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Czas kombivanów
Wygoda i wielofunk-
cyjność obleczone 
w atrakcyjne opako-
wanie – to główne 
cechy francuskiego 
kombivana ze stajni 
Peugeota – Partnera 
Tepee. 

N ikogo nie trzeba przekony-
wać o zaletach samochodu 
wielofunkcyjnego – takiego, 

którym można przewieźć całkiem 
sporo bagażu czy towarów, jak też 
wybrać się w dalszą podróż. Kiedy 
około 2000 roku na rynku pojawiły się 
auta typu kombivan, ich popularność 
stale wzrasta. Również producenci 
klasycznych dotąd dostawczaków sta-
rają się urozmaicić wachlarz swoich 
pojazdów o tego typu auta. 

Peugeot nie pozostaje w tyle i kusi 
potencjalnych nabywców Partnerem 
Tepee. Wprawdzie w ofercie nadal 
pozostaje produkowany od dwunastu 
lat Partner, sprzedawany obecnie jako 
Partner Origin, jednak dla wymagają-
cych więcej to właśnie Tepee okazuje 
się interesującą propozycją. 

Wybierając go, otrzymujemy dużo 
przestrzeni opakowanej w niebanal-
ny kształt. Charakterystyczna dla 
kombivanów pionowa tylna ściana 

Miejsce pracy kierowcy jest bardzo wygodne. Użyte materiały nie budzą zastrzeżeń. 
Fotele Partnera, z doskonałym trzyma-
niem bocznym, mogą służyć za wzór. 
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Nowoczesność konstrukcji podkreślają smakowite detale. 

kończy całkiem zgrabne nadwozie, 
które mimo swoich rozmiarów nie 
przytłacza. Długi na 4380 mm, szeroki 
na 1801 mm (z lusterkami 2112 mm) 
i wysoki na 1801 mm Tepee zapewnia 
naprawdę sporo miejsca dla pasa-
żerów jak i przewożonego ładunku. 
Przesuwane boczne drzwi ułatwiają 
wsiadanie na tylny rząd siedzeń. Są 
one dzielone w stosunku 2/3 do 1/3, 
ale można też zamówić trzy osobne 
fotele. Oparcia tylnego rzędu da się 
pochylić do przodu, jak też złożyć 
je całkowicie. Istnieje także możli-
wość całkowitego ich demontażu, 
jednak w przypadku siedzeń dzielo-
nych asymetrycznie większą kanapę 
wygodniej jest wyjąć w dwie osoby. 
Uzyskujemy w ten sposób ogromny 
przedział ładunkowy (3,3 m3 prze-
strzeni ładunkowej i do 850 kg ładow-
ności użytkowej). Dostać się do niego 
można przez ogromną tylną pokrywę 
(za dopłatą oferowaną także z osobno 
otwieranym oknem). 

Ilość schowków, półek i uchwytów 
w standardzie może przyprawić o za-
wrót głowy, ale gdyby komuś było 
mało, może urozmaicić przestrzeń pod 
sufitem. Producent poleca dach Ze-
nith, składający się z czterech okienek, 

pod którymi znajduje się półka pod-
sufitowa z nawiewami oraz pojemnik 
z podwójnym dostępem. 

Peugeot może być napędzany pię-
cioma różnymi silnikami – dwoma zasi-
lanymi benzyną oraz trzema dieslami. 
Wszystkie mają pojemność 1,6 litra, 
ale różnią sie mocą. Benzyniaki mają 
90 lub 110 KM i maksymalny moment 
obrotowy, odpowiednio, 132 i 147 Nm. 
W przypadku silników wysokopręż-
nych najsłabszy osiąga 75, kolejny 90 
i najmocniejszy 110 KM (maksymal-
ne momenty obrotowe to 185, 215 
i 240 Nm przy 1750 obr/min). Wybór 
zatem spory, więc użytkownik może 

Schowki, skrytki, 
uchwyty – to znaki 
rozpoznawcze 
wielofunkcyjnych 
samochodów. 
Zmieścić w nich 
można ogromną 
ilość rzeczy. 
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zdecydować, czy wybrać jednostkę 
dynamiczną, ale bardziej zachłanną 
w konsumpcji paliwa, czy też postawić 
na ekonomiczność kosztem osiągów. 
Testowy egzemplarz poruszany był 
silnikiem 1,6 HDI FAP o mocy 110 KM, 
co wydaje się być rozsądnym kom-
promisem, choć niekiedy przy próbie 
dynamiczniejszego wyprzedzania od-
czuwało się lekki niedobór mocy. Lep-
sza też mogłaby być skrzynia biegów, 
lecz nie chodzi tu o zakres przełożeń, 
a precyzyjność jej obsługi. 

Segment kombivanów wydaje się 
być dosyć atrakcyjnym fragmentem 
rynku, skoro poprzednia wersja Part-
nera znalazła ponad 570 tys. nabyw-
ców. Partner Tepee ze swoją wszech-
stronnością i wielofunkcyjnością jest 
w stanie ugruntować pozycję fran-
cuskiego producenta, zwłaszcza, że 
kombivany bezsprzecznie zyskują na 
urodzie, nie tracąc przy tym swoich 
praktycznych cech. 

Mirosław Nogaj 

Po złożeniu foteli podłoga staje się płaska. To już standard w tej klasie aut. 
Podwójny fotel wygodniej wyjąć 
z czyjąś pomocą. 
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