
ÚJ PEUGEOT 208



Az új PEUGEOT 208 határozott, sportos és elegáns stílusával 
azonnal meghódít, új narancssárga POWER metálfényezése 
lendületet, fiatalságot és frissességet sugároz.

 Az új PEUGEOT 208 mindenben igényes: exkluzív fényezés, 
személyre szabható lehetőségek, GTi sportváltozat, fokozott 
biztonságot nyújtó technológiai újítások, egyszerre takarékos 
és nagy teljesítményű új motorok.

koncepció

energiabomba



Az új LED-es hátsó lámpák 3D hatású, oroszlánkarmokat idéző formájukkal egyszerre 
meglepőek és magával ragadóak. Az egységes összhatású, meleg, opálpiros színű 
és 3D hatású lámpák valóságos ékszernek tűnnek. 

A márka jellegzetes stíluselemét képező, három oroszlánkarmot formázó új lámpák  
az új PEUGEOT 208 kínálatának valamennyi modelljén megtalálhatóak.

Új, 3D hatásÚ, oroszlánkarmos hátsó lámpák

egyeDi lámpák 



Az új PEUGEOT 208 innovatív PEUGEOT i-Cockpit vezetőhelyéről könnyed mozdulatokkal 
irányítható az autó, minden kapcsoló kézre esik. A kisméretű kormányból, magasra 
helyezett műszeregységből és nagyméretű érintőképernyőből* álló PEUGEOT i-Cockpit 
vezetőhelyen ülve a vezető szinte eggyé válik a járművel, vezetése ezáltal biztonságos 
és ösztönös.

Az új PEUGEOT 208 minőségi és letisztult belső teret nyújt utasainak, amelyben minden 
részlet számít, a gondos anyagválasztással kialakított tértől kezdve, 
a  különleges high-tech fények által teremtett hangulaton át, a fehér háttérvilágításig  
és a panorámatető** kék fénycsíkjáig.

* a második felszereltségi szinttől széria
** opció

exkluzív i-cockpit vezetőhely,  
magasra helyezett  
műszeregység, határozott,  
biztonságos és izgalmas vezetési élmény

izgalmas és 
ösztönös vezetés 



Nagyméretű érintőképernyő

A Peugeot 208 nagyméretű érintőképernyője* forradalmasítja a 
fedélzeti berendezések kezelését. Nincsenek többé apró, nehezen 
elérhető gombok, a legfontosabb funkciók a középkonzol tetején 
elhelyezkedő, könnyen elérhető és jól látható érintőképernyőről 
irányíthatók. A leggyakrabban használt funkciók nagyméretű 
ikonok segítségével egyszerűen elérhetők.  
Az érintőképernyőhöz vezeték nélküli Bluetooth kihangosító is 
kapcsolódik, így Önnek telefonálás közben egy pillanatra sem kell 
levennie a szemét az útról. 
Az audio streaming funkciónak köszönhetően mobiltelefonját 
vezeték nélküli zenelejátszóvá változtathatja, de használhatja  
a nagy sebességű USB csatlakozót is. A zeneszámok listája 
közvetlenül az érintőképernyőn jelenik meg, így egy mozdulattal 
lehet választani a kedvenc  albumok közül. 
Az érintőképernyőhöz opcionálisan nagy felbontású navigáció is 
elérhető, mely magyar nyelven segít a tájékozódásban.

* Active felszereltségi szinttől széria

Mirror Screen**

Mirror Screen funkció segítségével az autóban utazók a jármű 
7"-os érintőképernyőjén jeleníthetik meg Mirrorlink®***, illetve 
Carplay®**** kompatibilis okostelefonjuk kijelzőjét, így 
használhatják annak alkalmazásait. A jól láthatóság és a vezetés 
biztonsága érdekében a kompatibilis alkalmazások speciális,  
 a vezetéshez alkalmazkodó felhasználói felületen keresztül 
jelennek meg. 

