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Pečiatka predajcu

PEUGEOT 2008

www.peugeot.com

PEUGEOT 2008
KOMPAKTNÉ
SUV
Podnetná a obohacujúca jazda, elegantný dizajn, kvalita bez
kompromisov tvoria záväzok značky PEUGEOT voči vám a prispievajú k emóciám, ktoré prináša každý PEUGEOT.
SUV* PEUGEOT 2008, ktoré vyniká v segmente kompaktných SUV,
stelesňuje tieto hodnoty. Nechajte sa zviesť jeho dizajnom elegantného
SUV a silou, ktorá spája robustnosť a sofistikovanosť.
*Sport Utility Vehicle (športové úžitkové vozidlo).

VEĽMI
ATRAKTÍVNE
SUV
PEUGEOT 2008 je jasnou voľbou v prípade kompaktného SUV. Mocný výraz mu poskytuje
inovatívna predná časť.
V dizajne sú použité estetické kódy segmentu SUV a prepožičiavajú vozidlu silu a robustnosť.
Lemy blatníkov *, vertikálna mriežka chladiča a prahové lišty* ochraňujú karosériu. Strešné
nosiče, okrasná lišta zadných dverí a spojler sú súčasťou sofistikovaného dizajnu.
*K dispozícii podľa verzie.

PRÍŤAŽLIVOSŤ
SUV
*K dispozícii podľa verzie.

Dynamika SUV PEUGEOT 2008
je umocnená elegantným svetelným
podpisom. Predné svetlomety s výrazom
šelmy sú vsadené do karosérie a ich
maska* je výrazne technologická,
v kombinácii čiernej a chrómu.

Charakteristickým estetickým prvkom štýlu
značky PEUGEOT sú zadné svetlá, ktoré
tvoria nové pazúry v teplej farbe, čo vytvára veľmi hlboký 3D efekt. Tieto očarujúce pazúry lemujú výklopné dvere, pod
ktorými sa ukrýva objemný a funkčný
batožinový priestor.

S CHARAKTEROM
SUV
Silu a charakter SUV PEUGEOT 2008 podčiarkuje nová červená farba
Rouge Ultimate, ktorá bola použitá na 308 GTi.
Schopnosť vyhrať sa s jednotlivými prvkami korešponduje s náročnosťou
hornej časti: tesniace lišty presklenia, strešné nosiče, okrasné lišty zadných dverí a spojler. V kontraste s dolnou časťou vozidla zdôrazňujú
jeho modernizáciu a zvýšenú svetlú výšku.

SUV
S JEDINEČNÝMI
ZÁŽITKAMI
Vďaka PEUGEOT i-Cockpit ® je jazda
jedinečným zážitkom. Miesto vodiča,
ktoré podporuje pozornosť a koncentráciu, povzbudzuje opäť si sadnúť za
volant a jazdiť a užívať si kvality vozidla. Vďaka kompaktnému volantu
sú ramená uvoľnené a ruky položené
nižšie, takže jazda je agilnejšia
a uvoľnenejšia.

*V štandardnej výbave od úrovne Active.

Keď chcete získať informácie o jazde,
cestu nespúšťate z očí. Tieto informácie sú sústredené na prístrojovej
doske, ktorá je orámovaná modrými
LED diódami. Vychutnávate si jazdu,
ktorá je istejšia a uvoľnenejšia. Tento
zážitok z jazdy korunuje 7’’ dotykový
displej*, ktorý umožňuje absolútnu
kontrolu nad zariadeniami.

ÚNIK SA STANE
KAŽDODENNOU
POTREBOU

OBJAVTE
NOVÉ
HORIZONTY

So SUV PEUGEOT 2008 máte chuť vyraziť za dobrodružstvom.
Na všetkých druhoch terénu si vychutnáva svoju silu a ovláda všetky
zariadenia.
Technologickým vybavením a vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami vám
poskytuje jedinečné zážitky z jazdy prostredníctvom Peugeot i-Cockpit®.
Intuitívnosť, agilita, bezpečnosť… riadenie SUV PEUGEOT 2008 sa stane
návykovým potešením.

