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E X A LT I N G S U V * .

* Un SUV captivant.

F O R ŢĂ D E AT R A C Ţ I E .
Cu linii ﬂuide și robuste și gardă la sol ridicată,
noul SUV PEUGEOT 2008 aﬁșează proporţii generoase
și inspiră putere din orice unghi l-ai privi.
Proﬁlul său faţetat dezvăluie linii elegante și ﬂancuri sculptate,
mai aproape de șasiu, oferindu-i un stil nervos și incisiv.
Partea frontală expresivă, semnătura luminoasă distinctivă,
jantele din aliaj de 18” cu inserţii aerodinamice(1)
și capota orizontală ce se continuă cu dungile negre
lucioase de pe montanţii parbrizului(1) și plafonul Black Diamond(1)
ampliﬁcă designul sportiv și soﬁsticat al acestui SUV.

(1)

Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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* Le SUV exaltant.

O P R E Z E N ŢĂ I M P U N ĂT O A R E .

FĂ -T E R E M A R C AT.

Impunătoare și distinctivă, partea frontală a noului SUV PEUGEOT 2008 se remarcă prin parbrizul înclinat ce evidenţiază caroseria aerodinamică

Partea din spate a noului SUV PEUEGOT 2008 include o bandă de culoare negru strălucitor și dispune de spoiler

și ﬂuidă. Capota orizontală este completată de grila cromată de mari dimensiuni, încadrată de semnătura luminoasă cu efectul caracteristic

și evacuare dublă cromată(1), care conﬁrmă personalitatea atletică a SUV-ului.

(1)

al celor trei gheare și de farurile Full LED , ce subliniază aspectul modern și felin al acestui SUV.

În plus faţă de semnătura luminoasă LED a mărcii, cele trei gheare, vizibile atât ziua, cât și noaptea,
accentuează stilul high-tech, dar și vizibilitatea autovehiculului.
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(1)

Full Light Emitting Diode: Diode electroluminiscente ce contribuie la un consum redus de energie și la creșterea intensităţii luminii. Dotare disponibilă în funcţie de versiune.

(1)

Disponibilă în funcţie de motorizare.
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E X A LT I N G e - S U V * .

* Un e-SUV captivant.

SEMNE DISTINCTIVE.
Liniile de design cizelate ale noului SUV PEUGEOT e-2008 sunt similare cu cele ale modelelor propulsate
de motoare termice, cu același interior și volum al portbagajului(1).
SUV-ul electric aﬁșează o grilă cadrilată în culoarea caroseriei, leul dicroic cu reﬂexii verzi și albastre
și monograma “e” pe aripile faţă și hayon. La interior, scaunele beneﬁciază de tapiţeria exclusivă(2) Alcantara® Gris Gréval,
cu cusături verzi și albastre.

12

(1)
(2)

Volum măsurat deasupra podelei.
Dotare disponibilă exclusiv în versiunea electrică a variantei GT.
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E X P L O R E A Z Ă O N O U Ă e - M O B I L I TAT E .

S E R V I C I I D E D I C AT E V E H I C U L E L O R E L E C T R I C E .

Savurează senzaţiile neașteptate ale condusului pur electric, cu reacţie imediată a motorului și funcţionare incredibil de silenţioasă.

Servicii speciﬁce au fost gândite pentru a-ţi facilita e-mobilitatea. Interacţionează de la distanţă cu noul SUV PEUGEOT e-2008 pentru a controla

Proﬁtă de o rulare lină, fără șocuri. Manevrabil în oraș, polivalent, robust și sigur la drum, noul SUV PEUGEOT e-2008 îţi oferă libertatea

încărcarea și autonomia cu ajutorul smartphone-ului. Poţi gestiona și planiﬁca reîncărcarea(1) vehiculului cu ajutorul aplicaţiei MyPeugeot®

(1)

de a călători oriunde dorești, inclusiv în zonele cu traﬁc restricţionat. SUV-ul oferă o autonomie WLTP de 320 km , fără emisii de CO2.

sau direct de pe ecranul tactil HD de 10”. Pentru un plus de confort, poţi programa încălzirea habitaclului înainte de a urca la bord.
Graţie planiﬁcatorului Free2Move Services(2) și reţelei sale de staţii de încărcare, îţi poţi planiﬁca traseele și te bucuri de călătorii fără griji.
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(1)
Autonomie a bateriei de până la 320 km (WLTP). Autonomia bateriei poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare (condiţii meteorologice, stil de condus...).
Emisii CO2: 0 g în faza de rulare.

