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P E U G E O T  P R O F E S S I O N A L

L C V  R A N G E
D R I V E  Y O U R  B U S I N E S S
With decades of expertise in making class-leading commercial vehicles, our current LCV line-up 

is designed for your business needs, no matter the industry. From our new generation PARTNER,

to the EXPERT, to the load-lugging BOXER, when you choose a PEUGEOT van, you’re getting 

much more than a simple van. You get a vehicle designed to work for your business as well as 

your drivers.

مجموعة المركبات التجارية من بيجو

انطلق في أعمالك
بعد أن جمع رصيدها عقودًا من الخبرة في تصنيع مركبات تجارية رائدة في فئتها، صّممت بيجو مجموعة مركباتنا التجارية الحالية لتتناسب 

مع احتياجات أعمالك، في أّي مجال كان. وفي حال وقع اختيارك على أحد الڤانات التي تقدمها بيجو، سواء أكان الجيل الجديد من “بارتنر” أو 
“إكسبرت”، أو ”بوكسر” صاحب الحموالت القصوى، أو ”ترافلر بيزنس” الفاخر، تأّكد أّنك لم تختر مجّرد ڤان فحسب، ال بل مركبة مصّممة وفقًا 

الحتياجات أعمالك، وراحة السائقين أيضًا.



P A R T N E R
P E U G E O T

بـيـجـو بـــارتـنـر



A  B O R N  W I N N E R

Crowned the International Van of the Year 2019, the new PEUGEOT PARTNER offers 

you a level of intuitive driving experience never seen before in the van segment.

الوالدة بطــل منــذ 

حازت بيجو بارتنر الجديدة على لقب أفضل فان في العالم  لعام 2019، 

بحيث قدم هذا الفان تجربة قيادة ال مثيل لها في فئته.



D I M E N S I O N S

Type L1 L2 ج ذ لنمو ا

Wheelbase 2,785 2,975 قاعــدة العجالت

Overall length 4,403 4,753 الطــول اإلجمالي

Body width (Without Mirrors/ With Mirrors) 1,848/2,107 عــرض الهيــكل )بدون مرايا/مــع مرايا(

Minimum overall height 1,840 1,849 أدنــى ارتفــاع إجمالي

Front track width 1,563 عــرض المســار األمامي

Rear track width 1,577 عــرض المســار الخلفي

Maximum width of side doors 675 أقصــى عرض لألبــواب األمامية

Maximum height of side doors 1,072 أقصــى طول لألبــواب األمامية

Minimum width of rear opening 1,087 أدنــى عــرض لبــاب التحميل

Maximum width of rear opening 1,241 أقصــى عــرض لبــاب التحميل

Maximum height of rear doors 1,196 أقصــى ارتفــاع لألبــواب الخلفية

Minimum ground clearance ~145 أدنــى ارتفاع عن األرض

E X T E R I O R

Type L1 L2 النموذج

Maximum load height 1,236 1,243 أقصى ارتفاع حمولة

Maximum load length (behind last seats) 1,817 2,167 أقصى طول حمولة )خلف المقاعد الخلفية(

Maximum load width 1,550 أقصى عرض حمولة

Minimum load width 1,229 أدنى عرض حمولة

I N T E R I O R

SHORT VAN LONG VAN
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P E U G E O T  P A R T N E R



P O W E R  M E E T S 
R E F I N E M E N T

With decades of proven expertise in engine production, the new  

PEUGEOT PARTNER is powered by the latest generation of PureTech petrol 

engines and HDI diesel engines. These refined motors are designed to  

offer you an unmatched balance of power and efficiency. 
التقنيــة التقنيــةالمواصفــات  المواصفــات 

