*Stwozony do miasta.

BIPPER

BIPPER

KOMPAKTOWY
I ZWINNY
PROFESJONALISTA
W KAŻDEJ SYTUACJI
Peugeot Bipper został stworzony z myślą
o profesjonalistach, a dzięki swojej niezwykłej
zwinności i rozmiarowi wciśnie się wszędzie,
co sprawia, że doskonale sprawdza się w warunkach
jazdy miejskiej. Zwrotność i lekkość sprawia że
Bippera o przestronnym wnętrzu zaparkujemy
wszędzie. Bipper to także niskie koszty eksploatacji
dzięki nieskomplikowanej obsłudze i ekonomicznemu
silnikowi HDi (119 g CO2/km), który jest przyjazny
dla środowiska. Nowoczesne rozwiązanie techniczne
jednostek napędowych pozwalają na maksymalny
komfort jazdy. Design Peugeot o dynamicznych
i zaokrąglonych liniach wyraża nowoczesność
i solidność. Mocne strony Bippera poprawiające
komfort użytkowy to: kompaktowe wymiary
zewnętrzne, oszczędność, komfort jazdy i styl.
Wszystko to sprawia, że Bipper to niekwestionowany
profesjonalista stworzony dla potrzeb twojej
działalności oraz dla tych, którzy będą nim jeździć.

GAMA

NAJMNIEJSZY Z DUŻEJ gAMY

Bipper jest najmniejszym
i najbardziej zwartym z pojazdów
użytkowych Peugeot i wszystkich
dostępnych vanów. Stanowi on
cenne uzupełnienie oferty dla
profesjonalistów, szukających
małej furgonetki do jazdy po

mieście - praktycznej, zwinnej,
solidnej a przy tym maksymalnie
przestronnej. Nowy Bipper to
zwiększone bezpieczeństwo jazdy
dzięki zderzakowi,
wkomponowanemu w przedni
pas, który podkreśla jego

solidność. Tylny zderzak,
podkreślający niskie położenie
podłogi gwarantuje łatwy
załadunek i wyładunek. Listwy
boczne stanowiące elementy
ochrony, zabezpieczają Bippera
przed obtarciami , na jakie

narażony jest każdego dnia
w “miejskiej dżungli”.

WYMIARY

BIPPER WCIśNIE SIę WSZęDZIE
Kompakt, nie mający sobie równych
Bipper to przede wszystkim wyjątkowa
proporcja przestrzeni ładunkowej
i wymiarów zewnętrznych, niespotykana
w świecie furgonetek. Jego wynosząca
zaledwie 3,86 m długość doceniana jest
zwłaszcza w trudnych warunkach jazdy
miejskiej (wąskie uliczki, trudne
parkowanie).

Doskonała zwrotność
Dzięki niewielkim gabarytom, Bipper jest
niewiarygodnie zwrotny. Bardzo dobrą
widoczność zapewnia podwyższone
i ergonomiczne siedzenie kierowcy. Bipper
doskonale zachowuje się na każdego
rodzaju drodze: w mieście, na
przedmieściach i drogach nieutwardzonych.
Jest niezwykle łatwy do prowadzenia

w każdych warunkach jazdy i w trakcie
parkowania.

1,721 m

3,864 m
1,816 m

Niewielka średnica zawracania
Jest to średnica okręgu zakreślonego przez
zewnętrzne przednie koło, w położeniu
maksymalnego skrętu kierownicy. U Bippera
to tylko 9,95 m! Ogromna zaleta, którą

docenia się zwłaszcza w trudnych
warunkach, przy zawracaniu w wąskich
uliczkach czy podczas parkowania na
niewielkiej przestrzeni.