** a szolgáltatás felszereltségi szinttől függően opció
***  Kizárólag a tanúsítvánnyal rendelkező Mirror Link™- és Carplay-alkalmazások 

működnek megálláskor, illetve menetközben. Menetközben az érintett alkalmazások 
egyes funkciói blokkolva vannak. Egyes, az Ön okostelefonján ingyenesen elérhető 
tartalmak esetén szükségessé válhat egy velük egyenértékű, tanúsítvánnyal 
rendelkező, de díjköteles MirrorLink™, illetve Carplay-alkalmazás letöltése. A Mirror 
Screen funkció Android, Blackberry és Windows Phone operációs rendszerrel 
ellátott okostelefonok esetén MirrorLink™ techológián keresztül működik, iOs-
telefonok esetén pedig Carplayen keresztül, internet-hozzáférést tartalmazó 
telefon-előfizetés megléte esetén. Az új okostelefonok együtt fejlődnek az említett 
technológiákkal

****  A Carplay® az Apple kommunikációs protokollja. A PEUGEOT 208-hoz 2015 
végétől érhető el

ösztönös mozDulatokkal kezelhető  
érintőképernyő, mirror screen

ízig-vérig moDern autó 



Ötfokozatú manuális/hatfokozatú automata

205 Nm már 1500 fordulatszám/percnél

1500–5500 fordulatszám/perc

200 bar

240 000 fordulatszám/perc

4,5

103/104

motorizációk 
Háromhengeres PureTech benzinmotor 
A sokoldalú és kompakt, környezetbarát és nagy 
teljesítményű turbómotor a hatékonyság és a 
csúcstechnológia szintézise. Már alacsony fordulatszámon is 
kitűnő vezetési élményt nyújt, megtalálva a tökéletes 
kompromisszumot az alacsony fordulatszámon elérhető 
nyomaték és a teljesítmény között. A teljesítményt és  
a vezetés örömét egyszerre szem előtt tartó innovatív 
technológia akár 25%-os csökkenést is eredményezhet  
a CO2-kibocsátás és fogyasztás terén. 

Az új EAT6 automatikus sebességváltóval felszerelt,  
1,2 literes, 110 lóerős PureTech S&S turbómotoros változat 
kilométerenkénti CO2-kibocsátása csupán 104 g, melynek 
köszönhetően az automata benzines modellek legjobbjának 
számít.

BlueHDi technológia
A BlueHDi motorizációkat magas szintű teljesítmény, mértéktartó 
fogyasztás és visszaszorított károsanyag-kibocsátás jellemzi.  
Az új PEUGEOT 208 összes verziója esetében a CO2-kibocsátás  
95 gramm/km, a fogyasztás pedig 3,6 liter/100 km alatt marad,  
ami a piac legjobbjává emeli az 1,6 literes BlueHDi dízelválasztékot! 
A 75 lóerős, 1,6 literes BlueHDi modell kivételével az összes motor 
start-stop rendszerrel készül, megerősített önindítóval.  

1,2 literes PureTech 110 S&S

Sebességváltó

Legnagyobb nyomaték

Nyomaték maximumtartomány

Magasnyomású közvetlen befecskendezés

Nagy teljesítményű új generációs turbó 

Vegyes fogyasztás (l/100 km) (1)

Vegyes CO2-kibocsátás (g/km)

Ötfokozatú manuális

254 Nm már 1750 fordulatszám/percnél

1750–3750 fordulatszám/perc

3,4

87

1,6 literes BlueHDi FAP 100 S&S

Sebességváltó

Legnagyobb nyomaték

Nyomaték maximumtartomány

Vegyes fogyasztás (l/100 km) (1)

Vegyes CO2-kibocsátás (g/km)

EAT6: 6 fokozatú automatikus sebességváltó (Efficient Automatic Transmission 6):  
Quickshift technológiával látták el, amely gyorsabb fokozatváltást tesz lehetővé,  
és a könnyed, zökkenőmentes használatot magas szintű kényelemmel ötvözi.

S&S: Stop and Start
FAP: Adalékolt részecskeszűrő rendszer
(1) Az 1999/100/EK irányelvnek megfelelően



biztonság
Az új PEUGEOT 208 fedélzetén új berendezések fokozzák  
a biztonságot.   

Active City Brake*
Az Active City Brake (automatikus  városi vészfékező rendszer) 
a városi közlekedésben kis sebességnél bekövetkező 
koccanásokat segít elkerülni, illetve az ütközés erejét  
csökkenti olyan esetekben, amikor a vezető nem reagál  
(30 km/h sebeség alatt).
A szélvédő felső részén található, rövid hatótávolságú lézeres 
detektor (Lidar) érzékeli az előttünk álló vagy velünk egy 
irányban lassan haladó járművet. A sebességet csökkentve 
teljesen elkerülhetővé teszi az ütközést vagy csökkenti annak 
súlyosságát. Bizonyos esetekben a rendszer akár 
automatikusan le is állíthatja az autót, elkerülve ezáltal  
az előtte haladó járművel való koccanást.