L1 L2 L1 L2

Engine 1.6L PureTech 1.6L HDI المحّرك

Fuel System Petrol Diesel نظام الوقود

Displacement (cc) 1,587 1,560 سعة المحرك

Cylinders / Valves 4 /16  4/16 األسطوانات/الصّمامات

Power (hp) 114 hp @ 6,050 rpm 92 hp @ 4,000 rpm قوة المحّرك )أحصنة(

Torque (Nm) 150 Nm @ 4,000 rpm 230 Nm @ 1,500 rpm العزم )نيوتن متر(

Transmission options 5-speed manual خيارات ناقل الحركة

Suspension, front Pseudo McPherson axle التعليق األمامي

Suspension, rear Collapsible crossmember التعليق الخلفي

Brakes, front Vented disc المكابح األمامية

Brakes, rear Disc rotor المكابح الخلفية

Brakes, parking Electric مكابح التوقف

T E C H N I C A L 
S P E C I F I C A T I O N S

لقــاء بيــن القــّوة والتطّور

في رصيد بيجو عقود من الخبرة المثبتة في تصنيع المحّركات، ولذلك بيجو بارتنر الجديدة 

مزودة بأحدث جيل من محركات وقود PureTech ومحركات ديزل HDI. تمنحك هذه 

المحركات المصقولة توازنًا ال مثيل له بين القوة والكفاءة.



Arctic Steel
فوالذي أركتيك رمادي بالتيني

Platinum Grey

Banquise White
أبيض بنكيز

Onyx Black
أسود أونيكس

A T T E N T I O N  T O  D E TA I L

Choose from a range of 4 shades and 2 models of wheel 
rims and hubcaps* to add the finishing touches to your new 
PEUGEOT PARTNER.

I N T E R I O R  U P H O L S T E R Y

Fabric, Grey ( Curtiba & Brasilia )

دّقة التفاصيل

الكسوة الداخلية

اختر من بين المجموعة المؤّلفة من 4  ظالل لأللوان، وأشكال إطارات 
وطاسات* العجالت المتوّفرة بموديلين لتضع لمساتك األخيرة على 

بيجو بارتنر الجديدة.

قماش، رمادي )كورتيبا وبرازيليا(

*depending on version
*بحسب الطراز

15-inch or 16-inch depending on version
15 انش او 16 انش حسب الفئة



P E U G E O T
E X P E R T
بـيـجـو إكــسـبــرت



More Innovative, lighter and 
safer, the new PEUGEOT 
Expert has been designed on 
the new generation PEUGEOT 
modular platform. 

The new PEUGEOT Expert 
comes in 2 lengths: 
The Standard 4.99 m and  
Long 5.30 m versions. 
Its height limited to 1.94 m 
helps you access restricted 
access car parks.

The new PEUGEOT Expert 
offers an optimal compromise 
between external dimensions 
and useful features. Well 
designed, it meets 
your consumption, comfort, 
dynamic and safety 
feature requirements.

A  G E N E R A T I O N  A H E A D جــديــــد جــيــــٌل 

لقد تم تصميم بيجو إكسبرت بهيكٍل 
مبتكٍر أكثر، وزٍن أخف وسالمٍة أكبر 

لتكون مستقبل التصاميم الجديدة 
في بيجو.

تأتي سيارات بيجو إكسبرت بنموذجين 
مختلفين: النموذج العادي وطوله 
4.99م، والنموذج الطويل بطول 

5.30م. أما ارتفاعها فمحدوٌد بـ 1.94م 
مّما يساعدكم على دخول األماكن 

المحدودة االرتفاع في مواقف السيارات.

تقّدم لكم سيارة بيجو إكسبرت 
حاًل وسطًا بين القياسات الكبيرة 

والمواصفات المفيدة. تصميٌم جيد 
يالقي جميع متطلبات االستخدام، 

الراحة، الديناميكية والسالمة.

N E W  P L A T F O R M جــديــــد هيــكٌل 

تتمّيز بيجو إكسبرت الجديدة بهيكلها 
المدمج الجديد الذي يقّدم الفوائد التالية:

الفعالية
تتمّيز السيارة بوزنها المخّفض ومحّركات 

Euro 4 BlueHDI التي تعني أقل 
استهالٍك للوقود وأقل نسبة انبعاٍث 

لثاني أكسيد الكربون ضمن فئتها.