RAFINOVANÝ
A TECHNOLOGICKÝ
Kabína, jedinečná v segmente SUV, vás okamžite očarí
kvalitnými materiálmi a precíznym prevedením. Náladové osvetlenie je technologické a podčiarkuje luxus
materiálov.
Pohodlne sa usadíte vo svojom sedadle a objavíte
PEUGEOT i-Cockpit®, ktorý sa kúpe vo svetle. Toto dnu
preniká cez veľkorysé čelné sklo. Prístrojová doska je
orámovaná modrými LED diódami. Strechu si môžete
zvoliť buď ako panoramatické okno s osvetlením po
obvode*, alebo čalúnenú, s laserom vyrezanými pásmi
s podsvietením**.
*Vo voliteľnej výbave.
**V štandardnej výbave od úrovne Allure.

MOTORIZÁCIE
3-valcový benzínový motor PureTech
Modulárny a kompaktný, odvážny a výkonný, tento motor
je koncentrát efektívnosti a najmodernejších technológií.
Ponúka výnimočný pôžitok z jazdy, ktorý patrí medzi najlepšie na trhu. A vykazuje vynikajúci pomer medzi krútiacim
momentom pri nízkych otáčkach a výkonom. S rovnakým
výkonom a pôžitkom z jazdy umožňuje tento technologický
medzník znížiť spotrebu a emisie CO2 o 25%.

V spojení s novou automatickou prevodovkou EAT6 verzia
turbo 1.2L PureTech 110 S&S EAT6 vykazuje emisie CO2 len
110 g/km (podľa predpisov EÚ), a je tak referenčným benzínovým motorom s automatickou prevodovkou v segmente.

Technológia BlueHDi
Motor Diesel 1,6 L BlueHDi spája exkluzivitu technológie Selective
Catalytic Reduction (SCR) s filtrom pevných častíc (FAP) s aditívom.
Tento motor charakterizuje potešenie z jazdy s excelentnou spotrebou
pri všetkých verziách ( 75k, 100k a 120k). Spája vysoký výkon, kontrolovanú spotrebu a nízke vykazované emisie.

1,2L PureTech 110 S&S

1,6L BlueHDi FAP 100
BVM5/EAT6

PREVODOVKA

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT

254 Nm od 1750 ot/min

Od 1750 do 5500 ot/minn

ROZLOŽENIE KRÚTIACEHO MOMENTU

Od 1750 do 3500 ot/min

VYSOKOTLAKOVÉ PRIAME VSTREKOVANIE (bar)

200 bar

KOMBINOVANÁ SPOTREBA (l/100 km) (1)

3,7

VYSOKOOTÁČKOVÉ TURBO NOVEJ GENERÁCIE

240 000 ot/min

EMISIE PRI KOMBINOVANEJ PREVÁDZKE CO2 (g/km)

97

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT
ROZLOŽENIE KRÚTIACEHO MOMENTU

205 Nm od 1750 ot/min

BVM5

PREVODOVKA

KOMBINOVANÁ SPOTREBA (l/100 km) (1)
EMISIE PRI KOMBINOVANEJ PREVÁDZKE CO2 (en g/km)

4,4/4,8
103/110

BVM5: Manuálna 5-stupňová prevodovka.
EAT6: Automatická 6-stupňová prevodovka (Efficient Automatic Transmission 6) disponuje
technológiou Quickshift, ktorá umožňuje rýchlejšie radenie rýchlostných stupňov a zároveň
zaručuje vynikajúcu plynulosť a vynikajúce potešenie z jazdy.
S&S: Stop and Start.
FAP: Filter pevných častíc s aditívom.
(1)

V zmysle smernice 99/100/ES – EÚ.

GRIP
CONTROL®

Univerzálny a flexibilný Grip Control® optimalizuje trakciu
podľa typu terénu a účinne pôsobí cez ESP na predné kolesá.
Dostupný je s motormi od 100k, s manuálnou aj automatickou prevodovkou, v spojení so 16’’ alebo 17’’ pneumatikami.
Grip Control® ponúka 5 režimov jazdy, ktoré si zvolíte cez otočný
ovládač:

•Režim Standard:
• Určený pre bežné cestné podmienky
• S nízkou mierou kĺzania.
•Režim Sneh:
• Okamžite prispôsobuje preklz každého predného kolesa podľa
aktuálnych podmienok priľnavosti.
• Akonáhle rýchlosť vozidla dosiahne 50 km/h, systém sa prepne
do režimu Standard.

