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Nerobte kompromisy
Toto športové a elegantné SUV spája robustnosť  SUV s výhodami rodinného vanu. 
Je jedno, či cestujete sami, alebo s rodinou či priateľmi.
Dizajnovú výnimočnosť tohto modelu evokuje výrazná predná maska v kombinácii 
so strechou Black Diamond. Toto auto je po dizajnovej stránke prepracované 
do posledného detailu, sebavedomé a neprehliadnuteľné. 

SUV novej dimenzie 
pohodlne odvezie až 7 ľudí

Nový Peugeot i-Cockpit® predstavuje ďalší stupeň 
novodobého spojenia vodiča s autom. Vodiča doslova pohltí 
a použité materiály a jednoduchosť ovládania prebudia jeho 
zmysly. Head-up displej v hornej časti prístrojového panela 
sa nachádza na optickom rozhraní interiéru a exteriéru a jeho 
vzhľad je možné prispôsobiť vlastným požiadavkám. Peugeot 
i-Cockpit dosiahol v prehľadnosti ovládania úplne novú 
úroveň. 

SUV novej generácie
Peugeot prichádza s novou formou mobility. Jeho nové SUV 
využíva novú modulárnu platformu v kombinácií s výkonnými 
Pure Tech a BlueHDi motormi a novou EAT6 automatickou 
prevodovkou.

Zážitok z jazdy Jazdný komfort a variabilita 
priestoru

Nový Peugeot 5008 pohodlne odvezie až sedem cestujúcich, 
keďže ponúka tri samostatné sedadlá v druhom a dve  
v treťom rade. Všetkých päť sedadiel je možné sklopiť  
do jednej roviny a zadné dve úplne vybrať. Vtedy sa toto 
luxusné rodinné SUV premení na priestrannú dodávku. 
Pasažierom poskytuje navyše výrazný akustický komfort. 
Vďaka tomu, že sa vonkajší hluk neprenáša dovnútra, môžu si 
naplno vychutnať výkon prémiového hi-fi systému od firmy 
Focal®.

Vrcholom ponuky modelového radu 5008  je verzia GT. 
Mimoriadne dynamický štýl získava vďaka odlišne tvarovanej  
mriežke chladiča so šachovnicovým vzorom, výraznými Full 
LED svetlami a čiernou strechou Black Diamond v štandardnej 
výbave. V jeho interiéri dominujú poťahy sedadiel Alcantara 
alebo Nappa, obloženie pravým drevom a matne chrómované 
doplnky.  

Zvýraznené lemy blatníkov a dvojfarebné 19-palcové disky 
kolies diamond-cut Boston definujú verziu SUV 5008 GT. 
Jeho športový výzor dopĺňa výkonný dvojlitrový motor 
BlueHDi 180 S&S v spojení s automatickou šesťstupňovou 
prevodovkou EAT6.

Peugeot 5008 GT

 Kombinovaná spotreba 4 – 7,3 l/100 km, emisie CO2 105 – 165 g/km.

Peugeot    Nové SUV 5008

Modularita vnútorného priestoru 

Inovatívny Peugeot i-Cockpit®

Panoramatická otváracia strecha



Peugeot    Nový Peugeot i-Cockpit®

Druhá generácia futuristicky ladeného 
Peugeot i-Cockpitu® s malým kompaktným 

volantom, veľkou 8" dotykovou obrazovkou  
a efektným prístrojovým panelom v zornom poli 

vodiča prináša úplne nový pôžitok z jazdy.
Nachádza sa pri spodnej hrane okna a volant vďaka 

tomu môže zostať vo svojej prirodzenej polohe.  
Na displeji si možno nastaviť zobrazenie tak,  

aby vodič videl len to, čo potrebuje.
 

Peugeot i-Cockpit® disponuje minimom tlačidiel
a všetko podstatné možno ovládať pomocou 6 prepínačov

inšpirovaných kokpitom lietadla.
Špecialitou je i-Cockpit® Amplify s možnosťou

personalizovaného ambientného osvetlenia, masážnych
sedadiel či parfumovaného osviežovača v režime Boost

alebo Relax. K dispozícii aj prémiový FOCAL® Hifi-systém.
 

Inteligentným pracoviskom vodiča Peugeot i-Cockpit® sú 
vybavené modely 208, 2008 a 308 a jeho najnovšia generácia 

sa nachádza v novinkách SUV 3008 a 5008.

