NOVÝ PEUGEOT 208

KONCENTROVANÁ

ENERGIA

Na prvý pohľad je nový PEUGEOT 208 príťažlivý
novým dôraznejším, športovým a elegantnejším štýlom,
ako aj novou metalickou farbou Orange POWER,
ktorá je symbolom dynamiky, mladosti a sviežosti.
PEUGEOT 208 ponúka exkluzívne farby karosérie,
personalizáciu, športové verzie, nové technologické zariadenia
a poskytuje väčšie pohodlie a bezpečnosť.Prichádza aj s novými
úspornými a výkonnými motorizáciami, takže nezabúda na
žiadnu oblasť.

MAGNETICKÁ

PRÍŤAŽLIVOSŤ
Nový predný nárazník má ostrejšie, presnejšie a energické línie.
Rozšírená predná maska a masívnejší chrómový lem sú integrované
do nárazníka.
Tento nový štýl vpredu podčiarkujú nové dvojfarebné* svetlomety,
vo farbe čierna a chróm, pre ostrejší pohľad a exkluzívny svetelný
podpis s LED diódami** , ktorý je znakom šelmy a technológií
a je ľahko spoznateľný.
* V štandardnej výbave od úrovne 2.
** 100% osvetlenia pomocou elektro-luminiscenčných diód, v štandardnej výbave od úrovne 2.

ŠPORTOVÝ

A ELEGANTNÝ ŠTÝL
Nový PEUGEOT 208 je mestský hatchback s pestrou osobnosťou a novým
prepracovaným štýlom.
Predstavuje elegantnú a športovú karosériu s energickými a modernými proporciami.
V kombinácii s excentrickými hmlovkami táto nová identita vizuálne transformuje
vozidlo a stáva sa z neho širšie, dynamickejšie auto, ktoré lepšie sedí na ceste
a pozýva vodiča sadnúť si za volant.

SVETELNÝ

PODPIS
Nové zadné svetlá s 3D pazúrmi z LED diód* upútajú a zaujmú na prvý pohľad.
Ich veľmi homogénny vzhľad, teplá opálová červená farba a veľmi hlboký 3D efekt
z nich robia skutočný technologický klenot.
Celý modelový rad nového PEUGEOT 208 je vybavený týmito novými svetlami
s tromi pazúrmi, ktoré sú identifikačným prvkom značky PEUGEOT.
* 100% osvetlenia pomocou elektro-luminescenčných diód.

KOMPAKTNÝ A

VEĽMI ĽAHKO
OVLÁDATEĽNÝ
Nový PEUGEOT 208 je agilný a veľmi ľahko ovládateľný v mestských podmienkach
vďaka kompaktnej karosérii, s dĺžkou menej ako 4 m, v spojení s kompaktným volantom.
Táto kombinácia znásobuje potešenie z jazdy, ktorá je zábavná a vzrušujúca.
Nový PEUGEOT 208 je praktický pre každodenný život, dobre sa cíti v meste aj na
dlhšej ceste. Ľahko sa s ním parkuje, je vybavený cúvacou kamerou a parkovacím
asistentom* (zistí prekážky, ktoré nie je vidno pri cúvaní). Taktiež má vo výbave Park
Assist* (aktívna pomoc pri parkovaní, pri rýchlosti menej ako 8 km/h).
* V štandardnej výbave, ako voliteľná výbava alebo nedostupné podľa verzie. Pomocné systémy pri riadení,
s ktorými si vodič udržiava kontrolu nad vozidlom.