•Režim Off-road:
• Prispôsobený trasám na klzkom povrchu.
• Zabezpečí, že vozidlo sa pohne v nezvyčajných podmienkach tak,
že prevedie maximálny krútiaci moment na koleso s väčšou priľnavosťou.
• Režim podobný samosvornému diferenciálu (DGL).
• Akonáhle rýchlosť vozidla dosiahne 80 km/h, systém sa prepne do
režimu Standard.

•Režim Piesok:
• Prispôsobený jazde na pohyblivom povrchu.
• Udržuje preklzávanie kolies na oboch poháňaných kolesách súčasne
a umožňuje napredovanie vozidla. .
• Akonáhle rýchlosť vozidla dosiahne 120 km/h, systém sa prepne do
režimu Standard
•Režim ESP Off:
• Úplné odpojenie ESP a Grip Control®.
• Samostatné riadenie trakcie vodičom, do rýchlosti 50 km/h.

TECHNOLOGICKÉ
SUV
Podvozok
2008 je kompaktné SUV s aerodynamickou siluetou. Ponúka vám vynikajúce dynamické vlastnosti, vďaka celkovej hmotnosti (od 1045 kg)
a štyrom definíciám podvozku. Pružiny, tlmiče, stabilizátory, predná
a zadná náprava sú tak špecifické, aby umožňovali čo najlepšie dynamické výkony všetkých motorov.
Správanie vozidla je vynikajúce a kartografia posilňovača je prispôsobená každému podvozku, aby informácie prenášané cez kompaktný
volant na cestu boli konzistentné.

Automatická prevodovka EAT6
2008 s motorom 1,2 L PureTech 110 S&S a automatickou 6-stupňovou prevodovkou EAT6 optimalizuje spotrebu a zvyšuje
potešenie z jazdy.
Disponuje technológiou Quickshift, ktorá umožňuje:
• rýchle a plynulé radenie rýchlostných stupňov
• preradenie aj o niekoľko rýchlostných stupňov.
Na druhej strane, jej účinnosť (energetická účinnosť) je takmer rovnocenná s manuálnou prevodovkou vďaka:
• zníženiu vnútorného trenia
• spojeniu s meničmi, ktoré sú blokovateľné vždy, keď je to potrebné, aby tak zabránili preklzom.
To sa premieta do zníženia emisií, v porovnaní s manuálnou prevodovkou až o 7 g/km CO2 (s rovnakými pneumatikami).
Táto verzia má veľmi dobré vlastnosti, čo sa týka pôžitku z jazdy ako aj spotreby.

ASISTENCIA PRI RIADENÍ
Na palube SUV PEUGEOT 2008 sa výbava vyvíja a prispieva
k vyššej bezpečnosti:
Active City Brake*
Technológia Active City Brake (automatické brzdenie v meste
pri nebezpečenstve kolízie) je nové zariadenie, ktoré umožňuje
zabrániť nehode alebo znížiť jej závažnosť v prípade, že vodič
nezasiahne, a to v mestských podmienkach a ak je rýchlosť
nižšia ako 30 km/h.
Laserový snímač krátkeho dosahu (technológia LIDAR) sa nachádza v hornej časti čelného skla a dokáže zaznamenať prekážky, ako napríklad vozidlo idúce v tom istom smere (v tom
istom jazdnom pruhu) alebo stojacie vozidlo. Môže automaticky začať brzdiť na plný výkon, aby sa vozidlo vyhlo zrážke
(brzdenie až do 10m/s) alebo znížením nárazovej rýchlosti
obmedziť jej dôsledky. Pri rýchlosti nižšej ako 15 km/h tento
systém umožňuje aj automaticky zastaviť vozidlo a vyhnúť
sa zrážke s vozidlom, ktoré sa nachádza vpredu.
*K dispozícii od úrovne Active.