  UNIKÁTNY INTELIGENTNÝ 
PRIESTOR VODIČA



Nový Peugeot 3008 s najvyšším  hodnotením  
v bezpečnostných testoch EuroNCAP je vybavený 
arzenálom moderných systémov pre maximálny pocit 
bezpečia: 
Grip Control novej generácie na zlepšenie trakcie 
predných kolies s výberom 5 režimov, Active Safety 
Brake (automatické brzdenie v meste pri nebezpečenstve 
kolízie) s Distance Alert, aktívny systém sledovania 
vybočenia z jazdného pruhu, aktívny systém 
monitorovania mŕtveho uhla, systém sledovania 
pozornosti vodiča, adaptívny tempomat s funkciou 
zastavenia, zdokonalený parkovací asistent s 360° 
výhľadom, Hill Assist Descent Control na strmý zjazd  
z kopca či Mirror Screen – ovládanie smartfónu  
prostredníctvom dotykovej obrazovky.

Vďaka novej EMP2 platforme v kombinácii s úspornými 
motormi PureTech a BlueHDi a 6-stupňovou 
automatickou prevodovkou EAT6 dosahuje Peugeot 
3008 najlepšie výkonové parametre vo svojej triede. Má 
tak ambíciu byť najúspornejším SUV svojej kategórie.

Nový Peugeot 3008 prichádza s unikátnym dizajnom 
ostrých línií. Prináša rovnováhu medzi aerodynamicky 
čistými krivkami, zvýraznenými špeciálne lakovanou 
strechou Black Diamond, a robustnosťou SUV. Hra tvarov 
sa nekončí prednou maskou, ale vrcholí v zadných LED 
svetlách so symbolom troch pazúrov. Vďaka tomu nové 
SUV naozaj pôsobí ľahkým, dynamickým a majestátnym 
dojmom.

Vďaka inovatívnemu Peugeot i-Cockpitu® novej generácie 
(viac na str. 4 – 5) a unikátnym jazdným vlastnostiam  
si vodič vychutná úplne nový zážitok z jazdy.

Európske auto roka

Štýlový elegantný dizajn

Nevídaný pôžitok z jazdy

Inovatívne technológie

Zaručená efektivita

Peugeot    Nové SUV 3008

Precízne spracovanie a pestré materiály oslovia už na prvý 
pohľad. V interiéri si vodič mimoriadne rýchlo osvojí
riadenie vďaka Peugeot i-Cockpitu® s kompaktným
volantom, zvýšeným prístrojovým panelom v zornom poli 
vodiča a dotykovým ovládaním.

Vďaka použitým komunikačným technológiám je možné
smartfón s akoukoľvek platformou ovládať priamo 
prostredníctvom dotykovej obrazovky.

Obľúbenou súčasťou výbavy je aj parkovací asistent  
či cúvacia kamera. 

Peugeot 2008 určite nie je len pekné autíčko do mesta.
Správa sa totiž sebavedomo na akomkoľvek povrchu.
Vďaka technológii Grip Control je možné vybrať si z piatich
režimov jazdy na zlepšenie trakcie predných kolies.

Nezaprie svoj pôvod. Pri pohľade spredu vyžaruje
sebavedomie maska s vertikálnymi chrómovými prvkami
a veľkým znakom uprostred. Horizontálna kapota
vychádza z línie svetiel a umocňuje dravý vzhľad. Ten ešte
podčiarkuje oplastovanie po celom obvode, ktoré auto
chráni pri prejazde náročnejším terénom.

Vďaka aerodynamike a nízkej hmotnosti všetky motory 
spĺňajú požiadavky na jazdnú dynamiku a zároveň 
absolútne spĺňajú prísne európske emisné kritériá.
 
V benzínových motoroch kraľuje trojvalec PureTech Euro 6, 
ktorý je možné kombinovať s automatickou prevodovkou 
EAT6 s plynulou zmenou stupňa.
Naftové motory sú zasa vybavené najnovšou BlueHDi 
technológiou, optimálne spájajúcou ekologické parametre 
a požiadavky na výkon.
 
Peugeot 2008 sa dokáže nielen dynamicky rozbehnúť,  
ale aj pohotovo zastaviť. V hustej premávke sa o to stará 
systém Active City Brake. Ak vodič nestihne zareagovať  
na hroziacu kolíziu, systém zareaguje a nehode zabráni 
alebo ju aspoň zmierni.

Ani zďaleka sme nevymenovali všetko to, pre čo si toto 
SUV zaslúži pozornosť. Slovenskí vodiči však vo všetkom 
majú už dlhší čas jasno. Dôkazom ich záujmu je,  
že Peugeot 2008 je najpredávanejším modelom vo svojej 
triede na Slovensku.

Všetky živly pod kontrolou

Príťažlivé SUV

Dravá drzosť Poháňaný technológiou

Jednoznačný slovenský líder

Kombinovaná spotreba 3,5 – 5,2 l/100 km, emisie CO2 90 – 121 g/km.