Wysokość 1,721 m

Długość 3,864 m

9,95 m

Ładowność

BIPPER POMIEśCI WSZYSTKO!
Maksymalna pojemność
Pomimo swoich niedużych rozmiarów
Bipper oferuje pojemność ładunkową 2,5 m3
i ładowność do 610 kg! Przy czym Bipper
jest aż o 20 % mniejszy niż vany dostępne
na rynku. Przestrzeń wewnętrzna pojazdu
w kształcie sześcianu posiada płaską
podłogę o długości 1,523 m, umożliwiając

przewożenie ładunków pokaźnych
rozmiarów.
Doskonale zagospodarowana
przestrzeń
Siedzenie pasażera może być złożone
w “stolik”. Dzięki temu wewnątrz pojazdu
jest więcej przestrzeni.

Oprócz montowanej seryjnie pionowej
przegrody blaszanej z szybą, Bipper ma
w ofercie także inne opcje oddzielenia
kabiny od przedziału towarowego, takie
jak stała ścianka nie przeszklona.

Siedzenie Multi-Flex

1,523 m

Maksymalna dostępność
Drzwi tylne dwuskrzydłowe niesymetryczne,
otwierające się pod kątem 90º, gwarantują
całkowity dostęp do przedziału towarowego.
Dla jeszcze większej wygody zastosowano
system składanych zawiasów
przegubowych Multi-flex pozwalający
otworzyć je pod kątem 180º Aby ułatwić

dostęp do przestrzeni ładunkowej Bipper
jest wyposażony w opcji w jedno lub dwoje
drzwi bocznych przesuwnych pełnych lub
przeszklonych. Dodatkowym ułatwieniem
przy załadunku jest maksymalnie obniżony
próg załadunku, znajdujący się na
wysokości zaledwie 53 cm od podłoża .
*W opcji.

(1)
1,205 m
0,644 m

1,046 m
1,041 m

0,527 m (2)
(1) Maksymalna wysokość wewnętrzna.
(2) Próg załadunku.

kg

Całkowita ładowność 610 kg
Pojemnośc całkowita 2,5 m3

KOMFORT

BIPPER DBA O WYgODę I DOBRE
SAMOPOCZUCIE UŻYTKOWNIKóW
Wygodne fotele
Praca nie musi być męcząca!
Idealnie wyprofilowane, duże fotele Bippera
gwarantują maksymalny komfort przez cały
dzień.

Idealne położenie
Odpowiednie umieszczenie foteli Bippera,
( wyżej niż w samochodzie osobowym i niżej
jak w dużych samochodach typu furgon)
ułatwia kierowcy i pasażerowi wsiadanie do
kabiny, zapewniając jednocześnie komfort,
którego nie powstydziłby się żaden
samochód osobowy.

Maksymalna widoczność i jasność
Wymiary przedniej szyby, duże powierzchnie
przeszklone kabiny, a także podwyższenie
foteli, gwarantują zarówno kierowcy, jak
i pasażerowi doskonałą widoczność, rzadko
spotykaną w pojazdach użytkowych.

Wszystko pod ręką
Wyjątkowo ergonomiczna deska rozdzielcza
Bippera została zaprojektowana i wykonana
w taki sposób, aby stwożyć w niej co
najmniej 12 poręcznych schowków. Są one
niezwykle przydatne podczas pracy, gdy
przewozi się mnóstwo dokumentów, teczek,
narzędzi, telefonów i innych akcesoriów
potrzebnych w pracy.

Ułatwiający komunikację
Bipper jest wyposażony w
najnowocześniejszy system audio o mocy
4x10 Wat z zintegrowanym
radioodtwarzaczem CD/MP3* połączonym
z 4 głośnikami wbudowanymi w drzwi
i obudową lusterek bocznych.

Dzięki Bluetooth® zawsze w pobliżu!
Telefon komórkowy stał się niezastąpionym
narzędziem pracy. Dzięki zestawowi
głośnomówiącemu Bluetooth* można
bezpiecznie korzystać z telefonu bez
zdejmowania rąk z kierownicy.
*w opcji w zależności od wersji

ŚRODOWISKO

PEUgEOT PRZYJAZNY DLA śRODOWISKA
Peugeot oferuje klientom
szeroką gamę samochodów
o niskiej emisji spalin. Ponad
połowa sprzedawanych na
świecie samochodów przez
Peugeot to samochody o emisji
spalin mniejszej niż 140 g CO2
na kilometr.