السالمة
حصلت بيجو إكسبرت كومبي الجديدة 

على 5 نجوٍم في اختبارات البرنامج 
األوروبي لتقييم وفحص السيارات 

.Euro NCAP الجديدة

الراحة
متعٌة في القيادة وراحٌة ال محدودة، سواء 
كانت السيارة محّملة بالبضائع أم فارغة، 

قيادة متكاملة على الطريق، الديناميكية 
والقدرة على المناورة، هي مواصفات تزيد 

من متعة القيادة.

*بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة

The new PEUGEOT Expert 
has a new platform which, 
combined with a new body 
structure, offers several 
advantages:

Efficiency
Its reduced weight and its 
Euro 4 BlueHDI engines 
mean it can offer the lowest 
fuel consumption and CO2 
emissions in the segment.

Safety
The new PEUGEOT Expert
was awarded 5 stars in 
the Euro NCAP tests for 
the Expert Combi.

Comfort
The driving pleasure, 
suspension comfort when 
empty or loaded, 
the exemplary road handling, 
dynamism and manoeuvrability 
are all features that increase 
your on-board pleasure.  

*Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region



With its new strong design, the PEUGEOT 
Expert exudes robustness and elegance.

The new vertical radiator grille positioned 
very high up adds to its allure, and makes it 
recognisable at first sight.

Signs of strength and expressiveness, the 
fluid lines of the PEUGEOT Expert suggest a 
wide and functional interior space. 

R O B U S T  S T Y L I N G

* بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة

صـلـــب تصمـيـــم 

بفضل تصميمها القوي، تتمتع بيجو إكسبرت 
الجديدة بصالبة وأناقة ال مثيل لهما.

الشبك العمودي للمبّرد بموقعه المرتفع جدًا يضيف 
أناقة للتصميم، ليلفت األنظار للسيارة فورًا.

من عالمات القوة والتصميم البارز، تتمّيز بيجو 
إكسبرت بمساحتها الواسعة والعملية من الداخل.

* Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region



E A S I E R  U R B A N  D R I V I N G

المـديـنـــة فـــي  أسـهـــل  قـيــــادة 

Full and Easy Access
The PEUGEOT Expert makes driving very 
simple. Its height is particularly suited to 
urban traffic.
You can also rely on its strength: 
the PEUGEOT Expert offers up to 1400 kg of 
payload, 5.1 m3  of useful volume and 3.32 m 
of useful length, as do the Standard and Long 
versions.

The new PEUGEOT Expert offers class 
leading efficiency with its robust HDI engines 
coupled with a choice of a 6-speed manual or 
a smooth 8-speed automatic transmission. 
Comfortable in long distance driving is not 
compromised with the PEUGEOT Expert as it 
offers cruise control with a limited speed.

Parking
The height of the PEUGEOT Expert 
is also suited to parking constraints: 
it can easily access restricted access car parks 
as its height is limited to 1.94 m.

سهولة الدخول
إّن بيجو إكسبرت تجعل القيادة بسيطة للغاية. وارتفاعها 

مناسٌب تمامًا للقيادة في طرقات المدن.
كما يمكن االعتماد على قوتها:

يمكن تحميل بيجو إكسبرت بحمولٍة تصل إلى 1400 كلغ، 
واالستفادة من سعة 5.1 متر مكعب و3.32 م على طول 

السيارة، في كٍل من النموذجين العادي والطويل.

 HDI كما تقّدم بيجو إكسبرت فعالية عالية بفضل محركات
القوية المدعومة بناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، أو ناقل 
حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات. كما توّفر بيجو إكسبرت 
قيادًة مريحة في المسافات الطويلة بقدرة تحّكم سهلة 

وسرعٍة محدودة.

ركن السيارة
إّن ارتفاع سيارة بيجو إكسبرت يسمح بركنها في األماكن 

المحدودة: فيمكن ركنها بسهولة في مواقف السيارات 
المحدودة حيث أن ارتفاعها ال يتعّدى الـ 1.94 م.