(1)

Pentru a activa încărcarea la distanţă, vehiculul trebuie conectat.

(2)

Servicii momentan indisponibile în România.
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EXTENDED EXPERIENCE*.

* Experienţă ampliﬁcată.

N O U L P E U G E OT i - CO C K P I T ® 3 D.

E XC E L E N ŢA Î N F I E C A R E D E TA L I U .

Îmbogăţește-ţi experienţa interactivă graţie comenzilor noului post de conducere PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1)
(1)

cu ergonomie intuitivă, volan compact, ecran HD tactil capacitiv de 10” cu comandă vocală și instrumentar de bord 3D
(1)

Tapiţeria noului SUV PEUGEOT 2008 a fost selectată cu atenţie pentru calitatea și eleganţa sportivă, îmbinând materiale premium
și nuanţe originale. Tapiţeria cu cusături, Alcantara®(1) sau pielea Sellier(2), garniturile negre de pavilion(1) și volanul îmbrăcat în piele(1)

complet conﬁgurabil . i-Cockpit-ul integrează tehnologii conectate, pornire hands-free și sistem de închidere-deschidere

ampliﬁcă estetica vârf de gamă a mașinii. Poţi personaliza decorurile luminoase alegând din cele 8 culori(1)

a portierelor cu cheia în buzunar, la apropierea sau îndepărtarea de vehicul(2).

propuse pentru a sublinia liniile pure ale habitaclului.
(1)
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(1)

Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2)
ADML Proximity (Acces și Pornire Hands-Free). Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

Dotare standard, în funcţie de versiune.
Dotare opţională, în funcţie de versiune.
Pentru detalii privind tapiţeria din piele, consultă caracteristicile tehnice disponibile în punctele de vânzare sau pe site-ul: www.peugeot.com.ro.
(2)
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R E A C Ţ I I A M P L I F I C AT E .

U N S U V U LT R A - C O N E C TAT.

Panoul de bord digital 3D(1) proiectează informaţii esenţiale pentru condus în câmpul vizual al conducătorului auto,

Poţi urmări în deplină relaxare traseele tale pe ecranul tactul capacitiv de 10” HD(1) sau pe instrumentarul de bord 3D(2). Graţie navigaţiei 3D conectate

cum ar ﬁ sistemele de asistenţă la navigaţie și la condus, pe două niveluri de citire și conﬁgurabile.

TomTom® Trafﬁc(3), aﬂi în timp real informaţii despre traﬁc, durata călătoriei și zonele de risc. Tehnologia Mirror Screen(4) permite aﬁșarea ecranului

Cele mai importante informaţii, precum alertele de viteză și siguranţă, sunt proiectate sub forma unei holograme,

telefonului compatibil pe ecranul tactil. Smartphone-ul tău se încarcă prin inducţie în zona dedicată(5) , situată în apropiere de consola centrală.

pentru a atrage mai rapid atenţia conducătorului auto.

Două conexiuni USB(6) sunt disponibile pentru pasagerii din faţă și din spate.
(1)
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(1)

Disponibil standard sau indisponibil, în funcţie de versiune.

