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PARTNER Tepee
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Nový Partner Tepee predstavuje modernú a robustnú osobnosť, silnejšiu ako
kedykoľvek predtým!

Predná časť bola úplne prepracovaná: v strede vertikálnej masky chladiča je
integrovaný Lev PEUGEOT a dominuje novému nárazníku s pevnými líniami. 
Aj vzhľad je expresívnejší: svetlomety sledujú nové obrysy karosérie a denné 
LED* svetlá sú novo zabudované v spodnej časti predného nárazníka. 

Partner Tepee sa zapíše do nových štylistických kódov značky so všetkou
eleganciou.

* LED: Luminiscenčné diódy – v štandardnej výbave, voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.

ROBUSTNÝ A PRIPRAVENÝ
NA VŠETKO!
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Veľmi príjemné prostredie v novom Partner Tepee spočíva v pozoruhodnej
obývateľnosti a modularite. 

Partner Tepee je pripravený na vaše každodenné trasy, ako aj na dlhé cesty. 
Jeho veľký vnútorný objem a flexibilita sa prispôsobujú vašim želaniam 
a všetkým situáciám. 

Zadné výklopné dvere sú veľkorysé, otvárajú sa pod veľkým uhlom a môžu byť
vybavené exkluzívnym otváracím oknom.* Umožňujú široký prístup do
batožinového priestoru, ktorý má objem 675 až 3 000 litrov.

* Voliteľné alebo nedostupné podľa verzie. 

VŽDY PRISPÔSOBIVÝ 
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Nový Partner Tepee Outdoor má ešte výraznejší štýl a jasne potvrdzuje svoju
dobrodružnú osobnosť.

Partner Tepee Outdoor je pripravený pustiť sa do dobrodružstva na
akejkoľvek ceste. So špecifickým podvozkom a paketom výbavy Outdoor
pozýva na príjemné strávenie voľného času v prírode. 

Partner Tepee Outdoor je vybavený systémom Grip Control ®*, ktorý
zlepšuje trakciu pomocou protipreklzového systému. Sneh, blato, piesok,
ESP Standard alebo ESP OFF – pri akomkoľvek zvolenom režime, pomocou
kruhového ovládača na palubnej doske, získate trakciu prispôsobenú vášmu
výletu.

* Vo voliteľnej výbave.

PARTNER TEPEE OUTDOOR
PRIPRAVENÝ DO AKCIE 
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Nová verzia Partnera Tepee je pohodlnejšia a veľkorysejšia. 

Na palube nového Partnera Tepee má vodič široký výhľad, ktorý mu zabezpečí
príjemnú jazdu a pocit priestrannosti. K ergonómii miesta vodiča prispieva výškovo
a osovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo s lakťovou opierkou* 
a radiaca páka na palubnej doske. Pre väčší komfort môže byť Partner Tepee
vybavený automatickou dvojzónovou klimatizáciou*.

S novým 7'' farebným dotykovým displejom* vstupuje Partner Tepee do sveta
konektivity. Displej s vysokým rozlíšením ponúka veľa možností: technológiu
MirrorScreen**, intuitívnu navigáciu, telefonovanie, hlasové rozoznávanie,
pripojenie cez Wi-Fi alebo Bluetooth, digitálne rádio.

* V sérii, voliteľné alebo nedostupné podľa verzie
** Funkciu MirrorScreen môžete využívať pomocou technológie Mirrorlink ™ pre telefóny Android ,
RIM a Windows, kompatibilné s Mirrorlink ™ a Carplay ® budú k dispozícii v novembri roku 2015 (pre
telefóny Apple od modelu iphone 5) v prípade, že je predplatený internet v telefóne. Iba certifikované
aplikácie Mirrorlink ™ alebo Carplay ® budú fungovať (pri zastavení vozidla a/alebo počas jazdy ). Avšak,
počas jazdy môžu byť niektoré funkcie aplikácie vypnuté, používanie certifikovaných aplikácií Mirrorlink ™
alebo Carplay ® môže byť platené*. 

V POHODLÍ ZA
DOBRODRUŽSTVOM  
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PARTNER Tepee
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Nový Partner Tepee Style** prináša pohodlie všetkým cestujúcim 
v príjemnej a priateľskej atmosfére. Denné LED* svetlá integrované 
v spodnej časti predného nárazníka podčiarkujú jeho dynamiku a
modernosť. Označenie „Style“ na predných dverách zosobňuje túto
špeciálnu sériu.