Peugeot SUV 2008

Oceňovaný odborníkmi
Nové SUV Peugeot 3008 získalo okrem najprestížnejšej
Európskej ceny Auto roka 2017 vyše 20 medzinárodných
ocenení a množstvo ohlasov v domácej a zahraničnej
tlači ho zaradilo k absolútnej špičke súčasnej automobilovej
produkcie.

Kombinovaná spotreba 3,8 – 7,3 l/100 km, emisie CO2 100 – 163 g/km.



* súčasťou základnej výbavy alebo za príplatok, v závislosti od verzie

Priestranný a variabilný interiér (až 9 miest)

3 dĺžky karosérie

Pozýva na cesty 
Traveller je stelesnením výnimočne pohodlnej jazdy na  komfortnom 

podvozku. Atmosféra a komfort v kabíne poskytujú posádke 
skutočne oddychovú jazdu. Peugeot Traveller má čisté a jednoduché 

kontúry, evokujúce veľký vnútorný priestor. Traveller má okrem 
head-up displeja* a množstva asistenčných systémov* aj novú 

generáciu hlasovo ovládanej 3D navigácie*.

Kompaktný, priestranný, variabilný 
Traveller prichádza v troch dĺžkach karosérie. Vďaka výške zníženej 

na 1,9 metra nemá problém s parkovaním v podzemných 
parkoviskách. V priestrannom interiéri dominuje presklená strecha.*

Možnosti konfigurácie sedadiel uložených v úplne novom systéme 
koľajničiek sú nekonečné. Elektrické posuvné dvere možno otvoriť

jednoduchým pohybom nohy bez dotyku dverí. 

Nový štandard veľkopriestorových 
osobných áut 

Traveller ponúka veľký vnútorný priestor pri čo najmenších 
vonkajších rozmeroch. Poháňajú ho motory BlueHDi s výkonom  

od 95 do 180 koní a k dispozícii je automatická prevodovka EAT6. 
Dosahuje najnižšiu spotrebu a emisie vo svojej triede.

Kompaktný s dĺžkou od 4,6 m

Peugeot    Traveller

 Kombinovaná spotreba 4,9 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 127 – 155 g/km.

 7" dotyková obrazovka   

Batožinový priestor až 640 l

LED denné svetlá

S dizajnom rodiny Peugeot 
Tento praktický sedan dostal úplne novú tvár, spoločnú pre nové 

modely značky Peugeot. Predná časť pôsobí robustne a elegantne 
zároveň. Peugeot 301 získal nádych vyššej triedy umocnený 

novým dizajnom zadných svetiel. 

Technológie a priestor 
Mirror Screen Triple Play je v tejto kategórii sedanov doteraz 

nevídanou technológiou. Okrem takýchto luxusných prvkov 
výbavy prináša nový Peugeot 301 veľkolepý interiér a najväčší 

batožinový priestor v triede. 

Bezpečný a výkonný 
Úroveň bezpečnosti už v základnej výbave prekonáva bežne 

očakávaný štandard v tejto kategórii. Nový Peugeot 301 má 
navyše vylepšené jazdné vlastnosti a pre vyšší jazdný komfort 

ponúka kombináciu benzínového motora 1,6 l VTI 115k s novou 
6-stupňovou automatickou prevodovkou.

EAT6 automatická prevodovka   

Peugeot    Nový 301
Robustný a elegantný rodinný sedan Cestovanie a komfort na vysokej úrovni

 Kombinovaná spotreba 3,8 – 6,8 l/100 km, emisie CO2 98 – 157 g/km.



Peugeot    Inovácie

Peugeot pokračuje v inováciách 
Značka PEUGEOT predstavila na tohtoročnom autosalóne  

v Ženeve svoju víziu budúcnosti samostatne jazdiacich 
vozidiel PEUGEOT INSTINCT CONCEPT.

Peugeot sa v tomto segmente presadzuje s dôležitým 
heslom: sloboda. PEUGEOT INSTINCT CONCEPT stelesňuje 

spojenie značky so zážitkom z autonómnej jazdy  
a predstavuje kombi s nadčasovým dizajnom a čistými 

líniami s aktívnymi aerodynamickými prvkami.

Po prvý raz sa vo svetovej premiére predstavíla technológia 
I.o.T. fungujúca vo vozidle. Do cloudových zdieľaných služieb 

používateľa vozidla je zabudovaný Samsung Artik Cloud.  
Vozidlo spája všetky dáta z mobilných telefónov, smart 

hodiniek a z domácich spotrebičov.

PEUGEOT INSTINCT CONCEPT ponúka dva jazdné režimy – 
dravší Drive Boost alebo pokojnejší Drive Relax – a dva 

režimy autonómnej jazdy – efektívnejší Autonomous Sharp 
alebo komfortnejší Autonomous Soft.