Disponibil standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. (2) Disponibil standard sau indisponibil, în funcţie de versiune. (3) Serviciu momentan indisponibil în România. Serviciile TomTom® îţi permit să aﬁșezi în
timp real toate informaţiile necesare în materie de condus (traﬁc în timp real, preţuri carburant, parcare, vreme, căutări locale). Aceste servicii sunt disponibile gratuit timp de 3 ani, după care pot ﬁ extinse sau reînnoite (contra
cost). (4) Tehnologia Mirror Screen, disponibilă standard, permite aﬁșarea ecranului telefonului compatibil pe ecranul tactil. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android), prin
Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem iOS) sau prin tehnologia Mirror Link® (smartphone-uri compatibile MirrorLink®), cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon. Doar aceste trei aplicaţii certiﬁcate
funcţionează atunci când vehiculul este staţionat sau când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduci, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot ﬁ restricţionate. Anumite aplicaţii, care pot ﬁ gratuite pe smartphone-ul tău
impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certiﬁcate Mirror Link®, Apple CarPlayTM sau Android Auto contra cost. Pentru informaţii suplimentare consultă pagina http://www.peugeot.com.ro. (5) Încărcare wireless prin
inducţie magnetică. Disponibil standard sau opţional, în funcţie de versiune. (6) Până la 4 conexiuni USB tip A și C.

V E D E R E PA N O R A M I C Ă .

P U R I TAT E A S U N E T U L U I F O C A L® .

Plafonul panoramic(1) cu deschidere al noului SUV PEUGEOT 2008 inundă habitaclul cu lumină naturală.

La bordul noului SUV PEUGEOT 2008 poţi să asculţi muzica preferată,

Toţi pasagerii, inclusiv cei de pe scaunele din spate, se pot bucura de această dotare.

redată cu puritate de sistemul audio premium exclusiv HiFi Focal® .

(1)

Cele 10 difuzoare, inclusiv difuzorul central, 4 tweetere*, 4 woofere* și 1 subwoofer* plasate în tot habitaclul,
oferă o experienţă muzicală bogată, complexă și dinamică, pentru a depăși limitele unei experienţe Hi-Fi obișnuite.
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(1)

Disponibil sau indisponibil, în funcţie de model.

(1)

* Difuzoare și subwoofer.
Focal® este un brand franţuzesc, lider mondial în producţia de soluţii audio de înaltă-ﬁdelitate. Disponibil în funcţie de versiune și de tipul motorizării.
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C O N F O R T Ș I S PAŢ I U L A B O R D .

U N P O R T B A G A J S PAŢ I O S Ș I U Ș O R D E A C C E S AT.

Așază-te pe scaunele sport de mari dimensiuni(1) ale noului SUV PEUGEOT 2008.
(1)

(1)

(1)

Cu un prag de încărcare coborât și o deschidere largă, spaţiul portbagajului poate ﬁ suplimentat

Scaunele din faţă pot ﬁ încălzite , au funcţie de masaj și sunt reglabile electric .

cu ajutorul banchetei spate rabatabile fracţionat pentru a-ţi oferi un volum de transport generos(1) și perfect adaptat la nevoile tale.

În spate, spaţiul a fost maximizat pentru a oferi un plus de confort și de spaţiu pentru pasageri,

Podeaua pe două niveluri, în poziţia cea mai înaltă, îţi permite să încarci și să descarci rapid și ușor bagajele.

fără a uita de numeroasele spaţii de depozitare distribuite cu ingeniozitate în habitaclu.

În poziţia mai joasă, volumul de încărcare crește substanţial.

Te poţi bucura de calitatea izolării fonice, comparabilă cu cea a unei mașini sport.
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(1)
Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de nivelul de echipare.
Funcţiile masaj și reglare electrică sunt posibile doar pentru scaunul conducătorului auto.

(1)

În funcţie de dotări și de tipul de motorizare, volumul portbagajului variază între 434 și 1.467 litri, atunci când bancheta spate este complet rabatată.
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NEXT GEN SUV*.

* SUV de nouă generaţie.

B U C U R Ă -T E D E C O N D U S U L S E M I - A U T O N O M .

E X T I N D E -Ţ I C Â M P U L D E A C Ţ I U N E .