Airbagy
V prípade kolízie 6 airbagov v štandardnej výbave zlepšuje
ochranu cestujúcich: 2 predné airbagy, 2 bočné airbagy
vpredu a 2 bočné hlavové airbagy.
ESP
2008 má v sériovej výbave* ESP (elektronický stabilizačný
program), ktoré obsahuje ASR (protipreklzový systém), CDS
(dynamická kontrola stability), AFU (podpora brzdenia v núdzi),
ABS (systém ochrany proti zablokovaniu kolies) a REF (elektronické rozdeľovanie brzdného účinku).
*Podľa motorizácie.

Statické osvetlenie križovatky*
Ak sú zapnuté stretávacie alebo denné svetlá, a ak sa aktivuje
smerovka alebo pri určitom uhle volantu, táto funkcia
umožňuje svetelnému lúču z prednej hmlovky osvetliť
vnútornú časť zákruty, ak je rýchlosť vozidla menej ako 40
km/h (jazda v meste, kľukatá cesta, križovatky, parkovanie...).
*V sériovej výbave od úrovne Allure.

Park Assist a cúvacia kamera*
Cúvacia kamera sa automaticky aktivuje pri cúvaní. Obraz
sa zobrazí na dotykovej obrazovke, aby odhalil aj skryté prekážky. Môže byť združená so systémom Park Assist, čo je
systém aktívnej pomoci pri parkovaní, ktorý overí veľkosť
parkovacieho miesta a pomáha pri pozdĺžnom zaparkovaní
aj vyparkovaní.

Automaticky ovláda riadenie a poskytuje vizuálne a zvukové
informácie vodičovi.
Vodič ovláda zrýchlenie, brzdenie, radenie rýchlostných
stupňov a spojku v prípade manuálnej prevodovky.
*K dispozícii ako voliteľná výbava v závislosti od verzie.

KONEKTIVITA
SUV PEUGEOT 2008 má v ponuke aplikácie, nástroje a služby pripojené k internetu, ktoré sa jednoducho ovládajú
prostredníctvom 7’’ dotykovej obrazovky.
Mirror Screen*
Funkcia Mirror Screen umožňuje využívať aplikácie Mirrorlink®(1) alebo Carplay®TM(2) vo vašom kompatibilnom smartfóne**
na 7'' dotykovej obrazovke vozidla. V záujme ľahkého čítania a bezpečného používania automobilu sa kompatibilné aplikácie
zobrazia na špecifickom rozhraní, ktoré je prispôsobené jazde.
Aplikácia "MYPEUGEOT APP"***
Vďaka tejto bezplatnej aplikácii ste spojení s vaším vozidlom ****
• Máte prístup k informáciám o jazde: históriu, spotrebu a náklady na trasy.
• Lokalizujete vaše zaparkované vozidlo.
• Zaparkujete a pešo pokračujete podľa navigácie.
• Budete upozornení na potrebné technické zásahy.
Stále ste informovaní:
• Nájdete budúce termíny a plány údržby.
• Budete upozornení na termín periodickej údržby.
• Konzultujete vašu servisnú zmluvu.
Stále vás sprevádza:
• Stretnutie si dohodnete on-line a získate cenovú kalkuláciu.
• Nájdete vaše kontakty: predajné miesto, služby zákazníkom a asistenciu.
• Stanete sa privilegovaným zákazníkom "MyPeugeot" a budete využívať mnohé výhody: ponuky PEUGEOT a partnerov,
pozvánky VIP, testovacie jazdy v predpremiére, súťaze a všetky aktuality PEUGEOT.

*V závislosti na krajine a stupňa výbavy je táto služba nedostupná, je v sériovej výbave alebo ako voliteľná výbava.
** Iba certifikované aplikácie Mirrorlink® alebo Apple CarplayTM budú fungovať, pri zastavení vozidla a počas jazdy podľa jednotlivých funkcií. Niektoré funkcie uvedených aplikácií budú počas jazdy nefunkčné. Niektoré informácie, ktoré môžu byť prístupné zadarmo na vašom smartfóne vyžadujú predplatenie platenej certifikovanej aplikácie MirrorLink® alebo AppleCarplayTM. Funkcia Mirror Screen pracuje prostredníctvom technológie MirrorLink® pre telefóny Android, kompatibilné
s MirrorLink® a Apple CarplayTM pre telefóny iOs, v prípade, že je v telefóne predplatený aj internet.
Viac informácií nájdete na http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/)
***K dispozícii podľa krajiny.
****Dostupné, ak je vo vozidle PEUGEOT Connect SOS & Assistance alebo 7'' dotyková obrazovka.
(1)
Mirrorlink® je rozvíjajúci sa komunikačný protokol, ktorý vyvinulo Car Connectivity Consortium združujúce hlavných výrobcov automobilov, mobilných
telefónov a vývojárov aplikácií.
(2)
Apple CarPlayTM je komunikačný protokol Apple.