L O N G
الطويل

S T A N D A R D
العادي

Dimensions (mm)
Versions    النموذج

Standardالقياسات )ملم(
العادي

Long
الطويل

Useful width between wheel arches 1258 1258  العرض المستخدم بين 
قناطر العجالت

Opening height of rear doors 1220 1220 ارتفاع األبواب الخلفية عند فتحها

Opening width of sliding doors 935 935 عرض األبواب الجّرارة عند فتحها

Opening height of sliding doors 1241 1241 ارتفاع األبواب الجرارة عند فتحها

Threshold height at the rear  
of the platform 544-613 600-633 ارتفاع مؤخرة منصة القيادة

Dimensions (mm)
Versions    النموذج

Standardالقياسات )ملم(
العادي

Long
الطويل

Overall length (mm) 4959 5309 الطول اإلجمالي )ملم(

Overall height (mm) 1948 1948 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

Overall width, excluding  
door mirrors (mm) 1920 1920 العرض اإلجمالي، باستثناء مرايا األبواب )ملم(

Width with door mirrors deployed (mm) 2204 2204 العرض اإلجمالي مع مرايا األبواب )ملم(

Dimensions (mm)
Versions    النموذج

Standardالقياسات )ملم(
العادي

Long
الطويل

Maximum interior height (mm) 1397 1397 أقصى ارتفاع داخلي )ملم(

Maximum useful length (mm) 2512 2862 أقصى طول مستخدم )ملم(

Maximum useful volume (m3) 5,3 6,1 أقصى مساحة مستخدمة )متر مكعب(

Maximum useful load (kg) 1400 1400 أقصى حمولة مستخدمة )كلغ(

Access to the load space dimensions

Access to the load space dimensions

Interior dimensions

قياسات مساحة التحميل

قياسات مساحة التحميل

القياسات الداخـلـيــة

F E A T U R E S  F O R 
A L L  T Y P E S  O F  U S E

Features for all types of use
To meet the expectations of each profession, 
the new Expert is available in Van & Combi versions.

The robust and functional Combi version can 
accommodate up to 9 passengers on board.

لشـــّتى مـواصفـــات 
ت مــــــا ا ستخد ال ا

مواصفات لشّتى االستخدامات
كي نالقي احتياجات مختلف األعمال، تتوّفر إكسبرت الجديدة 

بنموذجين: فان وكومبي.

إّن تصميم نموذج كومبي العملي يمكن أن يسع حّتى 9 ركاب 
في داخلها.



U P  T O
1 , 4 0 0 K G

E X P E R T  V A N

Easy Loading
Access on board is easy, with a great cargo capacity and 
space for bulky objects. In line with this same idea of easy 
access, the rear loading doors open at a wide angle.

تحميل سهل
يمكن الدخول إليها بسهولة تامة، كما تسع حمولة كبيرة 

وتتمّتع بمساحة واسعة للبضائع الضخمة. وتماشيًا مع فكرة 
سهولة الدخول، تفتح األبواب الخلفية بزاوية واسعة.

إكـسـبـــرت فــــان  E X P E R T  C O M B I

People carrier
Robust and functional, the 
new PEUGEOT Expert Combi 
offers up to 9 seats even in the 
Compact 4.60 m version. It is 
easy to park as its height is 
limited to 1.94 m.

Remarkably easy access to the 
third row seats. A single control 
folds the second row seat back 
and provides a wide passage to 
the rear bench seat.

This vehicle is equipped with 
2700 swing doors to facilitate 
loading luggage in the cargo 
space. In addition, passengers 
remain at full comfort with 
strong rear air conditioning.

PEUGEOT Expert Combi comes  
in several configurations and all  
rear seats are removable.
These include:
• Front double passenger bench
•  Individual seats in the first row  

and split bench in the second 
row

•  Split bench in the second row 
and monobloc in the third row

As regards safety, in addition to 
its new equipment, with its new 
base and reinforced structure, 
the PEUGEOT Expert Combi 
was awarded five stars in the 
Euro NCAP tests.

نقل الرّكاب
إّن التصميم القوي والعملي إلكسبرت 

كومبي الجديدة من بيجو يتمّيز بـ 9 
مقاعد في نموذجه المدمج. كما يمكن 

ركن السيارة بسهولة إذ أن ارتفاعها 
محدوٌد بـ 1.94 م.