V interiéri, 3 individuálne sedadlá vzadu a pack Rodina obsahujúceho
okrem iného, prenosnú schránku v stredovej konzole a bočné slnečné
clony, prinášajú komfort, modularitu a pohodlie za všetkých okolností.

* V sérii
** Dostupný od septembra 2015

PARTNER TEPEE STYLE
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Nový Partner Tepee je vybavený technológiami poslednej generácie:

1 - Cúvacia kamera*
Cúvacia kamera* sa automaticky aktivuje zaradením spätného chodu, umožňuje
vodičovi vidieť na 7'' dotykovej obrazovke trajektóriu a bezpečnejšie previesť
manévrovanie. 

2 - Active City Brake **
Active City Brake (automatické brzdenie v meste v prípade nebezpečenstva kolízie)
je zariadenie vplývajúce na brzdenie. Umožňuje zabrániť nehode alebo znížiť jej
závažnosť v prípade, že vodič nezasiahne a to v mestských podmienkach a pri
rýchlosti vozidla nižšej ako 30 km/h.

3 - Predný a zadný parkovací asistent*
Parkovací asistent, zvukový a vizuálny, zistí akúkoľvek prekážku, ktorá sa 
počas manévrovania nachádza v priestore za alebo pred vozidlom. Môže byť
kombinovaný s cúvacou kamerou* a tým sa všetky manévre stanú jednoduché!

* Voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.
** Dostupné vo voliteľnej výbave od novembra 2015

TECHNOLÓGIA

2

3
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Nový Partner Tepee je navrhnutý pre cestovanie a výlety, je
modulárny a funkčný, prispôsobí sa počtu cestujúcich a veciam, 
ktoré prepravuje.

7 MIEST ZVYŠUJE MOŽNOSTI MODELU PARTNER TEPEE

5 zadných sedadiel poskytne miesto pre všetkých! Nový Partner 
Tepee v 7* miestnej verzii je ešte veľkorysejší a flexibilnejší. 
3 samostatné sedadlá v 2. rade a 2 samostatné sedadlá v 3. rade
ponúkajú optimálne pohodlie pre všetkých cestujúcich. Zadné 
sedadlá sú jednotlivo skladacie a vyberateľné** a priestor je tak
modulárny a prispôsobiteľný pre všetky situácie. 

* Voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.
** V štandardnej výbave, voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.

Nový 5-miestny Partner Tepee môže mať v zadnom rade sklápateľnú
lavicu delenú v pomere 2/3 a 1/3* alebo 3 samostatné sedadlá**. 
Pre maximálnu flexibilitu každé zo sedadiel môže byť samostatne
sklopené a vybrané.

* Voliteľné alebo nedostupné podľa verzie. 
** V štandardnej výbave, voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.

Celkový objem odkladacích priestorov, otvorených a zatvorených, 
je spolu 90 litrov.

V odkladacej poličke pod strechou sú zabudované slnečné clony a stropné svetlo,  1
pričom je usporiadaná tak, aby sa z nej ľahko vyberali odložené predmety.

Príručná skrinka pre vodiča je ľahko prístupná. Tento odkladací priestor za volantom 2
má objem 4 litre.

Centrálna konzola medzi dvomi prednými sedadlami je odnímateľná. Je prenosná 3
a pripína sa k podstavcu s dvomi držiakmi na poháre.   

POSAĎTE SA! 

1

2 3
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Strecha Zenith* na modeli Partner Tepee s osobitým originálnym
dizajnom umožňuje pozorovať oblohu cez štyri veľké priezory 
a presvetľuje kabínu mimoriadnym jasom, ktorý ocenia všetci
cestujúci. Osviežovač vzduchu je pripojený na vetracie otvory 
v druhom rade a  umožňuje vytvoriť individuálnu atmosféru. 

V záujme zvyšovania funkčnosti, strecha Zénith* využíva priestor
pod stropom, kde je umiestnené dômyselné príslušenstvo 
a zvyšuje celkovú kapacitu odkladacích priestorov na 94 litrov:
centrálny odkladací priestor s priehľadným dnom nad cestujúcimi
vzadu, skrinka vzadu s dvojitým prístupom – zo zadných sedadiel 
a zvonku, keď sú otvorené vyklápacie dvere.
Každý cestujúci má takto k dispozícii väčší komfort 

Strešné nosiče na streche Zénith* s nosnosťou 80 kg zvyšujú
prepravnú kapacitu vozidla Partner Tepee. Sú praktické a môžu
byť usporiadané priečne alebo pozdĺžne.

* Voliteľné podľa verzie.