INTUITÍVNE

A VZRUŠUJÚCE
RIADENIE
V interiéri nového PEUGEOT 208 sú všetky funkcie na dosah ruky a pohyby
sú vďaka PEUGEOT i-Cockpit oveľa jednoduchšie. Pozostávajúc z kompaktného
volantu, 7‘‘ dotykovej obrazovky* a prístrojového panelu v zornom poli, umožňuje
PEUGEOT i-Cockpit bezprostredné vnímanie intuitívnej, vzrušujúcej a bezpečnej jazdy.
Nový PEUGEOT 208 ponúka kvalitný a elegantný interiér, v ktorom je dôležitý každý
detail, od návrhu priestoru až po výber materiálov.
Jedinečnú atmosféru umocňuje panoramatická strecha s bielym podsvietením
a svetelnými lištami modrej farby.
* V štandardnej výbave od úrovne 2.

SVIEŽE A MODERNÉ

FARBY KAROSÉRIE
Paleta farieb a ich spracovanie – matné, metalické, perleťové a textúrované –
sa pre nový PEUGEOT 208 rozšírila o jedinečné farby. Bohatá a pestrá škála
12 farieb spĺňa rastúci dopyt zákazníkov, ktorí hľadajú rozdielnosť a exkluzivitu.
Nová metalická farba Orange POWER je symbolom dynamiky, mladosti
a sviežosti. Jej trblietavý lesk sa na svetle rozžiari. Je to veľmi moderná
a radostná farba, ktorá iskrí a zdôrazňuje vozidlo aj vodiča.
Vozidlo na fotografii vo farbe Orange Power / personalizácia exteriéru Menthol White.

DOTYK

PERSONALIZÁCIE
Pre nový PEUGEOT 208 sú dostupné* packy personalizácie: pack Menthol White pomocou
bielych prvkov vyvoláva dynamickú a elegantnú atmosféru, pack Lime Yellow má farebné prvky
a je zábavný a moderný.
Packy personalizácie exteriéru spájajú eleganciu čierneho lakovania (lem mriežky chladiča,
spätné zrkadlá, kryty hmlových svetlometov) s originalitou farebných prvkov** (mriežka chladiča
s farebným 3D efektom, nápis PEUGEOT vpredu a vzadu, hmlovky a smerovky).
Personalizácia interiéru ponúka modernejšiu a luxusnejšiu atmosféru prepracovanú do každého
detailu: od športových sedadiel cez chrómové výduchy vetrania až po farebné prvky** na čalúnení,
volante, palubnej doske a paneloch dverí.
* Voliteľná výbava od úrovne 2.
** Farba podľa zvolenej sady.

Vozidlo prezentované vo farbe Ice Silver / vonkajšia personalizácia Lim Yelov.

HRY

SVETLA
Nový PEUGEOT 208 má v ponuke dve nové textúrované farby,
ktoré sú skutočne inovatívne. Ich vzhľad je matný a saténový
zároveň: ICE Grey a ICE Silver.
Tieto farby sú ľahko odlíšiteľné a hodnotné. Veľmi citlivo
reagujú na zmeny svetla a zvýrazňujú línie štýlu zdôraznením
dynamiky a odlíšenia nového PEUGEOT 208. Ich štruktúra je
na dotyk mierne zrnitá a okamžite vyvoláva dojem robustného
a ochraňujúceho vozidla.
Sú odolnejšie a ich údržba je jednoduchšia, ako pri klasických
matných farbách. Výborne odolávajú mikro – škrabancom a
dobre znášajú časté umývanie – vysokotlakové alebo pomocou
rotačných kief.* Tým, že sa použili na sériovo vyrábanom vozidle,
sú konečne dostupné všetkým.
* Bez použitia vosku.
Vozidlo na fotografii vo farbe Ice Silver / personalizácia exteriéru Lime Yellow.