سهولٌة تامة في الوصول للمقاعد 
في الصف الثالث. مقبض تحّكم 

واحد يقوم بثني مقعد الصف الثاني 
ويسّهل مرور الركاب للمقاعد الخلفية.

هذه السيارة معّدة بأبواٍب تفتتح بزاوية 
270 درجة لتسهيل تحميل األمتعة 

في مكان الشحن. إضافًة لذلك، يشعر 
الركاب براحٍة تامة بفضل التكييف 

الخلفي في السيارة.

تأتي إكسبرت كومبي من بيجو 
بإعداداٍت مختلفة ويمكن إزالة جميع 

المقاعد الخلفية وإعادة تركيبها.
من اإلعدادت:

مقعد مزدوج بجانب السائق  •
مقاعد فردية في الصف األول   •

ومقعد طويل مع فواصل في الصف 
الثاني

مقعد طويل مع فواصل في الصف   •
الثاني ومقعد واحد في الصف 

الثالث

بالنسبة للسالمة، وباإلضافة إلى 
مواصفاتها الجديدة، القاعدة الجديدة 

والهيكل المدّعم، حصلت إكسبرت 
كومبي  على 5 نجوٍم في اختبارات 

البرنامج األوروبي لتقييم وفحص 
.Euro NCAP السيارات الجديدة

إكـسـبـــرت كـومـبـــي 



C O L O R S

Curitiba cloth monotone Bise

T R I M إطار العجلة

إطار أتاكاما ”15

16 inches black plastic cover 
غطاء بالستيكي أسود ”16 إنش

األلوان المتوفرة

* Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region
* بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة

Ice Field White Black Perla NeraPlatinium Grey أبيض ناصعرمادي بالتيني Artense Greyألوان ثابتة رمادي المع



B O X E R
بـيـجـو بـوكـسـر



A sign of quality, the engines on the new 
PEUGEOT Boxer have been redesigned. 
The injection system on the 2.2L HDi engine 
has been completely overhauled. The new 
PEUGEOT Boxer was tested over 4,000,000 
km in extreme conditions. 
It was driven loaded over every kind of 
terrain, including poor road surfaces, and put 
through its paces in climate-chamber, fording 
and anti-corrosion tests 
to guarantee top-level quality.

The body of the new PEUGEOT Boxer 
features a number of upgrades and 
reinforcements to ensure durability and noise 
reduction.

The new door opening mechanisms, a real 
asset on the new PEUGEOT Boxer, have been 
reinforced on the rear swing doors and their 
hinges, and on the sliding side doors, making 
them all the more robust.

The acoustics on the PEUGEOT Boxer have 
been enhanced by a shock absorber mount 
design that strengthens the vehicle's stability 
when loaded.

Quite simply, your new PEUGEOT Boxer is 
more efficient and high-performing.

عالمة للجودة، إعادة تصميٍم لمحركات بيجو بوكسر. لقد 
 تّم تحديث نظام الحقن في محّرك

 2.2L HDi. كما تم اختبار بيجو بوكسر الجديدة على 
أكثر من 4,000,000 كلم في ظروٍف صعبة جدًا. 

كما تّمت قيادتها بحموالٍت على طرقاٍت مختلفة، منها 
الطرقات السيئة جدًا، كما خضعت الختبارات تغّير 

 المناخ، واختبارات عدم التآكل لضمان أعلى مستوى 
من الجودة.

يتمّتع هيكل بيجو بوكسر الجديدة بمواصفات منها 
عدد من التحسينات والتعزيزات لضمان متانتها وخفض 

إزعاجها.

 وُتعتبر آلية فتح االبواب الجديدة قيمًة حقيقية لبيجو 
بوكسر الجديدة، حيث قمنا بتعزيز ودعم مفاصل 

األبواب الخلفية، لجعل هذه األبواب أقوى.

