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Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında geçerli olan teknik özellikleri esas alır. Sunulan ekipmanlar
versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broşürde
yer alan bazı fotoğraflar, Türkiye ürün gamındaki araçları
temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün sürekli iyileştirilmesi
politikası çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda, opsiyon ve renklerde değişikliklere gidebilir.
Günümüz fotoğraf tab etme teknikleri, renkleri aslına tamamıyla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi içeren bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı
ve ek bilgi için, bayinize başvurunuz. Bu katalogda yer
alan veriler, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin
izni olmadan çoğaltılamaz.

PEUGEOT 208 GTi

EFSANE YENİDEN
D O Ğ U YO R
PEUGEOT 208 GTi’ın sportif ve soylu tasarımı, güçlü
karakterini ve yüksek performansını ortaya koyuyor.
Her ayrıntının özenle tasarlandığı PEUGEOT 208 GTi, artırılmış
iz genişliği, kırmızı fren kaliperleri, efsane 205’e gönderme
yapan GTi logosu, özel spoilerı ve çift krom egzoz çıkışıyla tüm
spor otomobil tutkunlarının büyük beğenisini kazanıyor.
PEUGEOT 208 GTi, dokulu mat renkleri, 208 hp’lik motoru ve
teknolojik donanımlarıyla, GTi efsanesini ve tutkusunu devam
ettiriyor.

DAHA SPORTİF
DA H A Ö Z G Ü N
PEUGEOT 208 GTi’ın tamponu daha keskin ve kaslı çizgilere
sahip. Genişletilmiş radyatör ızgarası ve kalın çerçeve ön
tampona entegre edildi. 208 GTi şimdi daha güçlü bir
görünüme sahip.
Sınıfında ilk ve tek, seri üretimle sunulan hem mat ve hem de
saten görünümlü dokulu mat boya Buz Gri, aracın stil
çizgilerini vurguluyor ve sportif karakterini daha da
güçlendiriyor.
Genişletilmiş tekerlek izleri ve kırmızı fren kaliperli standart 17"
alüminyum jantlar otomobilin kimliği hakkında net ipuçları
veriyor. GTi ruhu, kırmızı tonlarıyla tasarıma hakim. Ön ızgara
üzerine eklenen kırmızı çıta, ön bölüm ve arka spoiler
üzerindeki kırmızı PEUGEOT yazısı aracın, dahili olduğu sportif
dünyaya açıkça gönderme yapıyor.

DUYGULAR
HAREKETE GEÇTİ
208 GTi’ın özel tasarımlı sportif koltuklarına oturup, ellerinizi kırmızı şerit ve dikişlerle süslenen deri
kaplı spor direksiyona yerleştirdiğinizde, vites topuzu, kırmızı LED çerçeveli göstergeler ve ön panel
208 GTi ile tek vücut olmasını sağlayacak.
GTi her detayı ile sizi dünyasına çekecek. Küçük çaplı sportif direksiyonun tasarımından, göz hizasında
konumlandırılan göstergelere kadar, her şey kullanımınızı daha şık ve rahat kılacak.

YOLU DAHA FAZLA
HİSSEDİN
Başlı başına bir sürüş deneyimi sunan Peugeot i-Cockpit
tasarımının odak noktasında siz varsınız. Göz hizasında
yerleştirilmiş gösterge paneli ve kompakt direksiyon simidi
gözlerinizi yoldan ayırmadan otomobile hassasiyetle hakim
olmanızı sağlıyor, içgüdüsel ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.
Ergonomik şekilde konumlandırılan 7" dokunmatik ekran
parmağınızın ucuyla navigasyona ve farklı fonksiyonlara erişmenizi
sağlıyor. Bu ekran müzik dinlemeniz veya cihazınızı şarj etmeniz
için AUX/USB soketlere ve tam güvenlik içinde telefon etmeniz için
Bluetooth® bağlantısına sahip.