IDE S TRENDOM
DOBY
Nový PEUGEOT 208 má v ponuke aplikácie, nástroje a služby
pripojené do siete, ktoré sa jednoducho ovládajú prostredníctvom
obrazovky.
Mirror Screen*
Funkcia Mirror Screen umožňuje využívať aplikácie Mirrorlink®**
alebo Carplay®*** vo vašom kompatibilnom smartfóne na 7''
dotykovej obrazovke vozidla. V záujme ľahkého čítania a
bezpečného používania automobilu, sa kompatibilné aplikácie
zobrazia v špecifickom rozhraní, ktoré je prispôsobené jazde.
* V závislosti od krajiny a úrovne výbavy je táto služba nedostupná, voliteľná, alebo
v štandardnej výbave.
** Fungovať budú iba certifikované aplikácie MirrorLink™ alebo Carplay ®, keď bude
vozidlo stáť alebo bude v pohybe. Niektoré funkcie uvedených aplikácií budú počas
jazdy nefunkčné. Niektoré informácie, ktoré môžu byť prístupné zadarmo na vašom
smartfóne vyžadujú predplatenie certifikovanej aplikácie MirrorLink ™ alebo Carplay ™.
Funkcia Mirror Screen pracuje prostredníctvom technológie MirrorLink ™ pre telefóny
Android, Blackberry a Windows Phone, kompatibilný MirrorLink ™ a Carplay ® pre
telefóny iOs, v prípade, že je v telefóne predplatený aj internet u mobilného operátora.
Nové smartfóny budú postupne vybavené týmito novými technológiami. Ďalšie
informácie na http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** Carplay ® je komunikačný protokol Apple. K dispozícii pre PEUGEOT 208 koncom
roku 2015.

PEUGEOT

A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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 jedným z priekopníkov:
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 mechanizmu prispieva
k ochrane životného prostredia znížením množstva častíc
z dieselového motora až na hranicu merateľných hodnôt
(0,004 g/km). Taktiež k tomu prispeli prelomové technológie:
zavedenie systému Stop & Start, vývoj novej generácie
dieselových a benzínových motorov.

Motorizácie

BLUE HDi je najúčinnejšia a najúspornejšia technológia zníženia
emisií dieselového motora na trhu. Kombinovaná spotreba je od
3 l/100 km.
Na novom PEUGEOT 208 sú k dispozícii účinné technológie,
ako verzie BlueHDi s dieselovými motormi spĺňajúcimi 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 %, výrazne sa znížila
spotreba, optimalizovali sa emisie CO2 a odstránilo sa 99,9 %
častíc.
* Selektívna katalytická redukcia.

Nový PEUGEOT 208 je v ponuke s 3-valcovými benzínovými
motormi PureTech poslednej generácie – všetky spĺňajú
európsku normu EURO 6 a sú zárukou výkonu a úspornosti.
Motory sú kompaktnejšie a ľahšie a poskytujú vyšší výkon vďaka
zníženej hmotnosti a rozmerom. Ich vysoký výkon vychádza
z optimalizovaného spaľovania a obmedzeného trenia. Tieto
motory sú nielen výkonné, ale aj veľmi úsporné. Spotreba
a emisie CO2 klesli až o 25 % v porovnaní so 4-valcovým
motorom s tým istým výkonom.

Spotreba v litroch / 100 km (1)
Mesto

Mimo mesta

Kombinovaná

CO2 (g/km)

1,0L PureTech 68

BVM5

5,2*

3,9*

4,4*

1,2L PureTech 82 S&S

ETG5

4,6**

3,9**

4,2**

97**

1,2L PureTech 82

BVM5

5,5*

3,9*

4,5*

104*

1,2L PureTech 110 S&S

BVM5

5,6*

3,8*

4,5*

103*

1,2L PureTech 110 S&S

EAT6

5,7*

3,8*

4,5*

104*

1,6L THP 165 S&S

BVM6

7,1*

4,6*

5,6*

129*

1,6L BlueHDi 75

BVM5

4,2*

3*

3,5*

90*

1,6L BlueHDi 100 S&S

BVM5

3,8*

3,2*

3,4*

87*

1,6L BlueHDi 120 S&S

BVM6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

* Pneumatiky s nízkym valivým odporom.
** Pneumatiky s ultra nízkym valivým odporom.
(1)

Všetky úsporné benzínové motory vykazujú kombinovanú
spotrebu menej ako 4,5 l /100 km.