PEUGEOT Responsive i-Cockpit® nanovo definuje interiér 
vozidla, aby vyhovoval špecifickým podmienkam 

autonómneho jazdenia. Rozhrania sa menia pred jazdou, 
počas nej aj po jej skončení a vždy sa prispôsobujú vybranému 

režimu jazdy a profilu používateľa.

Vodič môže kedykoľvek prevziať kontrolu nad ovládaním 
vozidla PEUGEOT INSTINCT CONCEPT. V režime 

samostatnej jazdy mu na to stačí siahnuť po ovládači 
i-Device inštalovanom na stredovej konzole.

Koncept autonómneho jazdiaceho vozidla je poháňaný 
jednotkou PHEV s výkonom 300 koní.

Koncept Instinct
Peugeot    Technológie a kvalita

Technologické novinky 
pre maximálny pocit bezpečia:

 Grip Control novej generácie s výberom 5 režimov 
   na zlepšenie trakcie predných kolies 

   (štandard, sneh, terén, piesok a vypnuté ESP),
 Active Safety Brake (automatické brzdenie v meste 

   pri nebezpečenstve kolízie) s funkciou Distance Alert, 
 aktívny systém sledovania vybočenia z jazdného pruhu,

 aktívny systém monitorovania mŕtveho uhla,
 systém sledovania pozornosti vodiča,

 adaptívny tempomat s funkciou zastavenia 
   (pre verzie s automatickou prevodovkou),
 zdokonalený parkovací asistent s 360° výhľadom,

 Hill Assist Descent Control na kontrolu strmého zjazdu
   z kopca,
 Mirror Screen pre ovládanie smartfónu cez dotykovú  

   obrazovku.

BENZÍNOVÉ MOTORY PureTech 
REKORDNÁ SPOTREBA 308**: 2,85 L/100 KM

Generácia trojvalcových motorov PureTech prináša 
skutočný prelom v spotrebe. Je držiteľom rekordu  

v spotrebe paliva (2,85 l/100 km) a vzdialenosti prejdenej na 
jednu nádrž (1 810 km)*. Poskytuje vyrovnaný priebeh výkonu 

a krútiaci moment 230 Nm pri nízkych otáčkach. Navyše 
emisie CO2 klesli o 25 % na minimálnu hodnotu 88 g/km.

** Peugeot 308 s motorom PureTech 130 k pri priemernej rýchlosti 57 km/h

DIESELOVÉ MOTORY BlueHDi 
ODSTRÁNENIE 99,9 % NESPÁLENÝCH ČASTÍC 

BlueHDi – najúčinnejšia dieselová technológia zníženia emisií 
na trhu pre motory so zvýšenou výkonnosťou (spĺňa emisnú 

normu Euro6). Dokáže zásadne znížiť emisie oxidu dusíka  
(o viac než 90 %), optimalizovať emisie CO2, spotrebu paliva 

a súčasne odstrániť 99,9 % nespálených častíc z výfukových 
plynov.

* Peugeot 208 s motorom 1,6 BlueHDi 100 S&S (certifikát UTAC)

2 NAJPRESTÍŽNEJŠIE TITULY 
ZA POSLEDNÉ 4 ROKY

V roku 2014 získal Peugeot 308 najvyššie 
automobilové ocenenie v Európe Auto roka.

Úspech značky zopakoval v tomto roku 
aj Peugeot 3008 SUV, čím definitívne 

potvrdil kvalitu a celoeurópsku prestíž 
vozidiel Peugeot.  

VÍŤAZNÁ TECHNOLÓGIA Z DAKARU
Potvrdením kvality a spoľahlivosti vozidiel Peugeot je aj víťazná 

technológia v modeloch 2008 DKR a  3008 DKR, ktoré triumfovali 
na Rely Dakar v posledných dvoch ročníkoch.

Vízia Peugeot sleduje rovnaké ciele už vyše  
sto rokov: efektívne a užitočné technológie, 
nadčasový a dynamický dizajn, ohľaduplnosť  
k životnému prostrediu, a to všetko pri 
zabezpečení maximálneho pôžitku z jazdy. 

Inovatívne a efektívne 
technológie

MÁME NAJLEPŠIE MOTORY



Slovenský pretekársky tím pod 
krídlami značky Peugeot plánuje  

v roku 2017 priblížiť verejnosti 
účinkovanie na vybraných rely 

slovenskej aj svetovej úrovne 
prostredníctvom krátkych videí. 

Zároveň chce do diania okolo tejto 
najkrajšej a najnáročnejšej motoristickej 

disciplíny vtiahnuť ľudí z prostredia 
dílerskej siete značky.