* a második felszereltségi szinttől opció

Légzsákok
Ütközés esetén 6 alapfelszereltséghez tartozó légzsák 
gondoskodik az utasok védelméről: 2 első, 2 első oldallégzsák 
és 2 első-hátsó függönylégzsák.

Tökéletes fékrendszer
Hogy különleges helyzetekben is tökéletes vezetési élményt
garantáljon, az új 208-at teljes, többféle szolgáltatást
magában foglaló fékrendszerrel látták el:
•  A blokkolásgátló (ABS) hirtelen fékezéskor kiküszöböli a 

kerekek teljes blokkolását.
•  A kerekenkénti fékerő-szabályozás nagyobb és pontosabb 

fékhatást biztosít.
•  A vészfékrásegítés szükség esetén pluszfékerőt biztosít.  

A vészvillogók erős fékezés esetén automatikusan 
bekapcsolnak, figyelmeztetve a hátunk mögött haladókat.

Az ESP még két kiegészítő szolgáltatást nyújt:
•  A kipörgésgátló kisebb tapadás esetén óv meg a kerekek 

kipörgésétől.
•  A stabilitáskontroll szélsőséges dinamikai helyzetekben segít 

az egyensúly fenntartásában, megakadályozva az alul- vagy 
túlkormányozást.

A 208-ban az ESP hatékonyságát még két funkció növeli:
•  Az adaptív ESP kanyarban, a sebesség függvényében 

módosítja a féknyomást a teljes körű stabilitás érdekében.
•  Az alulkormányozottság-kontroll (UCL: Understeer Control 

Logic) több kereket fékezve avatkozik be alulkormányozottság 
esetén.  

Statikus kanyarfény**
A kanyarfényfunkciót az irányjelző használata vagy  
a kormány bizonyos szögben történő elfordulása aktiválja: 
tompított fény vagy menetfény használata mellett, 
amennyiben a sebesség nem haladja meg a 40 km/h-t,  
az első ködfényszóró által kibocsátott kiegészítő  fényerő 
szélesíti a látóteret (városi közlekedés, kanyargó út, 
útkeresztezés, parkolás stb.).

** Allure felszereltségi szinttől széria

Park Assist és tolatókamera***
A tolatókamera automatikusan működésbe lép tolatáskor.  
Az érintőképernyőn megjelenik a tolatókamera által 
közvetített kép, így tolatás közben láthatóvá válnak az autó 
mögött esetlegesen megbújó akadályok. A kamerához 
kapcsolódhat Park Assist parkolássegítő funkció is, amely  
a ki- és beállást segíti. A Park Assist a kormánykerék 
önműködő forgatásával bemanőverezi az autót, közben  
a vezető hang- és képi visszajelzést kap. A vezető irányítja  
a gázpedált, a féket, a kuplungot és a sebességváltót.

*** változattól függően opció



színek*
NORMáL féNyEzéS

Fehér Banquise Szürke Hurricane Fehér gyöngyház 

Ice Silver

Ice Grey

Fekete Perla Nera

Szürke Shark

Kék Virtuel

Szürke Aluminium

Piros Ruby

Kék Encre

METáLféNyEzéS
Narancssárga Power 

GyöNGyHázféNyEzéS

TExTURáLT MATTféNyEzéSMETáLféNyEzéS

* változattól/kárpittól függően rendelhető fényezés



kárpitok*
* változattól/fényezéstől függően rendelkezésre álló kárpitok
Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek párosításáról márkakereskedője  
tud Önnek felvilágosítást adni.  
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra,  
a konfigurátor almenübe.
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keréktárcsák*

TITANE 16" – mattfekete, lakkozott 
könnyűfém keréktárcsa csíkozott mintával

BORE 15" dísztárcsa NIOBIUM 15" dísztárcsa

AZOTE 15"  
könnyűfém keréktárcsa

TITANE 16" – Technical Grey Brillant  
lakozott  könnyűfém keréktárcsa 

TITANE16"  – Gris Hephaïs 
könnyűfém keréktárcsa

TITANE 16" – fényesfekete,  
fehér lézergravírozott  

könnyűfém keréktárcsa 

OXYGENE 17" magasfényű,  
Technical Grey  

könnyűfém keréktárcsa 

* változattól függően szériában vagy opcionálisan elérhető keréktárcsák



Design csomagok*

MENTHOL White csomag / Allure narancssárga Power / TITANE 16" 
alumínium keréktárcsa – fényesfekete, fehér lézergravírozással