Prevodovka

V súlade so smernicou 99/100/ES

BVM5: Manuálna 5-stupňová prevodovka.
BVM6: Manuálna 6-stupňová prevodovka.
ETG5: Robotizovaná prevodovka.
EAT6: Automatická 6-stupňová prevodovka (Efficient Automatic Transmission 6)
S&S: Stop & Start

102*

MOTORIZÁCIE
3-valcový benzínový motor PureTech
Tento motor je modulárny a kompaktný, odvážny a výkonný.
Je to koncentrát efektívnosti a najmodernejších technológií.
Ponúka výnimočný pôžitok z jazdy, ktorý patrí medzi
najlepšie na trhu. Vykazuje vynikajúci pomer medzi veľmi
nízkymi otáčkami 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 1,2 L PureTech 110 S & S EAT6 vykazuje emisie CO2 len
104 g/km, čo je referenciou v segmente pre benzínový motor
s automatickou prevodovkou.

Technológia BlueHDi
Motorizácie BlueHDi sú spojením vysokého výkonu, nízkej spotreby
a emisií. Na novom PEUGEOT 208 všetky vykazujú hodnoty pod
95 g/km CO2 a 3,6 l / 100 km pri kombinovanej jazde. Vďaka tomu sú
motory 1,6 L BlueHDi najúčinnejšími dieselovými motormi na trhu.
Všetky sú vybavené systémom Stop and Start so zosilneným
štartérom, okrem vstupnej verzie 1,6L BlueHDi 75.

1,2L PureTech 110 S&S

1,6 L BlueHDi FAP 100 S&S

PREVODOVKA
MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT
ROZLOŽENIE KRÚTIACEHO MOMENTU

BVM5/EAT6
205 Nm od 1 500 ot./min.

PREVODOVKA
MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT

BVM5
254 Nm od 1 750 ot./min.

1 500 až 5 500 ot./min.

ROZLOŽENIE KRÚTIACEHO MOMENTU

1 750 až 3 750 ot./min.

200 bar

KOMBINOVANÁ SPOTREBA (l/100 km) (1)

3,4**

EMISIE PRI KOMBINOVANEJ PREVÁDZKE CO2 (v g/km)

87**

VYSOKOTLAKOVÉ PRIAME VSTREKOVANIE
VYSOKOVÝKONNÉ TURBO NOVEJ GENERÁCIE

240 000 ot/min

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

4,5
103/104

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 potešenie z jazdy.
S&S: Stop and Start.
FAP: Filter pevných častíc s aditívom.
(1)
V súlade so smernicou ES 99/100.
** S úspornými pneumatikami TBRR (nízkym valivým odporom).

RADOSŤ

Z JAZDY
PODVOZOK
Nový PEUGEOT 208 má za cieľ poskytovať potešenie z jazdy na
vysokej úrovni, s výkonnými, všestrannými a úspornými motorizáciami
PureTech a BlueHDi.

Spojenie kompaktného volantu PEUGEOT i-Cockpit s podvozkom
prispôsobeným rôznym motorizáciám a s optimalizovanou
hmotnosťou, ktorá je zárukou úspornosti a reaktivity, umožňuje
novému PEUGEOT 208 ponúknuť dokonalú syntézu medzi
komfortom a držaním na ceste, čím zaručuje skutočnú radosť
z jazdy.

Automatická prevodovka EAT6
Nový PEUGEOT 208 je vo verzii 1,2 L PureTech 110 S&S vybavený automatickou prevodovkou EAT6,
so 6-stupňovým radením, ktoré optimalizuje spotrebu a zvyšuje radosť z jazdy.
Disponuje technológiou Quickshift, ktorá umožňuje:
• rýchle a plynulé radenie
• preradenie o viac rýchlostných stupňov naraz.
Na druhej strane jej výkon (energetická účinnosť) je takmer rovnaká, ako pri manuálnej prevodovke vďaka:
• zníženiu vnútorného trenia
• združeniu uzamykateľných meničov krútiaceho momentu, ktoré v prípade potreby vždy zabránia preklzu
prevodovky.
To sa premieta do zníženia emisií v porovnaní s manuálnou prevodovkou o 1 g/km CO2 (s rovnakými
pneumatikami), čo radí túto verziu na veľmi dobrú pozíciu, čo sa týka radosti z jazdy a spotreby.