Rasťo Chvála so spolujazdkyňou Zuzkou 
Lieskovcovou budú zbierať skúsenosti  

vo svetovej konkurencii. Odštartujú domácou 
prípravou koncom mája na slávnej 44. Rely 

Tatry, ktorá patrí medzi ich najobľúbenejšie 
domáce preteky. Prvý oficiálny test novučičkého 

Peugeot 208 R2 plánujú ešte skôr, na Mini Rely
 Liptovské Sliače počas prvého májového víkendu. 

V lete je v pláne podujatie európskeho alebo svetového formátu  
za účasti médií s cieľom získať skúsenosti a publicitu pre značkou 

Peugeot v slovenských médiách. „Na túto sezónu som sa pripravovala 
veľmi dôkladne a začala som vo fitnescentre už v zime. Rely je fyzicky 

náročný šport, a ak je kondícia, potom je aj pohoda v hlave,“ povedala 
pred úvodom sezóny Zuzka Lieskovcová, najznámejšia slovenská 

navigátorka v rely. Jasno v pohľade na túto sezónu má aj jazdec Rasťo 
Chvála: „Stále hľadáme optimálny model, ako priblížiť rely bežnému 

motoristovi, aby mal motoršport u nás takú popularitu ako v zahraničí. Hlavne 
chceme ukázať mladým, že vášeň pre rýchlosť a zápolenie patrí na uzavretú 

trať, nie na bežné cesty. Náš Peugeot 208 R2 je tiež dôkazom, že aj 180 koní stačí 
na to, aby ste porážali oveľa výkonnejšie autá. Chystáme sa zapôsobiť  

na mladých a získať nové skúsenosti na najvyššej úrovni tohto športu.“ 

Peugeot    Motorsport

PEUGEOT, VÍTAZ DAKARU 
2016 A 2017

PEUGEOT SPORT SLOVAKIA

PEUGEOT SPORT v spolupráci s dizajnovým centrom PEUGEOT upravil nový model PEUGEOT 
3008 SUV na pretekársky zázrak. Výsledok je ešte výnimočnejší a ešte výkonnejší.
 
Z technického hľadiska použil PEUGEOT Sport základ z modelu PEUGEOT 2008 DKR, 
ktorý zvíťazil v roku 2016, a upravil niektoré kľúčové prvky:
 
• odpruženie (tlmenie vibrácií a geometria) pre ďalšie zlepšenie výkonu,
• zlepšenie priebehu výkonu a lepšia dostupnosť krútiaceho momentu vo všetkých  
 podmienkach a v širšom rozsahu otáčok,
• nastavenie motora podľa predpisov FIA (pre PEUGEOT to znamenalo 
 zmenšenie priemeru reštriktora z 39 na 38 mm, čo prinieslo pokles výkonu 
 o 20 koní),
• zapracovanie klimatizácie (veľmi dôležitý prvok pre posádku, pretože 
 na niektorých úsekoch dosahovala teplota v interiéri hodnotu až 60 °C),
• úprava hmotnosti vozidla, ktorá sa napriek zapracovaniu zosilnení 
 a klimatizácie nezmenila,
• viacero úprav viedlo k zvýšeniu spoľahlivosti, najmä komponentov 
 v okolí motora.

priblíži rely verejnosti

Tridsať rokov po prvom víťazstve na Rely Dakar značka 
PEUGEOT opäť preukázala svoje schopnosti, keď  

v pretekoch s celkovou dĺžkou 9 000 km triumfovala  
s novinkou Peugeot 3008 DKR s pohonom dvoch kolies 

a obsadila prvé tri miesta v celkovom hodnotení. Trať viedla 
cez mnohé nástrahy v Paraguaji, Bolívii a v Argentíne.  

Za volantom nového modelu PEUGEOT 3008 DKR boli 
posádky Peterhansel/Cottret, Loeb/Elena a Despres/Castera, 

ktoré v juhoamerických pretekoch niesli vysoko vztýčenú 
francúzsku vlajku.

PEUGEOT 3008 DKR
výzva pre technikov, sen pre dizajnérov

Historické trojité víťazstvo
PEUGEOT DAKAR 2017
Je to uz šieste víťazstvo značky Peugeot na Rely Dakar  
zo siedmich účastí. Z toho dvakrát Peugeot zaznamenal  
tri víťazstvá počas jedného ročníka.

HISTÓRIA :
1987: 
viťaz Vatanen/Giroux (205 T 16 Grand Raid)

1988: 
viťaz Kankkunen/Piironen (205 T 16 Grand Raid)

1989: 
dvojité víťazstvo Vatanen/Berglund 
(405 T 16 Grand Raid), Ickx/Tarin 
(405 T 16 Grand Raid)

1990: 
trojité víťazstvo Vatanen/Berglund 
(405 T 16 Grand Raid), Waldegard/Fenouil 
(405 T 16 Grand Raid), 
Ambrosino/Baumgartner
(205 T 16 Grand Raid)

2016: 
viťaz Peterhansel/Cottret 
( PEUGEOT 2008DKR)

2017: 
trojité víťazstvo 
Peterhansel/Cottret, 
Loeb/Elena 
a Despres/Castera 
(všetci na 
PEUGEOT 3008DKR)

ˇ



VYRÁBAME NA SLOVENSKU,
AJ PRETO PODPORUJEME SLOVÁKOV

Od roku 2012 podporujeme tanečnú skupinu Street Dance Academy, 
ktorú vedie Laci Strike. Tento rok pripravujú turné, ktorého súčasťou 

bude aj európske auto roka Peugeot 3008.