Peugeot to zdecydowany lider
światowy w działaniach na rzecz
ochrony środowiska dzięki
najnowocześniejszym
dostępnym technologiom:
w swojej gamie oferuje silnik
Diesla połączony z filtrem
cząstek stałych (wprowadzonym

po raz pierwszy w 2000 roku
w modelu 607), zamontowanym
w ponad 2,1 miliona
samochodów (obniżającym do
ilości śladowych emisję cząstek
stałych).
Wprowadzając sprawdzone
systemy takie jak Stop & Start.

Peugot przykłada ogromną
wagę do nieustannego rozwoju
technologii silników HDI.

DYNAMICZNA I KOMFORTOWA JAZDA
1,4L HDi 70 KM
Maksymalna moc tego silnika to 70 KM.
Charakteryzuje się dużą elastycznością
i ograniczonym zużyciem paliwa w każdych
warunkach jazdy. Dzięki maksymalnemu
momentowi obrotowemu dostępnemu przy
niskiej prędkości obrotowej nadaje się
idealnie do jazdy po mieście.

niedościgniony komfort jazdy nawet przy
pełnym załadunku. Jest przyjazny dla
środowiska dzięki ograniczeniu zużycia
paliwa.
Skrzynia biegów mechaniczna
Bipper został seryjnie wyposażony
w mechaniczną skrzynię biegów o 5
przełożeniach

1,4 benzyna 75 KM
Ten silnik o mocy 75 KM pozwala na
dynamiczną jazdę w każdych warunkach,
doskonałe trzymanie się drogi i oferuje

ŻUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN
Osiągi
silnik

Moc maksymalna (Kw)

Maksymalny moment
obrotowy

Maksymalna prędkość

1,4 l HDi 70 KM

50 przy 4000 obr/min

160 przy 1750 obr/min

152

1,4 benzyna 75 KM

54 przy 5200 obr/min

118 przy 2600 obr/min

157

Emisja
zanieczyszczeń

Zużycie paliwa w 1/100 km*
W cyklu miejskim

W cyklu
pozamiejskim

W cyklu
mieszanym

CO2 (g/km)

1,4 l HDi 70 KM

5,7

3,8

4,5

119

1,4 benzyna 75 KM

8,8

5,9

6,9

164

silnik

*zgodny z dyrektywą 99/100/CE.

BEzPIECzEŃSTWO

INTELIgENTNE SYSTEMY
Bipper to nowoczesny samochód użytkowy wyposażony w najnowocześniejsze systemy pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa
kierowcy i pasażerów podczas jazdy.

Przewidujący
System ABS wspomagający nagłe
hamowanie

Aby zapewnić skuteczność, trwałość
i niezawodność układu hamulcowego Bipper
wyposażony jest seryjnie w hamulce
tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu oraz
w ABS. ABS kontroluje zmiany przyczepności
kół w trakcie hamowania i zapobiega ich
zablokowaniu w przypadku silnego
hamowania. Gdy jeden z czterech czujników,
umieszczonych w kołach sygnalizuje
zablokowanie, ABS dostosowuje ciśnienie
w układzie hamulcowym, aby zapewnić
maksymalną skuteczność i nie dopuścić do
utraty kontroli nad pojazdem.
Oświetlenie i sygnalizacja
Duże reflektory, wysoko zamocowane,
podkreślają niezwykłą solidność zapewniając
jednocześnie doskonałe oświetlenie drogi.
Reflektory przeciwmgielne mogą być
zainstalowane w opcji, w górnej części
przedniego pasa. Do 2 tylnych świateł
dołączyło trzecie światło stop, umieszczone
w górnej części skrzydeł drzwi tylnych
lewych.
System pomocy przy parkowaniu
tyłem*
Stworzony do jazdy po mieście Bipper
proponuje w opcji system pomocy przy
parkowaniu. Czujniki cofania, uruchamiają się
automatycznie po włączeniu biegu
wstecznego. Sygnał dźwiękowy zwiększa
swą częstotliwość w miarę zbliżania się
pojazdu do przeszkody.

