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PEUGEOT heeft de Franse traditie van een kwalitatief hoogstaande en

inventieve productie altijd hoog in het vaandel gedragen. Vandaag

concentreert PEUGEOT zich meer dan ooit op het ontwerpen van 

voertuigen met een uitgesproken design die alle zintuigen prikkelen 

en daardoor louter rijplezier overstijgen. Ergonomie, materialen,

connectiviteit... Elk detail wordt uitgedacht om u een intuïtievere 

rijervaring te bieden. PEUGEOT biedt tevens als enig merk ter wereld

een volledig duurzaam mobiliteitsaanbod bestaande uit een elektrisch

ondersteunde step, elektrische fietsen en een elektrische scooter die het

gamma elektrische personenwagens en bedrijfsvoertuigen aanvullen.

Het merk breidt zijn gamma zuiver elektrische voertuigen nog uit met

de komst van de nieuwe PEUGEOT Partner Tepee Electric.
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E EN  N IEUWE D IMENS IE  VOOR ELEKTR IS C H E  VOERTUIG EN . 100% E XPRE SS IE F.

Met zijn opmerkelijke plaatsaanbod en modulariteit getuigt de nieuwe Partner Tepee Electric 

van een resoluut robuust en modern karakter. Zijn verticale radiatorrooster is in het midden getooid 

met de leeuw van PEUGEOT en domineert een gestrekte bumper. 

Een krachtige blik: de koplampen sluiten perfect aan bij de contouren van het silhouet 

en de led*-dagrijlichten werden ingelegd in uitsparingen met reliëf.

4 5* Led: Electro-Luminescent Diode - standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie



COMFORTABEL  
E N  HOOGTECHNOLOGISCH .

In het interieur van de nieuwe Partner Tepee Electric beschikt de bestuurder 

over een breed gezichtsveld voor aangename ritten en een gevoel van ruimte. 

De draaitoets met vier standen* op het dashboard draagt bij tot de uitstekende 

ergonomie van de bestuurdersplaats. 

Bovendien kunnen bepaalde functies vanop afstand worden bediend via 

een smartphone, tablet of computer. Zo kunt u nog voor het vertrek de verwarming 

of airconditioning van het interieur programmeren, de laadtoestand van de batterij

controleren of de resterende oplaadtijd schatten.

Met zijn 7”-kleurenscherm** kiest de Partner Tepee Electric resoluut voor connectiviteit.

Het hogeresolutiescherm biedt tal van mogelijkheden: MirrorScreen-technologie***, 

intuïtieve navigatie, telefonie, spraakherkenning, connectiviteit via wifi of Bluetooth, 

digitale radio**. 

De Partner Tepee Electric beschikt bovendien over verscheidene standen 

die bijdragen tot het rijgedrag en manoeuvres, zoals de achteruitrijcamera**, 

de hindernissendetector voor- en achteraan** en de snelheidsbegrenzer**.

* Draaiknop met vier standen (PRND): P (Parking) – R (Reverse – achteruit) – N ( Neutral – vrijloop) – D (Drive – vooruit rijden).
** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
*** Enkel de door Apple CarPlayTM of MirrorLink® gecertificeerde apps werken, naargelang het geval bij stilstand of al rijdend. 
Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de applicaties niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen 
op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Apple CarPlay™ of MirrorLink® gecertificeerde 
equivalente app. De functie Mirror Screen werkt naargelang het geval via Apple CarPlay™ (voor iOS-smartphones) of via 
de MirrorLink®-technologie (voor MirrorLink®-compatibele Android-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en 
data-abonnement vereist. Meer informatie op 

http://www.peugeot.be/nl/merk-en-technologie/technologie/connectiviteit.html 
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TOEGANKEL IJK  EN  PRAKT ISCH . AANPASBAAR EN  MODULEERBAAR .

De PEUGEOT Partner Tepee Electric is een echte bestelbreak en vergemakkelijkt de toegang dankzij twee 

zijdelingse schuifdeuren. De achterklep met een exclusieve, afzonderlijk te openen achterruit* geeft toegang 

tot de koffer met een volume van 1.350 liter (onder het dak) en 3.000 liter met neergeklapte achterzetels*. 