Noul SUV PEUGEOT 2008 beneﬁciază de cele mai recente tehnologii ale mărcii, cum ar ﬁ PEUGEOT Drive Assist Plus(1)

Cu tehnologia Advanced Grip Control(1), poţi adapta capacitatea de aderenţă a noului SUV PEUGEOT 2008

care oferă o experienţă de rulare semi-autonomă. Cu sistemul său de poziţionare pe bandă(2)

la condiţiile meteo și de traﬁc, selectând unul dintre cele 3 moduri propuse(2).

(3)

și regulatorul de viteză adaptiv cu funcţie Stop & Go , viteza se adaptează automat în funcţie de cea a vehiculului din faţă,

În pantele abrupte, funcţia Hill Assist Descent Control(3) reglează automat viteza.

ﬁind menţinută distanţa de siguranţă.
(1)
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Disponibil standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
Sistem ce menţine poziţia pe banda aleasă de conducătorul auto.
(3)
Sistem care folosește un radar plasat în mijlocul barei de protecţie faţă și o cameră plasată în partea de sus a parbrizului.
(2)

(1)

Sistem de setare a tracţiunii. Disponibil opţional, în funcţie de versiune și de tipul motorizării.
(2)
Nisip, noroi, zăpadă.
(3)
HADC: Sistem de asistenţă la reglarea vitezei în pante. Disponibil opţional, în funcţie de versiune și de tipul motorizării.
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E XC I T I N G C H O I C E * .

* O alegere captivantă.

L I B E R TAT E A D E A A L E G E .
Dă curs liber preferinţelor tale și oferă-ţi libertatea de a alege.
Graţie platformei modulare de ultimă generaţie concepută pentru
a răspunde noilor nevoi și utilizări, poţi opta pentru un motor pe benzină,
diesel sau 100% electric.
Optimizarea ţinutei de drum, a manevrabilităţii, a confortului acustic
și termic, dar și a greutăţii contribuie la reducerea consumului de carburant
și a emisiilor de CO2, oferind o experienţă de condus intensă,
rezultat al know-how-ului Mărcii.
Îmbunătăţită în special pentru versiunea electrică, platforma oferă
o arhitectură optimizată, fără modiﬁcări aduse habitaclului și volumului
portbagajului(1), păstrând în același timp calităţile versiunilor termice
ale mărcii Peugeot.

(1)

Volum măsurat deasupra podelei.
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O G A M Ă L A R G Ă D E M OTO R I Z Ă R I E F I C I E N T E .

R U L A R E F LU I DĂ .

Gama termică oferă motorizări performante și eﬁciente Euro 6*, echipate cu funcţie Stop&Start și ﬁltru de particule: motorizări diesel BlueHDi

Cutia automată cu 8 viteze EAT8(1) oferă padele pe volan și comandă electrică cu impulsuri.

sau benzină PureTech – inclusiv motorizarea PureTech 155 CP pentru un condus mai sportiv.

Graţie tehnologiei Quickshift(2), te poţi bucura de o schimbare ﬂuidă

* Noua normă de emisii EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) intrată în vigoare la 1 septembrie 2019.
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL ȘI EMISIILE DE CO2.
• Valori WLTP(1): Consum de combustibil WLTP cuprins între 4,5 și 6,2 în ciclu mixt, între 4,9 și 8,1 la viteză mică, 4,2 și 6,2 la viteză medie, 3,9 și 5,3 la viteză mare și între 5,0 și 6,4 la viteză foarte mare (l/100 km) - Emisiile de CO2 (combinate) WLTP: între 118 și 141 (g/km)
(1)
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste,
valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de echipamentele speciﬁce, opţiuni și tipul pneurilor. Pentru informaţii suplimentare
contactează dealerul tău.

a treptelor de viteză și de confort la rulare, în special la viteze mici.
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• Valori NEDC(2) : Consum de combustibil NEDC cuprins între 3,6 și 5,0 în ciclu mixt, 3,3 și 4,5 în regim extra urban și între 4,2 și 5,8 în regim urban (l/100 km) - Emisiile de CO2 (combinate) NEDC: între 96 și 113 (g/km)
Datele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP (Regulamentul UE 2017/948), valorile relevante ﬁind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru a permite comparaţia
între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile oﬁciale ale consumului de carburant
și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi "Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi" disponibil gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro.