Regulator prędkości*
Ponieważ profesjonalista jeździ dużo, musi
też jeździć bezpiecznie, nie zaprzątając sobie
niczym głowy. W tym celu w opcji
zaproponowano mu regulator prędkości,
który umożliwia zaprogramowanie stałej
prędkości jazdy w każdych warunkach
(za wyjątkiem stromego podjazdu) bez
konieczności naciskania przez kierowcę na
pedał przyspieszenia.

Poduszki powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy dostępna jest
w standardzie, natomiast pasażera w opcji.
Poduszkę powietrzną pasażera można
wyłączyć. W opcji oferowane są także
boczne poduszki powietrzne umieszczone
w plastikowej obudowie, po bokach oparć
przednich foteli*.
OSTRzEGANIE

* w opcji w zależności od wersji

OCHRONA
Konstrukcja i wymiary
Solidna konstrukcja Bippera pozwala
zachować nienaruszalność kabiny w trakcie
kolizji. Aby poprawić bezpieczeństwo
kierowcy, przeanalizowano dokładnie
kwestię przemieszczania twardych,
niepracujących w procesie kontrolowanego
zgniotu elementów w komorze silnika. Duże
przednie drzwi o odpowiedniej konstrukcji
poprawiają sztywność pojazdu.
Pasy bezpieczeństwa
Przednie fotele wyposażone są
w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
z napinaczami pirotechnicznymi
i ogranicznikami napięcia. W przypadku
zderzenia napinacz pirotechniczny
przytrzymuje siedzącego na swoim miejscu
dostosowując nacisk pasa i powoduje
zablokowanie pasa natychmiast po
uderzeniu. Ogranicznik napięcia zmniejsza
ucisk pasa na klatkę piersiową.

Komputer pokładowy*
W przypadku nieprawidłowości komputer
pokładowy wyświetla komunikat alarmowy,
któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i
zapalenie się odpowiedniej kontrolki (jeżeli
znajduje się w pojeździe).
*Komputer pokładowy jest zawarty w opcji poduszki
powietrznej pasażera.

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości
Ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne ( sygnał
i zapalenie się kontrolki) informuje o
przekroczeniu zaprogramowanej prędkości.
Dzięki temu masz pewność, że nie
przekroczysz granicznej wartości prędkości
na całej trasie.
zabezpieczenie antywłamaniowe
Bipper, jak każdy pojazd użytkowy może
przewozić wartościowe towary. Aby było
to możliwe, zadbano o bezpieczeństwo oraz
nienaruszalność pojazdu.

Ryglowanie
Automatyczne ryglowanie drzwi **
połaczone jest z centralnym zamkiem.
Ryglowanie/odryglowanie otworów
drzwiowych pozwala oddzielić strefę
ładunkową od kabiny kierowcy. Ponieważ
ty zaufałeś Bipperowi, on odwzajemnił się
licznymi elementami zapewniającymi
ochronę przed włamaniem i kradzieżą:
elektroniczny system kodowanej blokady
rozruchu; zamek ze specjalnym pilotem
zdalnego sterowania ; otwieranie pokrywy
silnika i wlewu paliwa od środka. Każde

otwarcie drzwi, w tym przedziału
towarowego, jest sygnalizowane przez
kontrolkę i odpowiedni komunikat.
** Automatyczne ryglowanie wchodzi w skład Pakietu Plus

Alarm
Oryginalny alarm antywłamaniowy,
reagujący na zmianę położenia pojazdu
z radiowym sterowaniem gwarantuje
ochronę Bippera. Aktywacja alarmu
następuje natychmiast po zaryglowaniu lub
odryglowaniu pojazdu pilotem zdalnego
sterowania lub kluczykiem. Aby zapewnić
maksymalną ochronę pasażerów, drzwi
Bippera ryglują się automatycznie po
przekroczeniu prędkości 20 km/h
(wyposażenie połączone z niektórymi
opcjami).