LUXUSNÁ

TECHNOLÓGIA

Svetlomety
Kombináciou čiernych masiek s chrómovou parabolou je vytvorená optika a svetelný high-tech podpis s LED* diódami.
Novému PEUGEOT 208 poskytujú ostrejší pohľad, ktorý je ľahko rozpoznateľný a zabezpečujú dobrú viditeľnosť,
obzvlášť na krajnicu a v zákrutách.
* 100% osvetlenia pomocou elektro-luminescenčných diód. V štandardnej výbave od úrovne 2.

Zadné svetlá
Zadné svetlá a nové 3D pazúry z LED** diód sú opálovo červené, zaujmú a upútajú pozornosť na prvý pohľad.
Pazúry, tento technologický klenot, sú identifikačným prvkom značky a sú na celej modelovej rade 208.
** 100% osvetlenia pomocou elektro-luminescenčných diód.

BEZPEČNOSŤ
Zariadenia na palube nového PEUGEOT 208 prešli vývojom
a prinášajú viac 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, pri rýchlosti nižšej
ako 30 km/h.
Laserový snímač krátkeho dosahu (Lidar) sa nachádza
v hornej časti čelného skla a dokáže zaznamenať prekážky,
ako napríklad vozidlo idúce v protismere alebo stojace vozidlo.
Môže začať automaticky brzdiť na plný výkon, aby sa vozidlo
vyhlo zrážke alebo znížiť nárazovú rýchlosť a obmedziť
následky zrážky. V niektorých prípadoch umožňuje tento
systém aj automaticky zastaviť a vyhnúť sa zrážke s vozidlom,
ktoré sa nachádza vpredu.
* Voliteľná výbava od úrovne 2.

Airbagy
Ochranu cestujúcich v prípade kolízie zlepšuje 6 airbagov
v štandardnej výbave: 2 čelné airbagy, 2 bočné airbagy vpredu
a 2 bočné hlavové airbagy vpredu a vzadu
ESP
Všetky vozidlá PEUGEOT 208 sú v štandardnej výbave
vybavené systémom ESP (elektronický stabilizačný program)
vrátane ASR (protipreklzový systém), CDS (dynamická kontrola
stability), AFU (podpora brzdenia v kritických situáciách), ABS
(systém proti zablokovaniu kolies) a REF (elektronický
rozdeľovač brzdnej sily).
Statické osvetlenie križovatky*
Ak sú zapnuté stretávacie alebo denné svetlá a ak sa aktivuje
smerovka, alebo pri určitom uhle natočenia volantu, umožňuje
táto funkcia pomocou svetelného lúča z prednej hmlovky
osvetliť vnútornú časť zákruty, ak je rýchlosť vozidla menej ako
40 km/h (jazda v meste, kľukatá cesta, križovatky,
parkovanie...).
* V štandardnej výbave od úrovne 3.

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 plynový pedál, brzdenie, radenie rýchlostných stupňov a spojku v prípade manuálnej
prevodovky.
* Voliteľné v závislosti od verzie.

FARBY*
PERLEŤOVÉ FARBY

MATNÉ FARBY

Biela Banquise

Sivá Hurricane

Biela Perle Nacré

FARBY S TEXTÚROU

METALICKÉ FARBY

Čierna Perla Nera

Sivá Aluminium

Ice Silver

Sivás Shark

Červená Rubi

Ice Grey

Metalická farba
Oranžová Orange Power
Modrá Virtuel

Tmavo-modrá
Dark Blue

* Farby sú dostupné v závislosti od verzie / poťahu.