VIACÚČELOVÉ
SUV
Grip Control®* je systém upravenej trakcie, ktorý účinne vplýva
na predné kolesá a vďaka ktorému je 2008 skutočne univerzálne
vozidlo použiteľné podľa typu terénu. Grip Control® s pneumatikami Mud&Snow (blato a sneh) pomocou otočného ovládača
na stredovej konzole rozširuje možnosti použitia 2008.
Systém je viacúčelový a pružný a stále vám ponecháva kontrolu.
Môžete sa kedykoľvek úplne spoľahnúť na inteligenciu tohto
zariadenia vďaka režimu Standard, alebo si zvolíte jeden zo štyroch požadovaných režimov pomocou otočného ovládača: sneh,
off-road, piesok, ESP OFF (ESP odpojené).
*Voliteľná výbava od úrovne Active podľa jednotlivých krajín.

DYNAMICKÝ
A ELEGANTNÝ
2008 je kompaktné SUV s aerodynamickou siluetou a rubustnosťou,
ktoré vám poskytuje vynikajúce dynamické vlastnosti a uľahčuje
presúvanie sa v mestskom prostredí pomocou Park Assist* (aktívna
pomoc pri parkovaní, pri rýchlosti nižšej ako 8 km/h) a s cúvacou
kamerou a senzormi (detekcia skrytých prekážok počas cúvania).
2008 je aj elegantná: krivky a presné línie sú zvýraznené novými
farbami karosérie, červenou Rouge Ultimate a Emerald Crystal.
Na výber máte 9 farieb, medzi ktorými je 7 metalických
a 2 nemetalické.
*Voliteľná výbava pre vybrané verzie. Zariadenie na pomoc pri riadení, pri ktorom má vodič
kontrolu nad manévrovaním. Viď popis zariadení na strane Asistencia pri riadení.

GT LINE
ŠPORTOVÉ
VIBRÁCIE

Verzia GT Line sa vyskytuje vo viacerých modeloch značky
a je zavŕšením nad výbavovými úrovňami Acces, Active
a Allure. Je vašou voľbou, ak uprednostňujete športový
a elegantný štýl vozidla.
2008 GT Line potvdrzuje svoju športovosť. Spočíva na exkluzívnych 17'' diskoch Eridan v lesklej čiernej farbe s diamantovým brúsením. Chrómové prvky zo sériovej výbavy
iných verzií sú nahradené čiernymi prvkami. Mriežku masky tvoria lamely v odtieni čierny chróm a červený nápis
PEUGEOT, zatiaľ čo zadný difúzor je nerezový, rovnako
ako koncovka výfuku. Nápisy GT Line sú umiestnené na
predných blatníkoch a dverách batožinového priestoru.

GT LINE
ELEGANTNÉ
A ŠPORTOVÉ

Dynamický nádych pokračuje aj v kabíne hneď po otvorení dverí: nerezové
prahy dverí s nápisom PEUGEOT, hliníkové pedále a koberčeky s červeným
prešívaním. Prístrojový panel je orámovaný červenými LED diódami, ktoré
ladia s prostredím RedLine na dotykovom displeji.
(1)

Červené prešívanie sa objavuje aj na
sedadlách a zadnej lavici, na opierkach, na dverách, na manžete a hlavici
radiacej páky, rukoväti ručnej brzdy
a na kompaktnom celokoženom(1)
volante.

