-
Verwarmbare voorstoelen NA01  - - O 400,- 69,- 331,-
Snellaad-aansluiting QU01  O O O 800,- 139,- 661,-
Zwarte dakrails in lengterichting PQ02  - O S 210,- 36,- 174,-
Zijairbags vóór NF02 O O S 310,- 54,- 256,-
Achterdeuren in plaats van achterklep PB04 O O - 150,- 26,- 124,-
Peugeot Connect Sound (radio/CD-speler) WLKX O - - 470,- 82,- 388,-
Peugeot Connect Bluetooth (incl.radio/CD-speler) WLRW O S - 720,- 125,- 595,-
Touchscreen (FM radio/Bluetooth/USB) WL0U  - O - 250,- 43,- 207,-
Touchscreen +DAB (FM+DAB radio/Bluetooth/USB) WL0V  - O - 450,- 78,- 372,-
Navigatie met Touchscreen (FM radio/Bluetooth/USB) JY02  - O S 750,- 130,- 620,-
Navigatie/DAB/Touchscreen (FM radio/Bluetooth/USB) WL0V+JY02  - - O 200,- 35,- 165,-

 O = optioneel, S = standaard, - = niet leverbaar

(1)= Elektrisch bedienbaar kinderslot, spionspiegel voorin, zonnegordijntjes op de 2e rij en opbergvak tussen de voorstoelen
(2)= Voor- en achterbumper, deurgrepen en stootlijsten in kleur carrosserie, LED dagrijverlichting, mistlampen vóór, separaat te openen achterruit en
        extra getinte achterruit en achterste zijruiten
(3)= Regensensor en automatisch inschakelend dimlicht, inclusief extra getinte ruiten achter en een separaat te openen achterruit
(4)= Inclusief armsteunen binnenzijde voorstoelen en zij-airbags
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Overzicht van de standaarduitrusting

De Tepee Electric Access is standaard uitgerust met o.a.:

VEILIGHEID INTERIEUR
ABS met noodremassistentie                                                                                              12 Volt aansluiting voorin                                                                                              
Achterruitverwarming met automatische uitschakeling                                                                     Aflegvak bovenop dashboard                                                                                              
Airbag bestuurder en passagier                                                                                           Bergvak in portieren met flessenhouder                                                                                  
Automatische portiervergrendeling (bij snelheid hoger dan 15km per uur)                                                   In 2 delen neerklapbare achterbank                                                                                      
Bandenreparatieset                                                                                                      Twee afsluitbare bergvakken in vloer achter                                                                             
Bandenspanningscontrolesysteem Vloermatten voor en achter
Elektronische startonderbreker                                                                                          
ESP met antispinregeling en Hill Start Assist COMFORT
Schijfremmen voor en achter                                                                                             Afstandsbediening verwarming/airconditioning: via smartphone of pc 
Elektrische stuurbekrachtiging kunt u het interieur al voor de rit verwarmen of koelen, ongeacht of de
Boordcomputer tractiebatterij wordt geladen

Airconditioning
EXTERIEUR Armsteunen op voorportieren                                                                                             
Stalen velgen met Michelin Agilis banden in de maat 195/70 R15 C98T                                                                               Centrale vergrendeling met afstandsbediening                                                                                            
Achterklep met verwarming en wis/was                                                                                                              Elektrisch bedienbare ramen vóór met links sequentiële bediening
Spiegelkappen in zwart kunststof                                                                          Elektrisch verstelbare buitenspiegels (niet verwarmd)                                                                   
Stootstrippen op flanken in zwart kunststof                                                                             Geluidalarm nog brandende verlichting                                                                                   
Zijschuifdeur links en rechts                                                                                                    Getint glas                                                                                                             
Zwarte voorbumper                                                                                                       Selectieknop aandrijving op dashboard                                                                          

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel                                                                               
 

De Active beschikt daarnaast over: Peugeot Connect Bluetooth (radio/CD/MP3 speler/USB)
Bagageafdekplaat Snelheidsbegrenzer d.m.v. akoestisch signaal 
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Voorbumper in carrosseriekleur, met zwarte inzetstukken
Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels Zijkanten achterbumper in carrosseriekleur
Opbergvak boven de voorruit over gehele breedte  
Parkeerhulp achter d.m.v. sensoren  
  
De Allure beschikt daarnaast over: Deurgrepen en stootlijsten in carrosseriekleur
Armleuning aan binnenzijde voorstoelen Achterbumper geheel in carrosseriekleur
Automatisch inschakelend dimlicht en ruitenwissers Spiegelkappen in carrosseriekleur
Drie apart neerklapbare achterstoelen Mistlampen vóór en LED dagrijverlichting in zwarte inzetstukken 
Met leer bekleed stuurwiel Omlijsting grill verchroomd
Navigatie met touchscreen-radio Zwarte dakrails in lengterichting
Separaat te openen achterruit Wielplaten 15” Nateo
Extra getinte achterruit en achterste zijruiten Zijairbags vóór
Parkeerhulp ook aan voorzijde d.m.v. sensoren
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Accessoires

GEEF UW PARTNER TEPEE EEN NOG PERSOONLIJKER KARAKTER

Met uw Peugeot Partner Tepee bent u in het bezit van een auto die garant staat voor ongekend rijplezier: onmiskenbaar een Peugeot.
Om nog meer plezier te beleven aan uw Partner Tepee kunt u deze voorzien van accessoires om uw auto aan uw persoonlijke smaak aan te passen.
Deze accessoires, waarvan de meeste speciaal voor de Partner Tepee zijn ontwikkeld, sluiten perfect aan op het interieur- en
het carrosserieontwerp en worden geproduceerd volgens de strenge Peugeot-kwaliteitseisen. 
Ontdek alle accessoires in de uitgebreide accessoireprijslijst met All-in tarieven, dus inclusief eventuele spuitkosten, montage en BTW.
U vindt de accessoireprijslijst op www.peugeot.nl/services/accessoires.