De overlangse dakstangen* kunnen van hun kant tot 80 kilogram dragen. 

Met zijn opmerkelijke plaatsaanbod en modulariteit biedt de Partner Tepee Electric vijf plaatsen, 

waaronder drie afzonderlijke achterzetels*. Elk van die zetels kan bovendien afzonderlijk worden 

neergeklapt voor een maximum aan flexibiliteit. Voor uw dagelijkse trajecten en diverse activiteiten

past het enorme interieur van de Partner Tepee Electric zich aan al uw wensen en alle situaties aan. 

8 9* Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie* Standaard of als optie naargelang de versie



Z U IVE R  E L E KTR ISCHE  BE WE GINGSVRIJHE ID.MEET  UZELF  EEN ZU IN IGE  R I JST IJL  AAN .

Zijn elektromotor met een vermogen van 49 kW (67 pk) en een onmiddellijk beschikbaar koppel van 

200 Nm biedt van bij het vertrek een dynamische en soepele rijstijl. Rijden met een Partner Tepee Electric,

is genieten van een optimaal geluidscomfort, een totaal gebrek aan CO2-uitstoot in de rijfase en 

de zekerheid dat u zonder beperkingen in steden kunt rijden, zelfs in de genormeerde milieuzones. 

De goed zichtbare verbruiks- en recuperatiemeter op het instrumentenbord helpt u permanent om een

zuinige rijstijl aan te houden en het gehomologeerde rijbereik van 170 km over de normcyclus (NEDC)

te behalen. Een verbruiksmeter voor de verwarming en airconditioning vervolledigt de informatie voor

een maximale gemoedsrust.

10 1 1
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OP LADEN IN  ALLE  EENVOUD.

De Partner Tepee Electric biedt de keuze uit twee laadmodi voor de batterij: 

Standaard laadbeurt* tussen 8,5 en 15 uur: u kunt de Partner Tepee Electric (tot 14 A)

thuis opladen aan een huishoudstopcontact van 220V/14A. Het laadproces stopt 

automatisch wanneer de batterij is opgeladen. Zodra de batterij is opgeladen, 

staat de Partner Tepee Electric klaar om te vertrekken.

Snelle oplaadmodus in 30 minuten** (of CHAdeMO(1)-standaard): de snellader 

(tot 95A) van de Partner Tepee Electric is ontwikkeld om zich aan al uw tijdsbeperkin-

gen aan te passen. Hij maakt het mogelijk om de batterij in 30 minuten tijd voor 

80 procent op te laden aan de specifieke laadpalen die u vindt op openbare plaatsen,

aan laadstations of gewoon bij u thuis***. 

* Alvorens u een aansluiting maakt, verdient het aanbeveling om de conformiteit van uw elektrische installatie 
te laten controleren door een professional
** Optie
*** Het PEUGEOT-net biedt oplossingen om een snellader aan huis te laten installeren door een aanbevolen dienstverlener.
(1) Het CHAdeMO-protocol is de eerste snellaadnorm en werd in 2009 gecreëerd



1. Stof Tokyo / Leorki (op het niveau Active) 
2. Stof NeoSpa (op het niveau Allure)
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B IJ PASSENDE BEKLEDINGEN .

In het interieur sluiten twee bekledingen 

perfect aan bij de koetswerkkleuren.

1 2
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GEEF  DE  TOON AAN.

Maak uw keuze uit de negen 

standaard- en metaalkleuren.

EN STEM HET  GEHEEL  
OP  ELKAAR AF.  

De Partner Tepee Electric is uitgerust met 15” sierwieldoppen

(Atacama of Nateo naargelang het uitrustingsniveau).