208 GTi by

GTi YİNE
ÇOK EFSANE
Peugeot, GTi efsanesini, PEUGEOT Sport tarafından geliştirilen
daha radikal bir versiyonla yeniden yorumladı. Alçaltılan kasa,
genişletilmiş tekerlek izleriyle PEUGEOT 208 GTi by PEUGEOT
Sport, heyecan meraklılarını tam anlamıyla tatmin edecek. Eğik
kesimli çift renkli gövde, bakışları üzerine çekiyor. Buna paralel
olarak, mat siyah çerçeveli ve kırmızı çubuklu ızgara ön yüzü
yapılandırıyor ve dengeliyor.
208 beygir güce ve 300 nm’ye çıkarılmış olan torka sahip 1.6 L THP
208 S&S Euro 6 motor sayesinde 100 km/h hıza 6.5 saniyede çıkan
ve 1.000 m mesafeyi 26.5 saniyede kat eden 208 GTi by PEUGEOT
Sport, performansı düzeyinde güçlü bir fren sistemine sahip. 18"
özel alüminyum jantlarla birleşen önde 323 mm çaplı ve 28 mm
kalınlıktaki diskler son derece dengeli frenaj sağlamak amacıyla
PEUGEOT Sport tarafından, dört pistonlu ‘Brembo’ kaliperlerle
donatıldı.

208 GTi by

RADİKAL VE
SPORTİF
208 GTi by PEUGEOT Sport’un direksiyonuna geçin, PEUGEOT
Sport tarafından geliştirilen özel koltuklara oturun ve her virajda,
her durumda yolun verdiği sürüş keyfini doğrudan hissedin.
208 GTi by PEUGEOT Sport’un özel yaylı amortisörlerle ve geri
çekilmiş viraj demiriyle tam bir senkron ile çalışan direksiyonu,
keskin ve hassas bir sürüş sunuyor.
ESP ve anti-patinaj sistemi, torsen kilitli diferansiyelin çalışmasını
sağlarken, sürüşe daha az müdahil olmak ve çekişi artırmak
amacıyla yeniden ayarlandı.
Alçaltılan ağırlık merkezi, yeniden belirlenen yürüyen aksam
geometrisi ve standart 18" alüminyum jantlarla bütünleşen
Michelin Pilot Super Sport 205/40 ZR 18” lastikler tutunmayı
maksimize ediyor ve virajlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

KARŞINIZDA
HEYECAN MAKİNESİ
208 beygirlik turbo benzinli motor gerçek bir heyecan makinesi olarak geliştirildi. Kısa oranlı 6 ileri manuel şanzıman ile birleşen motor, şasinin
kapasitesini tam anlamıyla kullanıyor ve PEUGEOT 208 GTi’ın, markanın sportif duruşuna layık bir temsilci olmasını sağlıyor.

1.6 L THP 208 Stop&Start
GÜÇ
SİLİNDİR HACMİ
VİTES KUTUSU
MAKSİMUM TORK
AĞIRLIK/GÜÇ ORANI
ŞEHİRİÇİ TÜKETİM (L/100 km) (1)
ŞEHİR DIŞI TÜKETİM (L/100 km) (1)
KARMA TÜKETİM (L/100 km) (1)
KARMA CO2 EMİSYONU (g/km)

208 hp
1598 cm3
6 İleri Manuel
300 nm 3000 d/d’dan itibaren
5.58 kg/hp
7
4,5
5,4
125

DİNAMİK VE HASSAS BİR SÜRÜŞ
PEUGEOT 208 GTi, beklenmeyen savrulmaların yaşanmadığı, etkin, dinamik ve hassas bir sürüş sunuyor. Yola çıktığınız andan itibaren, keyfi
ve heyecanı hissetmeye başlıyorsunuz. Yüksek hassasiyette ayarlanan yürür aksamıyla, sertleştirilmiş süspansiyonları ve önde 10 mm ve
arkada 20 mm genişletilen tekerlek iziyle PEUGEOT 208 GTi tüm beklentilerinizi karşılamaya hazır.
Özel olarak ayarlanmış amortisörleri, yakıt ekonomisine ve yol tutuşunun daha keskin olmasına destek olan minimize edilmiş ağırlığı (1160 kg)
ile, PEUGEOT 208 GTi’ın yürüyen aksamı konfor ve sportif yol tutuşu arasında mükemmel bir sentez sunuyor.