)

(0LFX

ierna

sivo-č

Koža
*** C

laudia

tral

a Mis

Čiern

ortov
ých

oťah
šp

ortov
ých

ťah šp

Perso
n
sedad alizácia M
en
iel Me
nthol thol White
White
– Polo
kožen
ýp

Perso
na
sedad lizácia Lim
iel Lim
e
e Yello Yellow – P
oloko
w
žený p
o

čiern
y

/Mod
rý

a Mis
tral

čiern

ierno

antiu
m

tnica
l

Adam

Poťah

Látka

Poťah
E

istral
Č

Poťah
M

POŤAHY*
* Poťahy sú dostupné v závistosti od verzie / farby karosérie.
*** Koža a iné materiály. Detail kože nájdete v technickej špecifikácii, ktorá je dostupná
u predajcu alebo na stránke www.peugeot.sk.

DISKY*

Zliatinový disk 16" TITANE
Čierny matný lak, sekvenčné diamantovanie

Zliatinový disk 16" TITANE
Gris Hephaïs
* Kolesá sú dostupné v závistlosti od verzie / motorizácie

Puklica 15" BORE

Puklica 15" NIOBIUM

Zliatinový disk 15" AZOTE

Zliatinový disk 16" TITANE Technical
Grey Brillant, diamantovanie klasik

Zliatinový disk 16" TITANE
Noir Brillant, biele gravírovanie laserom

Zliatinový disk 17" diamantovanie
OXYGENE Technical Grey

PERSONALIZÁCIE

Kombinácia prvkov z pack Menthol White a Lime Yellow nie je možná.
(1)
Koža a iné materiály. Detail kože nájdete v technickej špecifikácii, ktorá je dostupná
u predajcu alebo na stránke www.peugeot.sk.

Zvoľte si personalizáciu podľa rôznych možností kombinácie packov
personalizácie exteriéru aj interiéru, poťahov a diskov.

Allure Orange Power / Pack Menthol White / Zliatinové disky 16" TITANE
Čierna Brillant, biele gravírovanie laserom

Allure Bleu Virtuel /
Zliatinové disky 16" TITANE
Čierny lesklý lak,
sekvenčné diamantovanie

Allure Ice Silver / Pack Lime Yellow / Zliatinové disky 16" TITANE
Technical Grey Brillant, diamantovanie klasik

Koža Claudia(1) Čierna Mistral

Personalizácia interiéru
Menthol White

Personalizácia interiéru Lime Yellow

BUTIK
01 : Ľahká vesta (model pre ženy a pre mužov)*
02 : Značkové slúchadlá s káblom a s mikrofónom WIZE & OPE
03 : Tričko s krátkym rukávom*
04 : Šiltovka
05 : Termo-plechovka*
06 : Značkové hodinky OXYGEN (zobrazené s tromi vymeniteľnými remienkami)
07 : Bezdrôtový zosilňovač zvuku
08 : Poznámkový blok s perom
09 : Pero*
10 : USB kľúč 8 Go s príveskom na kľúče
11 : Taška na bowling*
02
* Dostupné v dvoch prevedeniach, v oranžovej a v čiernej farbe.
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DOPLNKY

1. Strešné nosiče + disky CAESIUM +
chrómové kryty spätných zrkadiel
2. Zadný spojler
3. Kit pre fajčiarov (popolník +
zapaľovač cigár)
4. Ťažné zariadenie + horizontálny
nosič bicyklov na platforme
5. Vanička do batožinového priestoru
6. Koberčeky s personalizáciou Lime
Yellow
7. Koberčeky s personalizáciou Menthol
White
8. Držiak na smartfón Tetrax Smart
9. Držiak na multimédiá

1.

2.

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 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 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.

4.

6.

8.

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"
3.

5.

7.

9.

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.
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