كما تّم تعزيز النظام الصوتي في بيجو بوكسر الجديدة 
بوضع نظام امتصاص الصدمات الذي يقّوي ثبات 

السيارة عند تحميلها.

ببساطة، سيارة بيجو بوكسر الجديدة تتمّتع بفعالية 
أكبر وأداء أعلى.

R O B U S T  A N D  E F F I C I E N T

تصميــم صلــب وفعــال



M A K I N G  D R I V I N G  S I M P L E R

The new PEUGEOT Boxer comes with various 
technological features to make 
life on-board simpler.

CONNECTIONS
The new PEUGEOT Boxer is available with a 
wide range of equipment, turning the cabin 
into a real work space. Bluetooth® and USB 
input are available options.

SEATS  
For maximum comfort, the suspended 
driver's seat is height-adjustable according to 
the driver's weight, up to 130 kg.

TOWING
A fixed or detachable towbar  
(without tools) is available as an option  
for carrying extra loads.

COMFORT AND CONVENIENCE
The PEUGEOT Boxer is offered with a very 
strong and reliable airconditioning system 
as well as multiple storage compartments to 
ensure maximum comfort and convenience.

تتمّتع بيجو بوكسر الجديدة بمواصفاٍت تكنولوجية 
عديدة لجعل قيادتها أسهل.

التوصيالت
تأتي بيجو بوكسر الجديدة بمجموعٍة واسعة من 

المعدات، لتصبح المركبة مكانًا سهاًل للعمل. وتتوفر 
.USB داخلها إمكانية التوصيل عبر بلوتوث وعبر

المقاعد
للحصول على راحٍة قصوى، يمكن تعديل ارتفاع 

مقعد السائق حسب وزنه، حتى 130 كلغ.

قطر الحموالت اإلضافية
مقبض ثابت/يمكن فصله لقطر الحموالت

هذا المقبض متوفر كخيار إضافي في حال ضرورة 
قطر حموالٍت زائدة.

راحة كبرى
تتمّيز بيجو بوكسر الجديدة بنظام تكييٍف قوي 

باإلضافة إلى عّدة حجيرات تخزين لضمان الراحة 
القصوى.

لقيــادٍة أســهل

* بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة
* Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region



A  B E N C H M A R K  R A N G E  O F  U S E F U L  F E A T U R E S

The new PEUGEOT Boxer is offered as 
L2H2 & L4H3 versions. 

The new PEUGEOT Boxer is also very 
easy to load and unload thanks to:

•  Useful width of 1.87 m and 
1.42 m between wheel arches.

•  A loading sill of between 493 mm 
and 602 mm, among the lowest on 
the market. 

•  A 96° rear door-opening angle, which 
can be increased to 180° with the folding 
check strap, and to a full 270 with the 
special option.

• One or two sliding side doors.

The new PEUGEOT Boxer offers 
2 ranges of GVWR*:

•  The Heavy range, with two GVWRs: 
435 (3.5 tonnes) and 440 (4.0 tonnes)

*Gross vehicle weight rating.

With the various body styles and sizes 
on offer and the different accessories 
available, your new PEUGEOT Boxer  
will rise to all the challenges  
of your business.

 تتوفر بيجو بوكسر الجديدة بنموذجين:
.L2H2 & L4H3

وتتمّيز بيجو بوكسر الجديدة بسهولة تحميلها 
وإخراج الحمولة منها بفضل:

العرض المستخدم 1.87م والعرض المستفاد   •
منه بين قناطر العجالت الذي يبلغ 1.42 م

حافة تحميٍل تصل إلى ارتفاع 493 ملم و602   •
ملم وُتعتبر األكثر انخفاضًا بين مثيالتها في 

السوق.
باب خلفي يفتح بزاوية 96 درجة، ويمكن زيادة   •

زاوية فتحه حتى 180 درجة وذلك بثني الحزام، 
وحتى 270 درجة مع الخيار الخاص.