(1) Standaard op het niveau “Active”
(2) Standaard op het niveau “Allure” 

* Standaardkleuren
** Optionele metaalkleuren 

Aluminium Grijs** Moka Grijs**Shark Grijs**Artense Grijs**

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

Ardent rood*Banquise Wit*

Kyanos blauw**

Nocciola**Onyx zwart*
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PEUGEOT-NET & DIENSTEN.
Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST
PEUGEOT WAARBORG(1) EN ONDERHOUD
PEUGEOT garandeert uw Partner Tepee Electric voor 
een duurtijd van twee jaar (zonder kilometerbeperking).
Ook geniet hij een anticorrosiewaarborg van 12 jaar 
en een lakgarantie van drie jaar(2).
Voor meer gemoedsrust blijft het aandrijfsysteem vijf jaar
of 50.000 km(5) onder garantie.   De batterij geniet zelfs
acht jaar of 100.000 km(6) waarborg. 
Het onderhoudsinterval bedraagt 2 jaar of 40.000 km 
na het eerste jaar. Door het ontbreken van een 
versnellingsbak, koppeling, aandrijfriem of koelvloeistof
blijven de onderhoudskosten binnen de perken.

PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 26 27 61 20 komt u elke tegenslag 
te boven, in heel West-Europa. Peugeot Assistance(1) 

waakt 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke
formules op maat om onbekommerd te
kunnen rijden. Van wegbijstand tot
herstelling van een defect, vervanging 
van slijtage-onderdelen of
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst voor uw wagen 
en blijft altijd genieten van de Peugeot-kwaliteitsgarantie
en van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten
aan zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het
Peugeot-net:
• Bescherming van het voertuig: 3 jaar

waardegarantie, geldig in geval van totaal
verlies of diefstal.

• Uniek: dekking totaal verlies van 
het overgenomen voertuig.

• 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro 
bij het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click 

dat uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp

automatisch inbegrepen bij een ongeval, poging 
tot diefstal, diefstal of brand + dankzij uw omnium, 
vervangwagen (maximaal 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud, financiering 

en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.
Met Peugeot Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet
van het hele Peugeot-net én geniet u van alle voordelen
van een gevestigde verzekeringsmaatschappij.
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96
390 (enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING
Wenst u vaker van auto te veranderen? 
Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid 
om uw nieuwe Peugeot aan te schaffen. Na storting 
van een voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het contract 
beslissen om uw Peugeot te houden door de laatste 
aflossing te betalen ofwel een nieuwe Peugeot kopen 
met overname van uw oude wagen (gewaarborgde 
overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder voorschot, 
gevarieerde formules om u zo vrij als een vogel te voelen.
De betaling gebeurt via maandelijkse afbetalingen 
gespreid over maximaal 72 maanden (volgens wettelijke
bepalingen).

Opgelet: geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot ontwierp een uitgebreid assortiment accessoires,
volledig afgestemd op uw Peugeot. Meer informatie hie-
rover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.
PEUGEOT INTERNET Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België 0032 (0)78 15 16 15

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante 
contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden 
van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) PEUGEOT VERZEKERING is een product van AXA Belgium
n.v., verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder 
het nummer 0039 (K.B. 04-07-1979, S.B. 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel- 
Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op 
als verzekeringsagent voor AXA Belgium n.v.
De door de FSMA erkende Peugeot-dealers treden op als 
subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-dealers die
niet door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger. 
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie 
of om een gratis offerte te ontvangen. Product enkel 
beschikbaar in België. 
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling 
(met minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 
5 jaar). Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door Peugeot Finance, merk van
PSA Finance Belux s.a. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr.
019653A, Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, 
tel: 0032 (0)23 70 77 11, onder voorbehoud 
van goedkeuring van het dossier.
(5) Wat het eerst wordt bereikt.
(6) Het vermogen van de batterij om een hoeveelheid energie
te stockeren die groter dan of gelijk aan 70 procent van de refe-
rentiewaarde van de nieuwe aandrijfbatterij is (hetzij 22,5 kWh),
wordt gedurende acht jaar of 100.000 kilometer gewaarborgd,
naargelang wat het eerst wordt bereikt. 

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn
gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren
op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk 
van de versie zijn de voorgestelde uitrustingen standaard 
of optioneel. Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn 
producten constant te verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik
de technische specificaties, de uitrusting, de kleuren en de 
opties wijzigen. De huidige drukprocédés (reproductietechnieken)
laten niet toe om de kleuren en glans natuurgetrouw weer te
geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen
informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw Peugeot-verkooppunt. 
De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke
toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.