Cuir Claudia(1) fekete Mistral 

LIME Yellow csomag / Allure Ice Silver / TITANE 16" alumínium keréktárcsa  
– fényesszürke

Lime Yellow egyedi belső

A Menthol White / Lime Yellow csomagok nem párosíthatóak.
(1)  Bőr és egyéb anyagok. A bőrborításra vonatkozó részletekkel kapcsolatban forduljon 

márkakereskedőjéhez vagy látogasson el a www.peugeot.hu internetes oldalra.

Allure kék Virtuel / TITANE 16" 
alumínium keréktárcsa – mattfekete, 
csíkozott mintával 

Menthol White egyedi belső

Válasszon ízlése szerint a design csomagok közül, és alakítsa ki autója egyedi külső és belső stílusát  
a rendelkezésre álló csomagok, kárpitok és keréktárcsák társíthatóságától függően. 

* opció



  a legenDa Újjászületik:

  208 GTi – SporToS   
 éS eleGánS

Az új PEUGEOT 208 GTi elölnézetből legalább annyira csábító, 
mint lenyűgöző: az első lökhárítók vonala markánsabb, 

határozottabb és izmosabb. A vastagabb díszcsíkkal ellátott 
szélesebb hűtőmaszk ezen a modellen már teljesen belesimul  

a lökhárítóba.

Az új és egyedi Ice Silver texturált mattfényezés,  
ez a meglepő tapintású, egyszerre matt és fényes felület  

kiemeli a jármű stílusos vonalait és erősíti az új PEUGEOT 208 GTi 
sportos jellegét.

A szériafelszereltséghez tartozó 17 colos könnyűfém  
keréktárcsák  a széles nyomtávval és a piros féknyergekkel  

megadják az alaphangot. A GTi-szellem kifejezője a több helyen  
felbukkanó piros: a krómozott pepitamintás hűtőmaszk áramló  

formájú fémlemezén, a hűtőmaszk rácsaiba kapaszkodó  
PEUGEOT-feliraton és a csomagtérajtón. 



Helyezkedjen el kényelmesen a PEUGEOT i-Cockpit ülésben, adja át  
magát a vezetés élményének és az egyszerű, szinte ösztönös 

mozdulatoknak. Ebben az ülésben az első pillanattól fogva egynek érzi  
magát az autóval. A már önmagában is élményt nyújtó  

PEUGEOT 208 GTi-t a vezetőhely köré tervezték: a műszeregységeket  
magasra helyezték el, a kormány kisméretű, ezáltal a vezetés nemcsak  

ösztönös, de biztonságos is, hiszen a vezetőnek le sem  
kell vennie a szemét az útról.

A sport világát piros-fekete „Redline” motívumával megidéző,  
középen elhelyezett 7 colos érintőképernyőről  (széria) egy érintéssel  

elérhető a navigáció, illetve számos funkció. Jack/USB csatlakozóinak  
köszönhetően az érintőképernyő zenehallgatásra, de akár a készülékeink  

feltöltésére is szolgál, melyeket a Bluetooth-kapcsolat révén teljes  
biztonsággal csatlakoztathatunk hozzá.

  IzGalmaS vezeTéS



kárpit

keréktárcsák

színek

 Club Nappa bőr-szövet Mistral fekete / Caro szövet  
piros díszvarrással* 

CARBONE 17" gyémántfényű 
könnyűfém keréktárcsa,  

„Storm” festés,  
színtelen matt lakk

CARBONE 17" 
könnyűfém keréktárcsa, 

„Strom” matt festés**

CARBONE 17"  
gyémántfényű könnyűfém 

keréktárcsa, Onyx fekete festés, 
színtelen fényes lakk**

Normál fényezés Gyöngyházfényezés

Fehér Banquise Fehér gyöngyházfény

Ice Silver

Texturált mattfényezés

Metálfényezés

Piros Ruby Fekete Perla Nera Narancssárga Power

*  Bőr és egyéb anyagok. A bőrborításra vonatkozó részletekkel kapcsolatban forduljon 
márkakereskedőjéhez vagy látogasson el a www.peugeot.hu internetes oldalra.