Koža a iné materiály. Detail kože nájdete v technickej špecifikácii, ktorá je dostupná u predajcu alebo
na stránke www.peugeot.sk

PEUGEOT
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PEUGEOT ponúka širokú škálu vozidiel s nízkymi emisiami; viac
ako polovica celosvetového predaja vozidiel vykazuje menej ako
140 g CO2 na km. Tento výsledok bol dosiahnutý na overených
technológiách, ktorých je PEUGEOT jedným z priekopníkov:
dieselový motor v kombinácii s filtrom pevných častíc (uvedený
na trh v roku 2000) je v ponuke na veľkom počte modelov a bol
namontovaný do viac ako 2,1 milióna vozidiel.

Najúčinnejšia a najúspornejšia technológia zníženia emisií dieselového motora na trhu, kombinovaná spotreba je od 3,5l/100 km
(v zmysle merania EÚ).
Nové SUV PEUGEOT 2008 je dostupné s novými efektívnymi technológiami. Medzi ne patria aj tri dieselové motory
1,6 BlueHDi Euro 6. Technológia BlueHDi exkluzívnym spôsobom spája SCR (Sélective Catalytic Réduction*) s FAP filtrom
s aditívom, čím sa znížili oxidy dusíka NOx o viac ako 90%
a výrazne sa znížili emisie CO2 až na 90 g/km**.
*Selektívna katalytická redukcia.
**Pri verzii s nízkou spotrebou. V zmysle meraní EÚ.

Normovaná spotreba v litroch / 100 km(1)
Motorizácia

Všetky úsporné benzínové motory vykazujú kombinovanú
spotrebu menej ako 5 l /100 km (v zmysle merania EÚ).
SUV PEUGEOT 2008 je v ponuke s 3-valcovými benzínovými
motormi PureTech Euro 6, ktoré sú zárukou výkonu a úspornej
prevádzky. Kompaktnejšie a ľahšie motory poskytujú vyšší výkon
vďaka ich zníženej hmotnosti a rozmerom. V porovnaní so 4-valcovým motorom s približne rovnakým výkonom je nepreplňovaná
verzia ľahšia o 21 kg a preplňovaná verzia je ľahšia o 12 kg.
Ich vysoký výkon vychádza z optimalizovaného spaľovania a obmedzeného trenia. Tieto motory sú nielen výkonné, ale aj veľmi
úsporné. Predstavujú pokles spotreby a emisií CO2 až o 25%
oproti 4-valcovému motoru s rovnakým výkonom.

Prevodovka

Mimomesto

Kombinovaná

CO2 (g/km)

1,2L PureTech 82

BVM5

6,0*

4,3*

4,9**

114*

1,2L PureTech 82 S&S

ETG5

5**

4**

4,4**

102**

1,2L PureTech 110 S&S

BVM5

5,3*

3,9*

4,4*

103*

1,2L PureTech 110 S&S

EAT6

5,9*

4,1*

4,8*

110*

1,6L BlueHDi 75

BVM5

4,4*

3,3*

3,7*

97*

1,6L BlueHDi 100

BVM5

4,4*

3,3*

3,7*

97*

1,6L BlueHDi 120 S&S

BVM6

4,3*

3,3*

3,7*

96*

* S úspornými pneumatikami TBRR ( s nízkym valivým odporom).
** S úspornými pneumatikami UBRR ( s veľmi nízkym valivým odporom).
(1)

Mesto

V zmysle smernice 99/100/ES – meraní EÚ

BVM5: 5-stupňová manuálna prevodovka.
BVM6: 6-stupňová manuálna prevodovka.
ETG5: 5-stupňová robotizovaná prevodovka.
EAT6: automatická 6-stupňová prevodovka (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S: Stop & Start.

FARBY*
Nemetalické farby

Biela Banquise

Sivá Hurricane

Čierna Perla Nera

Sivá Artense

Metalické farby

Sivá Platinium

Sivá Spirit
Perleťové farby

Farba s farebným lakom
Červená Rouge Ultimate
Emerald Crystal

Biela Blanc Nacré

*K dispozícii podľa verzie a poťahov.
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POŤAHY*
* Poťahy sú k dispozícii podľa verzie a farby karosérie.
(1)
Koža a iné materiály Detail kože nájdete v technickej špecifikácii, ktorá je dostupná
u predajcu alebo na stránke www.peugeot.sk

DISKY*

15’’puklica IODE

16’’ puklica SILICE

16’’ puklica STRONTIUM

16’’ disk ZIRCONIUM

16’’ zliatinový disk AQUILLA
– s diamantovým brúsením
Gris Storm brillant

16’’ zliatinový disk HYDRE
– Gris Dilium brillant

17’’ zliatinový disk ERIDAN
– s diamantovým brúsením
Gris Anthra brillant

17’’ zliatinový disk ERIDAN
– s diamantovým brúsením
Noir brillant

17’’ zliatinový disk ERIDAN
– celý čierny**

*Kolesá sú dostupné podľa verzie a motora.
**výlučne len GT Line.