SO STRECHOU ZENITH 
SA CÍTITE AKO VONKU 
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PEUGEOT A ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

NOVÉ MOTORIZÁCIE 
EURO 6 

PEUGEOT ponúka širokú škálu vozidiel s nízkymi hodnotami
emisií; viac ako polovica celosvetového predaja vozidiel
vykazuje menej ako 140 g CO2 na km. Toto je dosiahnuté
vďaka overeným technológiám, v ktorých je PEUGEOT
priekopníkom: dieselový motor s FAP filtrom (filter pevných
častíc) (uvedený v roku 2000) – je v  ponuke na veľkej škále
modelov a bol namontovaný do viac než 2,1 milióna vozidiel
(99,99 % zníženia emisií častíc) – vďaka samočistiacemu
zariadeniu prispieva k ochrane životného prostredia
zredukovaním častíc z dieselového motora až na hranicu
merateľnosti (0,004 g/km). Taktiež k tomu prispeli
technológie, ktoré sú prelomové: zavedenie systému Stop &
Start, vývoj novej generácie dieselových a benzínových
motorov...

Motorizácie BlueHDi
Na novom PEUGEOT Partner Tepee sú v ponuke nové
technológie. Patria medzi ne nové verzie s motorom BlueHDi,
motory spĺňajúce normu 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 %, optimalizovali sa emisie CO2

a spotreba a odstránilo sa 99,9 % častíc.

V súlade s intervalom údržby vozidla sa dopĺňanie AdBlue
vykonáva priamo  pri veku palivovej nádrže. 

* Euro 6 je európska norma na zníženie emisií znečisťujúcich látok.
** Selektívna katalytická redukcia. 

Nový PEUGEOT Partner Tepee je v ponuke so širokou, kompletne
obnovenou ponukou motorizácií, ktoré spĺňajú emisnú normu Euro 6*:
dieselový motor BlueHDi s výkonom 75 – 120 k a benzínový motor
VTi  98 – 120 k. Tieto nové motorizácie poskytujú väčšie potešenie 
z jazdy, vyšší výkon a krútiaci moment, 6-stupňovú prevodovku 
s motorom BlueHDi 120.

Sú úsporné a vykazované hodnoty spotreby a emisií CO2 sú
optimalizované.

1,6 VTi 98 k 5-stupňová manuálna prevodovka
Hospodárnosť, dynamika a potešenie z jazdy sú hlavné črty tohto
benzínového motora.

1,6 VTi 120 k 5-stupňová manuálna prevodovka
Flexibilný a výkonný benzínový motor spája v sebe radosť z jazdy 
a výkon.

1,6 BlueHDi 75 k 5-stupňová manuálna prevodovka
úvodná ponuka dieselového motora so vstrekovaním "common-rail"
(priame vysokotlakové vstrekovanie nafty) ponúka dobrý výkon 
a zrýchlenie pri nízkych a stredných otáčkach.

1,6 BlueHDi 100 k 5-stupňová manuálna prevodovka
Tento motor preukázal dobré zrýchlenie a radosť z jazdy.

1,6 L BlueHDi 100 k ETG6 robotizovaná 6-stupňová prevodovka
Tento nový motor Euro 6 s technológiou BlueHDi je v ponuke 
s manuálnou alebo robotizovanou prevodovkou a poskytuje extra
výkon a úspornosť, čím sa znížila spotreba a emisie CO2 až o 16 %. 

1,6 BlueHDi 120 k 6-stupňová manuálna prevodovka
Tento motor zastrešuje ponuku motorov BlueHDi Euro 6 s výkonom
88 kW (120 k) a krútiacim momentom 300 Nm pri 1 750 ot/min.
Pohon je spojený so 6-stupňovou prevodovkou.
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  SPOTREBY 
A EMISIE

BVM5: Manuálna 5-stupňová prevodovka
BVM6: Manuálna 6-stupňová prevodovka
ETG6: Robotizovaná 6-stupňová prevodovka
S&S: Stop & Start
** V súlade so smernicou 99/100/ES v konfigurácii s 5 miestami.