Afmetingen in mm
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Technische gegevens Partner Tepee Electric

Motor
Aandrijving Elektrisch
Max. vermogen in kW (pk in DIN) 49 (67)
bij toeren / min 4200 / 9200
Max. koppel in Nm CEE 200
bij toeren / min 0 / 1500
Overbrenging
Versnellingsbak Traploos (vergelijkbaar met automaat)
Stuurinrichting
Type Tandheugel
Stuurbekrachtiging Variabel
Draaicirkel tussen trottoirs / tussen wanden (in m) 11 / 11,5
Interieur
Hoofdruimte voor / achter (mm) 1020 / 988
Zithoogte voor / achter (mm) 370 / 370
Breedte op ellebooghoogte voor / achter (mm) 1484 / 1487
Bagageruimte 
Minimale inhoud onder hoedenplank volgens methode VDA 210/water (dm3) 544 / 675
Bagageruimte met neergeklapte achterbank tot dak VDA 210/water (dm3) 2400 / 2650
Laadvloerlengte bagageruimte achter de achterbank  (mm) 990
Laadvloerlengte bagageruimte met de achterstoelen in portefeuillestand  (mm) 1343
Breedte tussen de wielkasten (mm) 1230
Maximum hoogte (mm) 1250
Tildrempel (mm) 582
Gewichten (in kg)
Leeggewicht 1579
Totaal toegestaan belast gewicht 2175
Laadvermogen 596
Maximum aanhangergewicht geremd / ongeremd 0 / 0
Maximaal toelaatbaar treingewicht 0
Maximale kogeldruk 0
Prestaties
Maximale snelheid in km/h 110
0 - 100 km/h in seconden 19,5
Banden
Michelin Agilis 195/70 R15 C98T
Verbruik
Capaciteit (Kwh) 22,5 (80 cellen)
Gecombineerd 177 Wh/km
CO2 emissie (g/km) 0
Actieradius, gemeten volgens NEDC-norm 170 km

(1) = De CO2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU Verordening “715/2007/EC.
Deze meting betreft een uniform, onder strikte en gestandaardiseerde condities uitgevoerd, op een laboratoriumproef lijkend, onderzoek. Onder 
normale omstandigheden kunnen (en zullen) de werkelijke verbruikscijfers hiervan afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, 
belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d..
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Specificatie inbegrepen kosten
incl btw btw excl btw

Adviestarief kosten rijklaar 730,90 126,85 604,05

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek en 
veiligheidsvesten) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.

Leges: incl btw btw excl btw
Inschrijving in het kentekenregister 39,00 n.v.t 39,00
Tenaamstelling 10,10 n.v.t 10,10

incl btw btw excl btw
Recyclingsbijdrage 40,00 6,94 33,06
Beheersvergoeding ARN 150,00 26,03 123,97

De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN). 
Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te 
demonteren voor hergebruik van het materiaal. De verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van 
een schoner milieu.
Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot
autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten 
die door Automobiles Peugeot worden verkocht.

incl btw btw excl btw
Totaal additionele kosten 970,00 168,35 801,65

Optioneel incl btw btw excl btw
Waxoyl behandeling 249,00 43,21 205,79

1 januari t/m 31 december 2018
Benzine en Diesel € per gram Voorbeeld BPM-berekening: een auto met dieselmotor met een 

vrijgesteld 0 0,- CO2-uitstoot van 98 g heeft de volgende variabele BPM.
vast tarief ≥1 356,- vast tarief 356,-
schijf 1 1 t/m 73 2,- 73 gram à € 2 in schijf 1: 146,-
schijf 2 74 t/m 98 63,- 98-73=25 gram à € 63 in schijf 2: 1.575,-
schijf 3 99 t/m 144 139,- variabele dieseltoeslag 35g x € 87,38: 3.058,-
schijf 4 145 t/m 162 229,- totaal BPM-bedrag 5.135,-
schijf 5 ≥162 458,-

Motorrijtuigenbelasting
Voor verdere informatie over de motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar de internetsite www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/motorrijtuigenbelasting
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Specificatie inbegrepen kosten
BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
* Een vast tarief van € 356 voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV)
* Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel
* Een dieseltoeslag van € 87,38 per gram boven de grenswaarde van 63 gram
* De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

1. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV, NUL EMISSIE)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot
0 g/km € 0
Fiscale bijtelling 4%
Motorrijtuigenbelasting Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief € 356
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)

1 - 73 g/km € 2
74 - 98 g/km € 63

99 - 144 g/km € 139
145 - 162 g/km € 229

> 162 g/km € 458

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
< = 63 g/km € 0
> 63 g/km € 87,38

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)

3. PLUG-IN HYBRID VOERTUIGEN (PHEV)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km

1 - 30 g/km € 19
31 - 50 g/km € 87

> 50 g/km € 289

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 50 g/km) 

(afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)



Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten. Raadpleeg dus vóór aanschaf altijd 
een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Deze specificatiebladen zijn een aanvulling op c.q. vervanging van informatie in 
productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan de datering van dit document.                                                                                                                                           
Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.                                                                                                                         
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden                                                                                               
van welke aard dan ook.                                                                                                                                                                                                                          
Peugeot Nederland N.V., Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam. Voor informatie: www.peugeot.nl of bel 0800-PEUGEOT (7384368).