Noví partneri Auta roka 
Peugeot 3008 sa predstaví aj na tohtoročnej  Android & Windows Roadshow, 

ktorá dokáže ideálne odprezentovať jeho technologickú vyspelosť. 
A túto šelmu medzi autami nájdete túto sezónu vystavenú aj v bratislavskej ZOO. 

Peugeot je tiež dlhoročným partnerom najväčšieho 
hudobného podujatia na Slovensku, festivalu Pohoda, 
pravidelne zaraďovaného medzi najlepšie svetové 
festivaly. V areáli Pohody môžete stretnúť účinkujúcich 

a organizátorov na bicykloch Peugeot a máme tu aj svoj 
špeciálny stan s rôznymi aktivitami. Tento rok 

v ňom budeme oslavovať najnovšie víťazstvá – titul 
Európske auto roka pre model 3008 SUV, ako aj  

obrovský triumf Peugeot na Rely Dakar.

Okrem dlhoročnej 
podpory našich 

tenistov sa 
Peugeot Slovensko 

hrdo hlási k domácim 
kultúrnym hodnotám. 

Preto podporujeme 
významné slovenské 

inštitúcie a projekty.

Od roku 2015 sa v Slovenskom 
národnom divadle jazdí na modeloch 

Peugeot. Odvtedy sme totiž hrdým 
partnerom našej prvej divadelnej scény.  

Okrem toho budeme tento rok po 
prvýkrát aj partnerom najprestížnejších 

ocenení v oblasti divadla Dosky 2017.

  Partner 
divadelných umelcov

RODENÝ SLOVÁK

Peugeot    Partnerstvá

Pohodová značka

Tancujeme spolu s SDA

PEUGEOT PODPORUJE TENIS

Partner Roland Garros a turnajov ATP
Peugeot  sa angažuje v tenise už viac ako 30 rokov  
a začalo sa to na slávnom parížskom turnaji ROLAND GARROS. 
V súčasnosti je tiež oficiálnym partnerom ATP, ktorá zastrešuje 
tridsiatku najväčších mužských turnajov na svete, vďaka čomu 
je automobilovou značkou č. 1 vo svetovom tenise. 
S tenisom ju spájajú spoločné hodnoty ako dynamika, elegancia,
emócie. Hlavnými ambasádormi značky sú známi tenisti ako 
David Ferrer, Juan Martin del Potro (Argentína), Fernando Verdasco, 
Nicolas Almagro, David Goffin, Tommy Robredo, Gilles Simon, 
Jérémy Chardy či Alizé Cornet. 

UŽ VIAC AKO 30 ROKOV

PODPORA SLOVENSKÉHO 
TENISU 

Značka PEUGEOT podporuje medzinárodnú tenisovú 
stratégiu aj na Slovensku. Už 15. rok je oficiálnym 

partnerom Slovenského tenisového zväzu. 
Slovenskými ambasádormi značky za celé 

toto obdobie boli nielen hráči ako Dominik Hrbatý 
či Dominika Cibulková, ale najmä celý úspešný 

fedcupový tím, ktorého je Peugeot oficiálnym partnerom 
dodnes. Veľmi sa tešíme svetovým úspechom Dominiky, 

ako aj silnému tímovému duchu súčasného fedcupového 
tímu, ktorý skvele bojuje o miesto medzi najlepšími  

8 družstvami na svete.

Tento rok prebehne už tretí ročník veľkého tenisového 
eventu pre širokú verejnosť PEUGEOT TENNIS DAY, 
ktorý organizuje Peugeot v spolupráci so Slovenským 
tenisovým zväzom (STZ) a slovenskými tenisovými 
hviezdami. Cieľom je nielen na vlastné oči vidieť 
našich najúspešnejších tenistov a ich trénerov, 
zahrať si s nimi tenis, získať podpisy, zabaviť sa, 
sledovať celoslovenské finále Detského Davis 
Cupu a Fed Cupu, ale predovšetkým prebudiť 
lásku k tenisu a k jeho hodnotám a možno sa  
v budúcnosti venovať tomuto športu aktívne.