** opció



ÚJ 208  1.0 PureTech 68 LE E6 1.2 PureTech 82 LE E6 1.2 PureTech 2TR 82 LE 1.2 PureTech 110 LE 1.2 PureTech 110 LE 
EAT6 1.6 THP 208 LE 1.6 BlueHDi 75 LE 1.6 BlueHDi 100 LE 1.6 BlueHDi 120 LE

3  a. 5  a. 3 a. 5 a. 5 a. 3 a. 5 a. 5 a. 3 a. 3 a. 5 a. 3 a.  5 a. 3 a. 5 a.

ACCESS

ACTVE

ALLURE

GTi

MOTOR

Hengerűrtartalom (cm3) 999 1199 1199 1199 1199 1199 1598 1598 1598 1598

Hengerek száma 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Maximális teljesítmény (kW/LE) 50/68 60/82 60/82 81/110 81/110 81/110 153/208 55/75 73/100 88/120

Fordulat/perc 6000 5750 5750 5500 5500 5500 6000 3500 3750 3500

Maximális nyomaték (Nm) 95 118 118 205 205 205 300 230 254 285/300*

Fordulat/perc 3000 2750 2750 1500 1500 1500 3000 1750 1750 1750

Szelepek száma 12 12 12 12 12 12 16 8 8 8

Stop&Start rendszer nincs nincs van van van van van nincs van van

SEBESSéGVáLTó

5 fokozatú manuális

6 fokozatú manuális

5 fokozatú robotizált

6 fokozatú robotizált

6 fokozatú automata

GUMIABRONCSOk

Méret (felszereltségtől függően) 185/65 R15 185/65 R15–195/55 R16 185/65 R15 195/55 R16 –      205/45 R17 195/55 R16–205/45 R17 205/45 R17 185/65 R15–195/55 R16 185/65 R15–195/55 R16–205/45 R17 195/55 R16–205/45 R17

fUTóMű

Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Hátul Hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók

fék

Elöl Hűtött tárcsák, úszónyergek

Hátul Tárcsa, úszónyereg (kivéve:1.0 VTi, 1.2 VTi és 1.6 BlueHDi: 8" dob) 

MéRETEk (mm)

Hosszúság 3 973

Szélesség (visszapillantók nélkül/behajtott/ kihajtott tükrökkel) 1739/1829/2004

Magasság (max.) 1460

Tengelytáv 2538

Első túlnyúlás 783

Hátsó túlnyúlás 652

Nyomtáv elöl/hátul 1475/1471

Fordulókör falak/járdák között, kerékmérettől függően (m) 11,2–11,4/10,4–10,6

TöMEG (kg)

Saját tömeg 960 975 960 975 980 1060 1070 1090 1160 1065 1075 1090 1115 1125

Megengedett össztömeg 1520 1485 1534 1546 1553 1600 1612 1650 1650 1635 1635 1680 1672 1684

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (átterhelés nélkül) 760 760 820 820 500 960 960 960 930 660 660 570 980 980

Össz. engedélyezett gurulótömeg 1970 1970 2354 2366 2053 2560 2572 2610 2580 2295 2295 2650 2652 2664

kAPACITáS

Üzemanyagtartály (liter) 50

Csomagtartó-térfogat VDA (dm3) / víztérfogat (l) 285/311

MENETTELJESíTMéNy

Maximális sebesség (km/h) 165 175 178 190 190 190 230 171 187 190

Gyorsulás (s) 
(csak vezetővel)

– 0-ról 100 km/h-ra 14 12,2 14,5 9,6 9,6 9,8 6,5 13,3 10,7 9,4

– 1000 m állóhelyzetből 35,5 33,7 36,5 31,0 31,0 31,3 26,5 34,9 32,3 31,1

fOGyASzTáS (l/100 km)

– városi 5,2 5,5 4,6 5,6 5,6 5,7 7,0 4,2 3,8 4,4

– országúti 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 4,5 3,0 3,2 3,2

– vegyes 4,4 4,5 4,2 4,5 4,5 4,5 5,4 3,5 3,4 3,6

– CO2 (g/km) 102 104 97 103 103 104 125 90 87 94

* Túltöltéssel ideiglenesen megnövelhető nyomaték (overboost)
A fogyasztási, emissziós és műszaki adatok, valamint a menetteljesítmények a termékfejlesztés következtében változhatnak.