(2)

(1)
(2)

Efﬁcient Automatic Transmission 8. Disponibilă în funcţie de motorizări.
Tehnologie ce permite schimbări rapide și ﬂuide ale vitezelor.
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S E N Z AŢ I I E L E C T R I Z A N T E .

REÎNCĂRCARE FLEXIBILĂ.

Experimentează plăcerea unică a condusului electric, funcţionarea silenţioasă și absenţa vibraţiilor la bordul noului SUV PEUGEOT e-2008. Motorul de 100 kW

Sunt disponibile multiple soluţii de încărcare, de la o priză tradiţională sau de mare putere, la domiciliu, sau la birou sau de la staţiile publice dedicate

(136CP) oferă o acceleraţie instantanee graţie cuplului motor livrat imediat (260 Nm), precum și plăcerea de a conduce într-un mod ﬂexibil, dinamic și silenţios.

ce îţi permit să încarci 80% din baterie în mai puţin de 30 de minute(1). Cardul Charging Pass(2) îţi permite să accesezi o reţea de peste 130 000 de staţii

(1)

(2)

Bateria de înaltă tensiune cu o capacitate de 50 kWh permite o autonomie de 320 km WLTP , cu emisii zero de CO2 pe șosea. În funcţie de nevoile sau
(3)

preferinţele tale, poţi selecta modul de condus (Normal, Eco sau Sport) și poţi activa modul Brake ce permite limitarea acţiunii exercitate asupra pedalei de

publice din Europa, pentru călătorii în deplină relaxare. Încărcarea poate ﬁ programată cu ajutorul ecranului tactil de 10” sau prin intermediul
smartphone-ului, graţie aplicaţiei MyPeugeot®(3).

frână, cu reîncărcarea bateriei la decelerare.
(1)
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Bateria este garantată 8 ani sau 160 000 km pentru 70% din capacitatea de încărcare. (2) Autonomie a bateriei până la 320 km (WLTP).
Autonomia bateriei poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare (condiţii meteo, stil de condus..) – Emisii CO2 mixte: 0 g în faza de rulare.
(3)
Funcţia Brake (frână motor) propune 2 moduri de recuperare a energiei la frânare, permiţând regenerarea (moderată sau crescută) a bateriei.

(1)

Încărcare 80% a bateriei în 30 de minute de la o staţie publică rapidă cu curent continuu de 100 kW. Durata de încărcare poate varia în funcţie de tipul și puterea staţiei
de încărcare, de temperatura exterioară la punctul de încărcare și de temperatura bateriei.
(2)
Card contra cost Free2Move Services. (3) Vehiculul trebuie conectat pentru activarea încărcării la distanţă.
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A D D YO U R O W N TO U C H * .

* Adaugă o notă personală.

S I M P L I F I C Ă -Ţ I V I AŢA .
1

2

3

4

Accesoriile utile și estetice concepute pentru
noul SUV PEUGEOT 2008 îţi oferă un plus de confort
și de siguranţă la bord. Consultă oferta de accesorii
în punctele de vânzare sau pe site-ul
https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires

1 - Staţie de încărcare la domiciliu
2 - Suport de bicicletă pe bare transversale
3 - Grilaj transversal protecţie animale
4 - Scaun copil
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1

2

3

4

5

6

E L E G A N ŢĂ S P O R T I VĂ .
Noul SUV PEUGEOT 2008 propune o tapiţerie
interioară(1) fabricată din materiale premium,
alese cu grijă.
Fiecare nivel de echipare propune ambianţe elegante
în culori moderne.