واحد أو اثنين أبواب جانبية جرارة.  •

هناك مجموعتان من األوزان اإلجمالية* لبيجو 
بوكسر الجديدة:

 المجموعة الثقيلة بنموذجين مختلفين: 
435 )3.5 طن( و 440 )4.0 طن(

*  إجمالي وزن المركبة

بفضل التصاميم واألحجام المتعددة 
واإلكسسوارات المختلفة المتوفرة، ستتخطى 

بيجو بوكسر الجديدة كل التحديات التي قد 
تواجهك وتلبي احتياجات أعمالك المختلفة.

لمـفـيـــدة ا المواصفــــات  مـــن  أســاسيـــة  مجمـوعــــة 



Panel vans
الفــان

Volume (m3)
الحجم )متر مكعب(

L2H2 11.5

L4H3 17.0

T A I L O R E D 

T O  Y O U R  N E E D S

On panel vans, you can combine three heights 
(2.254 m – 2.522 m – 2.760 m) with four lengths 
(4.963 m – 5.413 m – 5.998 m – 6.363 m) and 
one extra length (L2S) specifically available for the 
chassis cab.

L4H3

L2H2

L2H1

مـصـمـمـــة 
لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـك

تتمّيز هذه الفانات بـ 3 ارتفاعات مختلفة
)2.254م - 2.522م - 2.760م( و4 أطوال 

)4.963م - 5.413م - 5.998م - 6.363م( 
وطول إضافي )L2S( مخصص لمقدمة الهيكل.

* بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة

C O L O U R S

Darko/Twill Black – Red cloth upholstery

األلوان المتوفرة

فرش داخلي مصنوع من القماش المنقش باألسود واألحمر

* Models shown are subject to change based on availability in the region.
* تخضع النماذج المعروضة للتغيير بناء على تواجدها في المنطقة

* Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region

Iron GreyGolden 
White

Aluminium 
Grey

رمادي 
داكن

رمادي حديدي Graphito  
Grey

رمادي 
چرافيتو

أبيض 
مذهب

Banquise 
White

 أبيض 
بنكيز



* بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة

P E U G E O T
T R A V E L L E R
B U S I N E S S
بـيـجـو تـرافـلـر بـيـزنـس

* Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region



T R A V E L L E R  B U S I N E S S  V I P

With PEUGEOT Traveller Business VIP, climb aboard effortlessly using the
hands-free sliding motorised side doors. 

Inside, PEUGEOT Traveller Business VIP has thought of everything to ensure 
passenger comfort. 

Transform the passenger compartment into a VIP lounge in the blink of an eye. The 
retractable sliding table*, surrounded by 4 or 5 seats face-to-face, offers 
your customers a pleasant meeting space.

* بعض الصور الموجودة في هذا الكتيب قد ال توافق مواصفات الموديالت المتوفرة بالمنطقة

V I P بيزنــس   ترافلــر 

مع ترافلر بيزنس VIP الجديدة من بيجو، تمتعوا بسهولة الصعود على متن السيارة باستخدام 
األبواب الجرارة اآللية الخالية من المقابض.

عند تصميم ترافلر بيزنس VIP، فّكرنا بكل شيٍء يجعل رحلة الركاب مريحة ألقصى الحدود.

تتحّول حجرة الركاب إلى ردهٍة فاخرة بغمضة عين. فالطاولة القابلة للسحب، المحاطة بـ 4 أو 5 
مقاعد متقابلة تقدم للرّكاب مساحًة مفيدة ومريحة لعقد اجتماعاتهم.

* Some images shown in this document may not directly illustrate specifications available in the region



T R A V E L L E R  B U S I N E S S  V I P

For the comfort of all, PEUGEOT Traveller Business VIP has also 
considered its lighting mood: the two separately concealable glass roof 
panels provide the passenger compartment with unique brightness and 
a panoramic view of the sky. In the passenger compartment, the LED 
mood lighting is supplemented by individual reading lights. 

For even more on-board well-being, the PEUGEOT Traveller Business VIP 
has independent rear air conditioning with individual air vents and soft 
diffusion, unique in its category. Finally, four 12 V sockets distributed in 
the passenger compartment, as well as a 220 V socket and a USB port 
are provided in the PEUGEOT Traveller for charging any mobile device. 