A PEUGEOT a kis fogyasztású járművek széles kínálatát  
nyújtja ügyfeleinek; világpiaci értékesítéseinek több mint fele 
olyan járművekből áll, melyek CO2-kibocsátása kevesebb  
mint 140 g/km. Ez a teljesítmény olyan elismert  
technológiáknak köszönhető, amelyek kidolgozása terén  
a PEUGEOT úttörő szerepet játszott: a részecskeszűrős  
dízelmotor (2000-ben vezették be), amellyel eddig  
a modellkínálat jelentős részét, azaz több mint 2,1 millió  

járművet szereltek fel (99,99%-kal csökkenti a motor 
részecskekibocsátását).  
A FAP öntisztító berendezés, mely a dízelmotorok részecske-
kibocsátásának a mérhetőség határáig (0,004 g/km) történő 
csökkentésével hozzájárul a környezet védelméhez. 
A kimagasló eredmény továbbá olyan innovatív technológiáknak 
is köszönhető, mint a Stop&Start rendszer, dízel- és benzinmotorok 
új generációjának kifejlesztése…

A leghatékonyabb és leggazdaságosabb  
dízel károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer a piacon.

Az új PEUGEOT 208 olyan hatékony technológiákat kínál,  
mint például az Euro 6 környezetvédelmi előírásoknak  
megfelelő BlueHDi dízelmotor. A szelektív katalizátort (SCR) és az 
adalékolt részecskeszűrőt (FAP) egyesítő BlueHDi technológia  
számottevő mértékben visszaszorítja a fogyasztást (vegyes 
üzemmódban 3,4 l/100 km), redukálja a nitrogén-oxid-szintet  
(több mint 90%-kal), a szegmensben rekordértéknek számító 
értékre, kilométerenkénti 87 g-ra csökkenti a CO2-kibocsátást,  
a koromrészecskék 99,9%-át megsemmisíti.  

* Szelektív Katalitikus Redukció.

Takarékos benzinmotorcsalád 4,5 liter alatti  
vegyes fogyasztással.

Az új PEUGEOT 208 legújabb generációs, háromhengeres Pure 
Tech benzinmotorokat kínál, melyek mindegyike megfelel  
az Euro 6-os környezetvédelmi normának, és nemcsak takarékos, 
de ugyanakkor nagy teljesítményű is. A kompakt, könnyű motorok 
– éppenséggel kisebb súlyuknak és méretüknek köszönhetően – 
nagyobb hatásfokkal működnek. Teljesítményük növeléséhez 
nagyban hozzájárul az égési folyamatok optimalizálása és a belső 
súrlódás csökkentése. Figyelemre méltó teljesítményük mellett 
ezek a motorok kifejezetten takarékosak is. A hasonló 
teljesítményű négyhengeres motorokhoz képest akár 25%-kal 
csökkentik a CO2-kibocsátást.

peugeot és a környezet Hálózat és szolgáltatás
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2015. június 20. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek 
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési 
kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott 
felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a 
www.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé  
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2015. június 20.

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól  
a Peugeot járművek esetében,  
kilométer-korlátozás nélkül.  
Az átrozsdásodás elleni garancia 
személygépjárműveknél 12 évre,  
tehergépjárműveknél 5 évre szól.

Optiway Optimum kiterjesztett 
garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 
teszi, hogy Ön a márka által biztosított  
2 éves szerződéses garancián túl  
akár további 6 évvel meghosszabbítsa  
a gépjárművére vonatkozó garanciát.  
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 
igényelhető, amely kevesebb mint 
24 hónapos, és a forgalomba helyezése 
2013. szeptember 15. után történt meg.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 

kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön 
annál kevesebbet fizet, minél idősebb 
Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció 
weboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 

Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja  
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe 
vehető a következő telefonszámon: 
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban  
a Peugeot-szabványok szigorú  
előírásainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot 
által tesztelt és engedélyezett kiváló 
minőségű eredeti alkatrészek beépítését 
engedélyezik, valamint szigorú technikai 
felkészültséget és magas szintű műszaki 
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz 
dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét! 
Annak érdekében, hogy minél jobban 
megfelelhessünk az Ön igényeinek és 
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk 
a márkáról és az autóról alkotott 
véleményét. Vásárlás után postai úton 
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot, 
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse 
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve 
visszaküldi a megadott címre. 
A kérdőíveket az interneten,  
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon  
is kitöltheti. 

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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