1. Material textil Pneuma Negru
2. Material textil Traxx gri & TEP albastru
3. Material textil Capy & TEP negru
4. Alcantara negru & TEP negru
5. Piele Sellier negru
6. Alcantara Gris Greval & TEP negru(2)

(1)

Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
Disponibil doar pe nivelul de echipare GT, versiunea electrică.
Pentru informaţii suplimentare privind tapiţeria din piele,
consultă caracteristicile tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul PEUGEOT din ţara ta.
(2)
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O G A M Ă D E C U LO R I Î N D R Ă Z N E Ţ E .
Poţi alege dintre cele 8 nuanţe opace, metalizate,
Vernis în trei straturi sau opace. Cele trei culori distinctive ale noului
SUV PEUGEOT 2008 ampliﬁcă dinamismul său: Rouge Elixir, Bleu

Blanc Banquise(1)

Noir Onyx(1)

Gris Artense(1)

Gris Platinium(1)

Orange Fusion(2)

Rouge Elixir(1)

Bleu Vertigo(1)

Blanc Nacré(1)

Vertigo sau Orange Fusion(2).

(1)

Disponibil opţional sau indisponibil în funcţie de versiune și de tipul motorizării.
În dotare standard.

(2)

SPIRIT
AERODINAMIC.
Jantele(1) noului SUV PEUGEOT 2008 sunt robuste
și stilizate.
Ușoare și aerodinamice, jantele de 18” contribuie
la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor
de CO2, accentuând caracterul atletic al SUV-ului.
Capace 16” NOLITA
bi-ton Noir Onyx & Gris Eclat
(1)
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Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

Jante Aluminiu 16”
ELBORN Gris Anthra, vernis lucios

Jante Aluminiu 17” SALAMANCA
bi-ton diamantate & Noir Onyx, vernis lucios

Jante Aluminiu 18” BUND
bi-ton diamantate & Noir Onyx,
vernis lucios cu inserţii Gris Storm

Jante Aluminiu 18” EVISS
bi-ton diamantate & Noir Onyx,
vernis Black Mist cu inserţii Noir Onyx
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ÎMPREUNĂ,
PE TERMEN LUNG
SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul,
performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor
contribuie la gradul tău de satisfacţie. Astfel, ai certitudinea
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege
exigenţele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar
de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung.
PENTRU LINIȘTEA TA(1)
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Vehiculele noi particulare comercializate în România
beneﬁciază* de următoarele garanţii:
• pentru defectele de fabricaţie - 4 ani sau 100.000 de
kilometri**. Bateria de tracţiune a vehiculelor 100%
electrice este garantată pentru o durată de 8 ani sau
160.000 de kilometri***;
• pentru vopsea - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
• anti-perforare - 12 ani pentru vehicule non-electrice,
7 ani pentru vehiculele electrice.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă,
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel
la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din
orice reţea de telefonie ﬁxă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din
străinătate.
GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii și ﬁabilităţii ﬁecărei piese
originale Peugeot este conferită de testele de veriﬁcare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea
beneﬁciază de doi ani garanţie pentru persoane ﬁzice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice,
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material.
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate,
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor
adecvate.

PENTRU PLĂCEREA TA
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul
îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din
showroom-urile noastre.
PEUGEOT INTERNET
Descoperă
PEUGEOT
online
accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a garanţiilor și
serviciilor, consultă documentele corespunzătoare în punctele de
vânzare PEUGEOT.
* În România, Uniunea Europeană, precum şi în următoarele ţări sau
teritorii: Albania, Andorra, Bosnia Herţegovina, Gibraltar, Islanda,
Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru,
Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, Vatican.
** În funcţie de primul termen atins.
*** În funcţie de primul termen atins, cu o conservare minimă a
capacităţii bateriei de 70% în perioada acoperită de garanţie.

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modiﬁca în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele.
Tehnicile actuale de reproducere fotograﬁcă nu permit redarea cu ﬁdelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun
element din acest catalog nu poate ﬁ reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.
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