Peugeot    Tenis



už za 11.500 € bez DPH

PARTNER furgon

Výbava: ESP/ABS/REF/AFU, airbag vodiča, variabilný 
posilňovač riadenia, výškovo a osovo nastaviteľný volant, 
elektricky ovládané predné okná, zásuvka 12 V, 
jednomiestne sedadlo spolujazdca, centrálne zamykanie 
s  oddeleným zamykaním nákladného priestoru, priečka 
s mriežkou, pravé bočné posuvné dvere (iba pre L2), zadné 
plechové dvojkrídlové dvere 1/3 + 2/3 otvárateľné v uhle 
180°, automatické uzamknutie vozidla po rozjazde, 
odkladacia polica pod strechou, plnohodnotné rezervné 
koleso, 15" disky kolies a ďalšie prvky výbavy.

Ponúkame vám dlhoročné skúsenosti a jednu z najväčších ponúk malých 
úžitkových vozidiel na trhu so širokým výberom verzií. 

už za 14.720 € bez DPH

BOXER furgon

V PONUKE AJ VERZIE S POHONOM 4 × 4

Výbava: ESP/ABS/REF/AFU, Hill assist, airbag vodiča, 
posilňovač riadenia, imobilizér, osovo nastaviteľný volant, 
elektricky ovládané predné okná, tónované sklá, zásuvka 
12 V, palubný počítač, osovo nastaviteľný volant, 
dvojmiestna lavica spolujazdca, diaľkové centrálne 
zamykanie, plechová priečka za sedadlami, pravé bočné 
posuvné dvere, zadné plechové dvojkrídlové dvere 
otvárateľné v uhle 180°, ochranné oplastovanie v dolnej 
časti nákladného priestoru, odkladacia polica pod strechou 
v kabíne, nádrž 90 l a ďalšie prvky výbavy.

V PONUKE AJ VERZIE S POHONOM 4 × 4

Kombinovaná spotreba 4,2 – 6,5 l/100 km, emisie CO2 110 – 150 g/km. Ilustračné foto.

Ponuku šitú na mieru získate u predajcov v celej sieti Peugeot.
Kombinovaná spotreba 5,2 – 9 l/100 km, emisie CO2 157 – 238 g/km. Ilustračné foto.

Peugeot    Úžitkové vozidlá

VÄČŠIA MODULARITA
PRE VÄČŠIU PRODUKTIVITU

už za 14.955 € bez DPH

EXPERT furgon

Kombinovaná spotreba 5,3 – 5,5 l/100 km, emisie CO2 139 – 168 g/km. Ilustračné foto.

Výbava: ESP/ABS/REF/AFU, airbag vodiča a spolujazdca, 
tempomat a obmedzovač rýchlosti, elektrické ovládanie 
predných okien, dvojmiestna lavica spolujazdca, centrálne 
zamykanie s oddeleným zamykaním nákladového 
priestoru, pravé bočné plechové a posuvné dvere, zadné 
plechové dvojkrídlové dvere 50/50 otvárateľné v uhle 180°, 
plnohodnotné rezervné koleso, plechové disky kolies 16" 
Vo verzii Premium navyše manuálna klimatizácia, 
dvojmiestne sedadlo spolujazdca MODUWORK, Pack 
Elektrik, Pack Komfort, rádio s RDS a mp3.

V PONUKE AJ VERZIE S POHONOM 4 × 4

PROFESIONÁLI PROFESIONÁLOM



Každý vek 
má svoje výhody

Doprajte svojmu vozidlu 
profesionálnu starostlivosť bez 

ohľadu na vek. Je krásne, keď 
originál zostane originálom!

Navštívte Peugeot servis
a získajte až 25 % zľavu

na originálne náhradné diely!

Strešné nosiče

25 %
zľava

25 %
zľava

Nosiče bicyklov Thule Vaničky do kufra

25 %
zľava

Strešné boxy Thule

15 %
zľava

Stierače

40 %
zľava

Disky z ľahkej zliatiny

výhodné 
akciové 
ceny

Využite výhodnú ponuku 
originálnych doplnkov Peugeot, 

ktoré obohatia vaše vozidlo

Peugeot 
originálne doplnky

Peugeot    Servis

Viac informácií o období platnosti a podmienkach akcií Peugeot originálne 
doplnky a Každý vek má svoje výhody nájdete na www.peugeot.sk.

Peugeot vyvinul ponuku služieb adaptovaných na vaše potreby. Vďaka kontraktom Peugeot 
OPTIWAY si môžete predĺžiť vašu záruku, zabezpečiť pravidelné prehliadky, presne 
vykalkulovať výmenu opotrebiteľných dielov.
Z našej kompletnej ponuky, ktorá je úplne flexibilná, si môžete sami vybrať úroveň pokrytia, 
ktorú chcete mať, a využívať ju počas celého obdobia platnosti zmluvy.