GÜVENLİ VE
ETKİN DURUŞ
PEUGEOT 208 GTi’ın performans düzeyi aracın özelliklerine uyarlanmış bir fren sistemi gerektiriyor. Etkin, dozajı
kolay ayarlanabilen ve artırılmış ısıl dirençli, hava kanalcıklı diskler (önde 302 mm, arkada 249 mm çapında) ve
kırmızı kaliperlerle donatılan PEUGEOT 208 GTi’ın fren sistemi size her koşulda tam güvenlik sağlıyor.

PEUGEOT 208 GTi istendiğinde devre dışı bırakılabilen ESP (Dinamik Denge Kontrolü) sistemiyle donatıldı. Sistem aşağıdaki
fonksiyonları içeriyor:
• ASR (anti-patinaj)
• AFU (acil fren yardımı) fren pedalına basış hızı aşıldığında maksimum fren gücü sağlar.
• ABS (tekerleklerin kilitlenmesini önleyen sistem) ani fren durumunda tekerleklerin kilitlenmesini önler ve aracın direksiyon
hakimiyetinin korunmasını yardımcı olur.
• EBD (elektronik fren dağıtıcısı) fren gücünü ön ve arka dingiller arasında dağıtır.
En ileri güvenlik donanımlarını içeren PEUGEOT 208 GTi’da, Aktif Şehiriçi Fren Sistemi sistemi ilk kez kullanıldı. 30 km/h hızın
altında, kaza ihtimal olan, riskli ve sürücünün müdahale edemediği durumlarda kazayı engellemeye veya hasarı azaltmaya
yardımcı olur.

İLERİ TEKNOLOJİ
O N U N L A DA H A YA K I N

FARLAR

ARKA STOP LAMBALARI

Standart olarak ince bir ışık elde edilmesini sağlayan homojen LED teknolojisinin kullanıldığı PEUGEOT 208 GTi, benzerleri arasında
kolayca tanınabilen keskin bir bakışa sahip. Bu farlar yol kenarları ve virajlar başta olmak üzere bütün koşullarda geniş bir görüş alanı
sağlıyor.

Teknoloji mücevheri, markanın tasarımının kimlik simgesi, PEUGEOT 208 GTi’ın arka farları ve opal kırmızısı LED’li
3D aslan pençeleri ilk bakıştan itibaren büyülüyor ve şaşırtıyor.

Gündüz farları ve sinyaller LED’lerle donatıldı. LED’ler uzun hüzmeli farları sarıyor ve PEUGEOT 208 GTi’a güçlü, aslansı bir bakış
kazandırıyor.

PEUGEOT VE
ÇEVRE
PEUGEOT, modellerinin her birinin tüketimlerini ve egzoz salımlarını azaltmak
için tüm uzmanlığını ortaya koydu. Bu taahhüt PEUGEOT 208 GTi’da tam
anlamıyla somutlaşıyor.
Otomobilin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için, ağırlık , aerodinamizm,
lastikler ve motor alanlarında tüm bilgi birikimi hayata geçirildi. PEUGEOT
208 GTi’ın polimer kütlesinin %25’i geri dönüşümden gelen veya doğal
menşeili malzemelerden oluşuyor. Model özellikle tamamen yeşil
malzemelerden imal edilen ve tamamen geri dönüştürülebilen bir arka
tampona sahip (doğal elyaf, metalik olmayan geri dönüşümlü malzemeler,
biyo-malzemeler).
1.160 kg’lık ağırlığı ile oldukça hafif olan PEUGEOT 208 GTi, karma parkurda
sadece 125 g/km C02 salımı yayıyor; karma parkurda 5.4 L /100 km, şehir
içinde 6.9 L /100 km ve şehir dışında 4.6 L /100 km tüketimle gerçek bir
verimlilik sunuyor (99/100/CE sayılı direktife göre).