PERSONALIZÁCIE

(1)
Koža a iné materiály Detail kože nájdete v technickej špecifikácii, ktorá je dostupná
u predajcu alebo na stránke www.peugeot.sk

Vyberte si svoju personalizáciu z rôznych možností kombinácie farby karosérie, poťahov a kolies.

Allure Červená Rouge Ultimate / 16’’ zliatinové disky AQUILLA s diamantovým brúsením
Gris Storm brillant

Poťah Koža(1) Claudia čierna mistral

Allure Emerald Crystal / 17’’ zliatinové disky ERIDAN s diamantovým brúsením
Gris Anthra brillant

Poťah Adamantium

GT Line biela Blanc Nacré / 17’’ zliatinové disky ERIDAN s diamantovým brúsením
Noir brillant

Špecifický poťah GT Line

SIEŤ A SLUŽBY
Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby,
ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť. Môžete si byť istí, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše potreby
a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri dlhodobom vzťahu?

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ
Záruka Peugeot
Kvalita je pre Peugeot spôsob
myslenia: poskytnuté výhody
v rámci siete predajcov a servisov,
záruka na náhradné diely a odbornú prácu počas dvoch rokov,
neobmedzená kilometráž
a 12-ročná záruka proti
prehrdzaveniu karosérie.
Peugeot Assistance
Jednoduché volanie na zelené
číslo 0 800 12 24 24 vám
pomôže prekonať nepredvídateľné na Slovensku a takmer
v celej Európe. Peugeot
Assistances bdie 24 hodín
denne, 365 dní v roku.
Originálne náhradné diely
Peugeot
Záruka kvality, bezpečnosti
a spoľahlivosti, každá súčiastka
Peugeot bola testovaná a prešla
prísnou kontrolou v záujme vašej
bezpečnosti.

PRE VÁŠ KOMFORT – PEUGEOT OPTIWAY
Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT
pre Vašu spokojnosť. Umožňuje mať rozpočet na Vaše vozidlo úplne
pod kontrolou a zabezpečí Vám absolútny pokoj na cestách v rámci
Európy.
OPTIWAY – Predĺženie záruky
Predlžuje dvojročnú záruku
poskytovanú výrobcom.

OPTIWAY – Servisná zmluva
Komplexný balík služieb
pre Vaše vozidlo.

Zmluva počas doby svojej platnosti pokrýva náklady na:
opravu alebo výmenu
nefunkčných mechanických,
elektrických alebo
elektronických súčiastok
(zahŕňa náhradné diely a prácu)
asistenčné služby 24 hodín
denne, 7 dní v týždni
pomoc v prípade straty alebo
zabuchnutia kľúčov, zámene
paliva alebo prázdnej nádrži
a tiež pri defekte.

Zahŕňa služby OPTIWAY –
Predĺženie záruky a je rozšírená
o nasledujúce výhody:
servisné prehliadky špecifikované v servisnej knižke vrátane
doplnenie náplní
výmenu opotrebovaných dielov
(tlmičov, žiaroviek, stieračov,
výfuku, spojky atď.).

•

•
•

•
•

Zmluvu Optiway môžete uzavrieť na voliteľný počet kilometrov
a rôznu dĺžku trvania.
Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných
miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine "Peugeot Slovensko"

PRE POTEŠENIE
Peugeot Internet
Objavte Peugeot na internete
na adrese:
http://www.peugeot.sk
Meranie spokojnosti zákazníka
Potom, ako vám budú poskytnuté
služby predajného servisu, vás
môžeme telefonicky kontaktovať.
Vašimi odpoveďami prispejete
k zvyšovaniu kvality servisov
Peugeot.