 :VIP لتحقيق راحة الجميع، وضعنا نظام إضاءٍة في ترافلر بيزنس
لوحتا الزجاج المنفصلتان في سقف السيارة تعطيان حجرة الركاب 
إضاءة فريدة ورؤية بانورامية للسماء، ونظام اإلضاءة مزّود بأضواء 

فردية مخصصة للقراءة.

ولضمان راحٍة أكبر خالل الرحلة، تتمّتع ترافلر بيزنس VIP بنظام 
تكييٍف خلفي مع فتحات تهوئة فردية وتدفق سلس للهواء، 

وهذه الميزة تتفّرد بها هذه السيارة ضمن فئتها. وأخيرًا، هناك 
4 منافذ 12 فولت موّزعة في حجرة الركاب، إضافة إلى منفذ 220 

فولت ومنفذ توصيل VIP لسهولة شحن أي جهاٍز محمول.

V I P بيزنــس   ترافلــر 



With the PEUGEOT Traveller Business, offer your passengers a 
rewarding experience: as a short distance airport shuttle, urban taxi, long 
distance transport, etc. The PEUGEOT Traveller Business adapts to your 
needs. 

Configure the seats and top of the range equipment according to your 
purposes, to experience exceptional journeys.
Inside, choose from the multiple configurations from 5 to 9 seats: the 
removable seats allow you to create a modular space that is very easy 
to adapt.

The ease of access to the third row seats is remarkable. A single control 
folds the seat back and provides a wide passage to the rear bench seat.

Boot volume:
Standard
507 L up to the top of the back-rests behind the third row
2228 L up to the roof behind the second row

Long
912 L up to the top of the back-rests behind the third row
2787 L up to the roof behind the second row

مع بيجو ترافلر بيزنس، ستكون رحلة الركاب تجربًة ممتعة للغاية: سواء كانت 
توصيلة قصيرة إلى المطار، جولة في المدينة، أو رحلة بعيدة المسافة. ترافلر 

بيزنس تستجيب لكافة احتياجاتك.

يمكن إعداد المقاعد وغيرها من المعدات حسب احتياجاتك، كي تصبح رحالتك 
مريحة أكثر.

يمكنك االختيار من بين عدة إعدادات تختلف بين 5 و9 مقاعد: إّن القدرة على 
إزالة المقاعد وإعادة تركيبها تسمح لك بتوفير مساحٍة تضيف الراحة للركاب.

سهولٌة تامة في الوصول للمقاعد في الصف الثالث. مقبض تحّكم واحد يقوم 
بثني مقعد الصف الثاني ويسّهل مرور الركاب للمقاعد الخلفية.

حجم حجرة الركاب:
النموذج العادي

507 ل حتى ارتفاع سندة الرأس في الصف الثالث من المقاعد
2228 ل حتى ارتفاع سقف السيارة فوق الصف الثاني من المقاعد

النموذج الطويل
912 ل حتى ارتفاع سندة الرأس في الصف الثالث من المقاعد

2787 ل حتى ارتفاع سقف السيارة خلف الصف الثاني من المقاعد

T R A V E L L E R  B U S I N E S S بيزنــس   ترافلــر 



TRAVELLER BUSINESS

16 inch ‘San Francisco’ wheel trims*

Carla Black plastic-coated fabric*

ترافلر بيزنس

قماش أسود مغّطى بالبالستيك

طراز عجالت سان فرانسيسكو 16 إنش

TRAVELLER BUSINESS VIP

17 inch ‘Phoenix’ alloy wheels*

Black Claudia perforated leather*

VIP ترافلر بيزنس 

جلد مخروم باللون األسود

طراز عجالت فونيكس 17 إنش

(POUCH)

Ice Field 
White

Black Perla  
Nera

Rich Oak 
Brown

Artense Greyأبيض ناصع  أسود نيرا 
لؤلؤي

بني 
سندياني

Platinum 
Grey

Tourmaline
Orange

Nautile  
Beige

بالتينيوم 
داكن

برتقالي بيج
نوتيل

رمادي المع