DÖŞEMELER
1. Mistral siyahı Club Nappa yarı-deri / Kırmızı şeritli kumaş
döşeme

RENKLER
2. PEUGEOT Sport Alcantara ve kırmızı dikişli siyah koltuklar

Opak Renk

Sedefli Renk

Opak Beyaz

Sedefli Beyaz

Metalik Renkler

JANTLAR
Mercan Kırmızı

Parlak CARBONE
17’’ alüminyum jant,
Storm boyalı

Parlak CARBONE
17’’ alüminyum jant,
Mat Storm boyalı

Parlak CARBONE
17’’ alüminyum jant,
Siyah Onyx boya

İnci Siyah

Mars Turuncu

Dokulu Renk

Çift Renk

Buz Gri

Mat Siyah/Kırmızı*

LITHIUM 18" jant

*Sadece GTi by PEUGEOT Sport’da mevcut.
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RUHU
1. Deri sürüş eldiveni
2. Mat seramik mug
3. LED’li acil yardım lambası
4. Metal tükenmez kalem
5. GTi anahtarlık
6. Spor çanta

6

208 GTi
T E K N İ K ÖZ E L L İ K L E R
208 GTi
Motor ve Şanzıman
Silindir Hacmi [cc]
Silindir sayısı (Sıralı)
Maksimum güç [Hp/dd]
Maksimum tork [Nm/dd]
Emisyon sınıfı
Püskürtme tipi
Şanzıman

1.6L THP
1.598
4
208 / 6.000
300 / 3.000
Euro6
Direkt
6 İleri Manuel / Stop&Start

Performans
Maksimum hız
0-100 km [s]
0-1.000m [s]
Esneklik 80-120 km/h (5. viteste) [s]
Esneklik 80-120 km/h (6. viteste) [s]

ŞİMDİ DAHA
AKILLI
Mirror Screen
Mirror Screen fonksiyonu, Mirrorlink®**** veya Carplay®**** uyumlu
akıllı telefonunuzun uygulamalarından 7” dokunmatik ekranı
üzerinden yararlanmanızı sağlıyor. Optimal bir okunurluk ve
otomobilin tam güvenlik içinde kullanım için uygulamalar sürüşe
uyarlanmış özel bir arayüz ile görüntüleniyor.

** Sadece onaylı MirrorLink™ veya Carplay* uygulamaları duruma göre araç dururken veya seyir halindeyken çalışacaktır. Sürüş sırasında, ilgili uygulamaların bazı işlevsellikleri
yasaklanacaktır. Akıllı telefonunuz üzerinde ücretsiz olarak erişilebilen bazı içerik türleri ücretli MirrorLink™ veya Carplay* gibi eşdeğer bir uygulamaya abone olmayı gerektirir.
Mirror Screen fonksiyonu ise operatör ile internet erişimi içeren bir telefon abonmanına sahip olmak kaydıyla Android, Blackberry ve Windows Phone altındaki telefonlar için, ve
MirrorLink™ ve Carplay* uyumlu iOs altındaki telefonlar için MirrorLink™ teknolojisi aracılığı ile çalışır. Akıllı telefonlar aşamalı olarak bu teknolojilerle donatılacaktır. Daha detaylı
bilgi için http://servicespeugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** Carplay® bir Apple iletişim protokolüdür. PEUGEOT 208’de 2015 sonunda sunulacaktır.

Yakıt Tüketimi
Yakıt tankı kapasitesi [L]
Şehir içi [L/100km]
Şehir Dışı [L/100km]
Kombine [L/100km]
CO2 egzoz emisyonları (kombine) [g/km]
Boyutlar ve Ağırlık
Uzunluk [mm]
Genişlik (Ayna açık/kapalı) [mm]
Yükseklik [mm]
Dingil mesafesi [mm]
Yerden Yükseklik [mm]
İz genişliği [ön/arka] [mm]
Dönüş yarıçapı (Kaldırımlar arası) [m]
Fren disk boyutları [Ön/Arka] [mm]
Bagaj hacmi (VDA210) [L ]
Ağırlık [kg]
İzin verilen maksimum ağırlık

Süspansiyon
Ön Süspansiyon

Arka Süspansiyon
Lastik Tipi
(*)GTi by PEUGEOT SPORT

230
6.5
26.5
6.8
8.4

50
7 / 6.9*
4.5 / 4.6*
5.4
125

3.973
2.004 / 1.829
1.460 / 1.450
2.538
110 / 100*
1.481 / 1.487
5.2 / 5.5*
302 / 249
285
1.160
1.650

Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekli
dingil, helezon yaylar, hidrolik tip
teleskopik amörtisör
Şekil değiştiren travers, helezon yaylar,
hidrolik tip teleskopik amörtisör
205/45 R17 / 205/40 R18*

208 GTi
DONANIM

Teknoloji

Güvenlik

S

Cruise Control (Hız sabitleme ve sınırlama sistemi)