MOTORIZÁCIE

Výkon Spotreba** v litroch / 100 km

Výkon motora 
v k pri otáčkach 

za min
Krútiaci moment
(Nm pri ot./min.) Mesto Mimomesto Kombinovaná CO2 (g/km)

1,6 VTi 98 k Euro6 BVM5 98 / 6000 152 / 3500 8,2 5,3 6,4 148

1,6L Vti 120 k Euro6 BVM5 120 / 6000 160 / 4250 8,3 5,4 6,5 151

1,6L BlueHDi 75 k Euro6 BVM5 75 / 3500 233 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1,6L BlueHDi 100 k Euro6 BVM5 100 / 3750 254 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1,6L BlueHDi 100 k S&S Euro6 ETG6 100 / 3750 254 / 1750 4,3 4,1 4,2 109

1,6L BlueHDi 120 k S&S Euro6 BVM6 120 / 3500 300 /1750 4,9 4,2 4,4 115

ROZMERY
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INTELIGENTNÁ OCHRANA 
Nový Partner Tepee je vybavený technológiami, ktoré
prispievajú k bezpečnosti vodiča a cestujúcich a patria 
medzi ne tieto:

BRZDOVÝ SYSTÉM

Partner Tepee vďaka 283 mm odvetrávaným kotúčom 
vpredu a 268 mm kotúčom vzadu zaručuje v každej situácii
výkonné brzdenie. Protiblokovací systém kolies (ABS)
umožňuje zachovať trajektóriu jazdy a zabráni zablokovaniu
kolies v prípade náhleho brzdenia. Elektronické rozdeľovanie
brzdného účinku (REF) riadi brzdenie každého jednotlivého
kolesa, čím zvyšuje jeho účinnosť, najmä pri brzdení 
v zákrute. 

Podpora brzdenia v núdzi (AFU) na novom Partner Tepee
zvyšuje účinnosť brzdenia pri silnom brzdení. Toto zosilnenie
brzdenia pomáha maximálne skrátiť brzdnú dráhu. Pri
prudkom brzdení sa automaticky rozsvietia výstražné 
svetlá, čím sa znižuje riziko nárazu zo zadu.

ESP (elektronický stabilizačný systém), ktorý v medziach
fyzikálnych zákonov koriguje trajektóriu vozidla v prípade, 
že procesor zaregistruje nábeh na nedotáčavosť alebo
pretáčavosť. Protipreklzový systém kolies (ASR) spojený 
s ESP predchádza preklzávaniu kolies pri strate adhézie.

HILL ASSIST

Systém pomoci pri rozbehu na svahu udržuje vozidlo na
krátky čas nehybné, pri jazde vpred alebo vzad, na svahu 
so sklonom vyšším ako 5 %. Vodič tak má dostatok času
prejsť z brzdového na plynový pedál.

ACTIVE CITY BRAKE

Active City Brake (automatické brzdenie v meste v prípade
nebezpečenstva kolízie) je zariadenie, ktoré ovplyvňuje
brzdenie. V mestských podmienkach v prípade, že vodič
nezasiahne a ak je rýchlosť vozidla nižšia ako 30 km/h, 
tak zníži riziko kolízie alebo jej závažnosti.

* K dispozícii vo voliteľnej výbave od novembra 2015.

GRIP CONTROL®*

Grip Control ®* (zvýšená trakcia) prispieva k trakcii a
priľnavosti vozidla na všetkých povrchoch a druhoch 
ciest, a jazda ostáva pokojná. Na výber je 5 režimov jazdy,
ktoré je možné zvoliť pomocou kruhového ovládača na
palubnej doske: sneh, blato, piesok, ESP Standard alebo 
ESP OFF.

* Voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.

TEMPOMAT A OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI*

Tempomat udržuje konštantnú rýchlosť, bez toho, aby 
vodič ovládal plynový pedál, zatiaľ čo obmedzovač 
rýchlosti obmedzuje vozidlo podľa nastavenej rýchlosti. 

* V sérii alebo voliteľné podľa verzie. Ďalšie informácie nájdete v návode 
na použitie.
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DEFORMAČNÉ ZÓNY

Pri čelnom náraze je celistvosť kabíny chránená tromi
deformačnými zónami – spodnou, strednou a hornou,
ktorých úlohou je postupne absorbovať energiu nárazu pri 
jej prenose odpredu dozadu. V prípade bočného nárazu sa
energia odvádza spodnou časťou vozidla. Partner Tepee bol
navrhnutý tak, aby postupne absorboval energiu pri náraze
zozadu deformáciou zadného nosníka a následne dielmi
spodnej časti karosérie. Pri prevrátení je priestor na prežitie
chránený vďaka vysokej odolnosti karosérie.
Stĺpik riadenia sa pri náraze zasúva v rozmedzí 40 cm, čím
zlepšuje ochranu vodiča.