Tieto služby sú platné v celej Európe, zmluvy môžete uzatvoriť na obdobie až ôsmich 
rokov alebo do 200 000 km.

Získate tak lepšiu pozíciu na následný predaj alebo spätné odkúpenie svojho 
vozidla a zvyšujete jeho zostatkovú hodnotu. V prípade predaja vozidla pred 
ukončením platnosti vašej zmluvy prejdú všetky vaše výhody na nového majiteľa.

ZMLUVA PEUGEOT OPTIWAY PRAVIDELNÉ PREHLIADKY:
Táto zmluva obsahuje všetky výdavky, s ktorými sa počíta na pravidelné prehliadky 
uvedené v servisnej knižke vozidla. Okrem opotrebiteľných dielov.

PEUGEOT OPTIWAY SERVISNÁ ZMLUVA 
BUĎTE ÚPLNE POKOJNÍ
Nemusíte počítať s ďalšími výdavkami, lebo všetko 
podstatné je v zmluve zahrnuté. 
Zmluva obsahuje:
• predĺženú záruku;
• pravidelné prehliadky podľa servisnej knižky;
• výmenu opotrebiteľných dielov;
• Peugeot Assistance Nonstop;
• STK.

ZMLUVA PEUGEOT OPTIWAY PRAVIDELNÉ PREHLIADKY  
+ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 
BUĎTE ZABEZPEČENÍ
Zmluva obsahuje:
• ochranu pred mechanickými, elektrickými alebo elektronickými poruchami;
• pravidelné prehliadky podľa servisnej knižky vozidla;
• Peugeot Assistance Nonstop.

ZMLUVA PEUGEOT OPTIWAY PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
BUĎTE V POHODE
Za nízku cenu si rozšírite ochranu, ktorou bude krytý váš Peugeot.
Zmluva obsahuje:
• ochranu pred mechanickými, elektrickými alebo elektronickými  
 poruchami;
• Peugeot Assistance Nonstop.

24 h/7 d v Európe
V prípade poruchy spôsobujúcej 

nepojazdnosť vozidla máte bez ohľadu 
na vzdialenosť od bydliska právo  

na opravu alebo odtiahnutie vozidla.  
V prípade, že sa vozidlo nedá opraviť v deň 

poruchy, máte nárok na ďalšie služby 
(preprava, poskytnutie náhradného vozidla 

a ubytovanie).

 Peugeot 
Assistance

Peugeot    Optiway



ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV A SERVISOV PEUGEOT
BRATISLAVA: FINAL CD – Ivanská cesta 30 – Hodonínska cesta · FRANCETECH – Jasovská 22/A · BANSKÁ BYSTRICA: LION CAR – Partizánska cesta 83 · 
ČADCA: AUTOPROFIT – A. Hlinku 483 · DUNAJSKÁ STREDA: DUNAUTO – Hlavná 5408/7 · KOŠICE: FRANCE TECH – Rozvojová 1 · MARCO CAR – 
Popradská 88 · KOŠŤANY NAD TURCOM: A. M. Plus – Športová 323 · LEVICE: AUTO-RÁCZ – Kalnická cesta 16 · LUČENEC: Auto Viba – Alojza Jiráska 5339 
· MALACKY: AUTO-ŠENY – Priemyselná 5353 · MICHALOVCE: AUTOSTYL – Močarianska 3999 · NÁMESTOVO: AUTOVAV – Vojenské 974 · NITRA: AUTO 
NITRA – Hlohovecká 9 · NOVÉ MESTO n/VÁHOM: AUTO LION – Trenčianska 51 · NOVÉ ZÁMKY: RIVAL CAR – Komárňanská cesta 88 · PARTIZÁNSKE:  FINAL 
CD* – Škultétyho 437/18 · POVAŽSKÁ BYSTRICA: J. T. INTERNATIONAL – Považské Podhradie 80 · POPRAD: WAGON TRADING – Partizánska 4505/104 · 
PREŠOV: PGT – Petrovianska 38/A · PRIEVIDZA: FINAL CD – Nadjazdová 1782/14 · TOPOĽČANY: BV Auto – Krušovská 4664 · TRENČÍN: CC TRADE – 
Bratislavská 1789 · TRNAVA: BEGAM – Bratislavská 78 · ZVOLEN: AUTOPRINT – Tulská ul. 8515/8 · ŽILINA: FINAL CD – Prielohy 5

* len servis

peugeot.sk

NOVÉ SUV PEUGEOT 3008
EURÓPSKE AUTO ROKA 

MILUJEME VÍŤAZSTVÁ!
TRIUMF NA DAKARE A TERAZ AJ AUTO ROKA 2017

Kombinovaná spotreba 4,0 – 6,0 l/100 km, emisie CO2 104 – 136 g/km.