S

Yol bilgisayarı, dış sıcaklık göstergesi

S

Değişken destekli elektrikli direksiyon sistemi

S

Brembo/Peugeot Sport fren sistemi

S*

Yağmur sensörü

S

Torsen Kilitli Diferansiyel

S*

Dokunmatik sinyaller

S

Peugeot Sport tarafından geliştirilen yürüyen aksam

S*

Follow me home (Refakatçi aydınlatma sistemi)

S

Elektrokrom dikiz aynası

S

Şehir içi otomatik fren sistemi (FARC)

ABS / EBD / AFU (Acil fren yardım sistemi)

S

ESP (Elektronik stabilite programı)

S

Ön / Yan / Perde hava yastıkları

S

Multimedya

Acil durumda yanan 4'lü flaşörler

S

Bluetooth sistemi (Handsfree telefon kiti - Audio streaming müzik aktarımı)

3 Adet arka kafalık

S

SMEG dokunmatik multimedya ekranı (SMEG : Yol bilgisayarı verileri - Cruise

3 noktalı 3 adet arka koltuk emniyet kemeri

S

Control ayarları - Araç özellikleri ayarları - Resim/Albüm kapağı izeleme -

Ön koltuk emniyet kemeri uyarı sistemi

S

Bluetooth telefon kiti ve rehber entegrasyonu - Multimedya USB - AUX -

Hareket halinde kapıların otomatik olarak kilitlenmesi

S

4hp - 2 Tweeter )
Mirrorscreen telefon iletişim sistemi

S

S

S

Konfor

Dış Donanım ve Stil

Elektrikli camlar

S

Soğutmalı torpido gözü

S

LED Paketi (Gündüz Farları - Sinyaller - İç lambalar)

S

Çift bölgeli tam otomatik klima sistemi

S

GTi özel far sistemi

S

Hazneli ön kol dayama

S

C sütununda GTi logosu

S

1/3 - 2/3 oranında yatırılabilen arka koltuk

S

Kırmızı fren kaliperleri

S

Makyaj aynası

S

Sinyalli yan aynalar

S

12V güç çıkışı

S

Elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar

S

Elektrikli katlanabilen yan aynalar

S

Geri görüş kamerası

S

Deri kaplı GTi direksiyon simidi

S

Krom yan aynalar

S

Kırmızı LED'lerle aydınlatılmış gösterge paneli

S

Krom yan cam çerçevesi

S

S

Karartılmış arka camlar

S

Sis farları (Viraj aydınlatmalı)

S

İç Stil

GTi özel vites topuzu
By Peugeot Sport özel koltuklar

S*

GTi özel koltuklar (Kırmızı dikişli parçalı deri döşeme - Isıtmalı ön koltuklar)

S

Arka park sensörü

S

Deri / Alkantara kaplamalı iç döşemeler

S

Krom egzoz çıkışı (çift)

S

Bagaj kapağı üzeri spoiler

S

17" Alüminyum alaşım jantlar
18" Alüminyum alaşım Peugeot Sport özel jantlar
(*)GTi by PEUGEOT SPORT

S
S*

ŞEBEKE VE
HİZMETLER.
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam
tarzıdır.
Yeni aracınız Türkiye’de üretim
hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi
altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar için
3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye karşı
üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve
ticari araçlar için 5 yıldır.
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat olması
için 2 özel formül. Arıza durumunda yardım
hizmetinden onarıma, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz ve
her zaman Peugeot kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size
açılır.
PEUGEOT KASKO
Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı bir
sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli
müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile,
alışılmış Peugeot satış noktanızda veya bir başka
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak
onarımların yapılması güvencesine sahip
olursunuz. Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel
bir fiyat teklifi isteyiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz.
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda
365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, PEUGEOT orijinal
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden
yararlanır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
PSA adına, global bir araştırma şirketi,
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya
SMS yoluyla temasa geçerek , memnuniyet
düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap
vererek , Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet
kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde
yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel adapte
olan
orijinal
yedek
parça
kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli
hizmetler güvencesidir.
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur.
PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik .
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan
bilgi edinin.
PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı.
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan
donanımlar versiyonlara göre standart veya
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri,
donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme
teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.