KOLORYSTYKA

LAKIERY I TAPICERKI

LAKIERY
STANDARDOWE
Biały Banquise

Czerwony Rosso

Niebieski Line

Orange Corail

Szary Garbato

Szary Graphite

Niebieski Nocturne

Niebieski Neysha

Czerwony Exuberanta

Żółty Lacerta

LAKIERY
METALIZOWANE
(W OPCJI)

TAPICERKA

Tkanina Transcodage

WYMIARY
WYMIARY ZEWNęTRZNE

ŁADOWNOśĆ I WYMIARY WEWNęTRZNE
PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Całkowita długość

3,864 m

Ładowność

610 kg

Szerokość (przy złożonych lusterkach wstecznych)

1,816 m

Długość podłogi

Szerokość całkowita

2,019 m

Szerokość między nadkolami

1,046 m

Całkowita wysokość

1,721 m

Szerokość na wysokości 10 cm

1,473 m

Rozstaw osi

2,513 m

Wysokość użytkowa

1,205 m

Próg załadunku

0,527 m

Objętość użytkowa

2,5 m3

1,523 m

www.peugeot.com
Aby uzyskać jeszcze więcej informacji na temat Bippera, abyś skonfigurował go dokładnie tak, jak sobie zamarzyłeś i mógł obliczyć cenę
w zależności od poziomu wykończenia i wybranych opcji wejdź na www.peugeot.pl

UMOWY SERWISOWE OPTIWAY
Proponujemy Państwu umowy
serwisowe Peugeot OPTIWAY:
umowę "Utrzymanie
Samochodu" zapewniającą
m. in.: bezpłatne wykonanie
przewidzianych przeglądów,
wymianę części
eksploatacyjnych,

umowę "Przedłużenie Gwarancji",
dzięki której okres ważności
Gwarancji Umownej może być
przedłużony o 2 lata.
W ofercie Peugeot istnieje
możliwość korzystania z usługi
Assistance również w sytuacjach
awaryjnych takich jak:

zgubienie kluczy,
brak paliwa,
przebicie opony.
Specjalnie dla Państwa
przygotowaliśmy również
Peugeot RAPIDE, gdzie bez
konieczności wcześniejszego
umówienia wizyty i od ręki mogą

Państwo wykonać po
zryczałtowanych i stałych cenach
pięć podstawowych usług oraz
usługi opcjonalne dla danego
punktu serwisowego.

WSZYSTKO, CO NALEŻY WIEDZIEĆ
O ORYgINALNYCH CZęśCIACH ZAMIENNYCH
Peugeot, to nie połączenie
przypadkowo dobranych części.
Jest to jednorodny i spójny
zespół elementów,
zaprojektowanych
i zdefiniowanych przez samego
konstruktora, aby
zagwarantować Państwu
jednocześnie bezpieczeństwo

i niezawodność.
Ta doskonała zgodność części
jest owocem kunsztu
i doświadczenia firmy Peugeot.
Dlatego też Peugeot udziela
swojej gwarancji wyłącznie na
Oryginalne Części Zamienne
Peugeot.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEgO PEUgEOT?
Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany przez
Banque PSA Finance Oddział w
Polsce należący do Grupy PSA
Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział

w Polsce łączy w sobie
międzynarodowe doświadczenie
wraz ze znajomością polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup

samochodów odpowiadające
najbardziej wymagającym
klientom.

PP/DM Sierpień 2010 Nakład 2000
Pieczątka koncesjonera

www.peugeot.pl