HMLOVÉ SVETLOMETY S PRISVECOVANÍM DO
ZÁKRUTY*

V záujme zvýšenej bezpečnosti a maximálneho výhľadu na
vozovku, svetelný lúč predného hmlového svetlometu osvetlí
vnútornú stranu zákruty, ak rýchlosť vozidla neprekročí 
40 km/hod. Použitie tohto dodatočného osvetlenia je
mimoriadne cenné pri jazde v meste, na križovatkách, na
veľmi kľukatých cestách a počas parkovania.

* Ak je vozidlo s výbavou Pack Viditeľnosť alebo Pack Bezpečnosť (k dispozícii 
v novembri roku 2015).

OCHRANA PRED KRÁDEŽOU

Partner Tepee bol navrhnutý aj na zníženie rizika krádeže
vozidla alebo batožiny.
Centrálne zamykanie je súčasťou sériovej výbavy. Jeho
zavedením boli z panelov dverí odstránené zamykacie 
kolíky. Na palubnej doske je tlačidlo zamykania. Centrálne

zamykanie sa automaticky aktivuje po dosiahnutí rýchlosti 
10 km/h.
Celé vozidlo možno kompletne zamykať alebo odomykať
diaľkovým ovládaním s 2 tlačidlami. Alarm je k dispozícii 
ako voliteľná výbava.

OPIERKY HLAVY

Operadlá sedadiel a opierky hlavy boli navrhnuté tak, aby
nasledovali pohyb tela pri náraze.

AIRBAGY

Okrem airbagu pre vodiča a spolujazdca môže mať Partner
Tepee vo voliteľnej výbave bočné* a hlavové** airbagy.

* V sérii alebo voliteľné podľa verzie. 
** Voliteľné alebo nedostupné podľa verzie.

ÚCHYTY ISOFIX

Medzi sedadlom a operadlom dvoch bočných sedadiel 
v druhom rade sú kotviace body Isofix, ktoré umožňujú
upevniť dve detské autosedačky bez toho, aby ich bolo
potrebné zafixovať bezpečnostnými pásmi.
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FARBY

METALICKÉ FARBY 
(Voliteľná výbava)

MATNÉ FARBY

Biela Banquise

Sivá Aluminium                                     

Sivá Moka (1)
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Červená Ardent

Nocciola (1)

Čierna Onyx (2)

Modrá Kyanos (1)(2)

Sivá Shark    Sivá Artense (1)

(1) Nie je možné na verzii Acces.
(2) Nie je možné na verzii Outdoor.
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DISKY A PUKLICE

Puklice Nateo 15" (2)

Puklice Atacama 15" (1)

Puklice Grenade 16" (3)

Hliníkové disky Managua 16" (4)

(1) K dispozícii na úrovni Access.
(2)  K dispozícii na úrovni Active, Outdoor.
(3) K dispozícii na úrovni Acces (ak pack „všetky cesty“). Outdoor. 
(4) Ako voliteľná výbava na úrovniach Active a Outdoor.

 
 

 
 

 
 

Po
ťa

h 
se

da
di

el
 N

eo
 S

pa
 

na
 ú

ro
vn

i O
ut

do
or

 

Partner_Tepee_Master_CAT_mars_2015_SK3_Layout 1  8.6.2015  13:16  Page 25



1 – Strešné nosiče a nosič bicykla
2 – Podložka na Smartfón Tetrax
3 – Strešný box
4 – Kit pre fajčiarov (popolník + zapaľovač)
5 – Koberček v batožinovom priestore
6 – Multimediálna podpora
7 – Ťažné zariadenie + nosič na bicykle

1

2 5

3

6 7

4

PRÍSLUŠENSTVO
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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 istý, 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 kilo-
metráž a 12-ročná záruka proti
prehrdzaveniu karosérie.

Peugeot Assistance 
Jednoduché volanie 
na zelené číslo 0 800 12 24 24
vám pomôže prekonať nepredví-
dateľné 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.

OPTIWAY – Predĺženie záruky
Predlžuje dvojročnú záruku
poskytovanú výrobcom.

Zmluva počas doby svojej plat-
nosti 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.

OPTIWAY – Servisná zmluva
Komplexný balík služieb
pre Vaše vozidlo.

Zahŕňa služby OPTIWAY –
Predĺženie záruky a je rozšírená
o nasledujúce výhody:

• servisné prehliadky špecifiko-
vané v servisnej knižke vrátane
doplnenie náplní

• výmenu opotrebovaných dielov
(tlmičov, žiaroviek, stieračov,
výfuku, spojky atď.).

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.

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.

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.

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

SIEŤ A SLUŽBY
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