PEUGEOT 508

PEUGEOT 508
SIŁA CHARAKTERU
Nowoczesna koncepcja i wyposażenie na najwyższym poziomie to cechy, z którymi kojarzą się Peugeot
508, 508 SW i 508 RXH. Bryła nadwozia rodziny 508 została znacząco odświeżona, aby jej wygląd był
bardziej prestiżowy i pełen dyskretnej elegancji. Stylistyka wnętrza to ewolucja koncepcji zaprezentowanej
w pierwszym modelu 508. Zastosowane materiały i staranne wykończenie współtworzą atmosferę
komfortu i luksusu. Nowe, zaawansowane technologicznie elementy wyposażenia zapewniają jeszcze
wyższy poziom bezpieczeństwa oraz wspomagają kierowcę w prowadzeniu auta.

INTENSYWNE SPOJRZENIE
Całkowicie zmieniony przód zyskał na sile i charakterze. Przeprojektowany grill z powiększonym logotypem
Marki ustawiony bardziej pionowo w stosunku do poprzednika oraz przedni zderzak ze światłami do jazdy
dziennej nadają autu bardziej agresywny wygląd. Całkowicie zmieniono również kształt maski, tak aby jej
linia była bardziej pozioma, co w połączeniu z pozostałymi modyfikacjami tworzy solidną i spójną
stylistycznie sylwetkę.

WYRAZISTA STYLISTYKA
Stylistyka tyłu modelu 508 została odświeżona dzięki delikatnym zmianom linii nadwozia.
Projektanci Peugeot zmienili wygląd tylnej części auta korzystając z większego, solidniej
wyglądającego zderzaka, który jednocześnie lepiej spełnia swoją podstawową funkcję
zabezpieczenia pojazdu w przypadku kolizji. Chromowane elementy wykończeniowe dodają
autu elegancji i stylistycznie dopełniają obramowania bocznych okien.
W wersji sedan kształt tylnych świateł jest przedłużeniem bocznych i tylnych przetłoczeń
nadwozia. Opalizujące czerwone klosze, tworzące potrójny ślad pazurów, podkreślają
zaawansowanie technologiczne modelu, a jednocześnie nawiązują do innych modeli
Peugeot.

PERSPEKTYWA ZAPIERAJĄCA DECH
W PIERSIACH
Peugeot 508 SW może być wyposażony w panoramiczny przeszklony dach o powierzchni 1,60 m2 sięgający
aż do tylnych miejsc i zapewniający wrażenie imponującej przestrzeni w kabinie, a na zewnątrz współtworzący
dynamiczną i nowoczesną stylistykę tego modelu.

DBAŁOŚĆ O DETALE
Peugeot 508 to przedstawiciel segmentu aut, w których ceni się wysoką jakość, komfort i precyzję
wykonania. Jest to widoczne w stylistyce najdrobniejszych detali kabiny. Wsiądź do środka i poczuj
wszystkimi zmysłami luksusowe wnętrze, które zapewni Ci komfort i niespotykaną przyjemność
podróżowania. Czysta linia deski rozdzielczej, kolorowy wyświetlacz Head-Up Display, oraz 7-calowy ekran
dotykowy błyskawicznie wprowadzą Cię w dobry nastrój. Elementy ozdobne i tapicerki zwracają uwagę
wyrafinowanymi materiałami i eleganckim połączeniem chromu, fortepianowej czerni, matowo czarnych
powierzchni i skóry. Peugeot 508 dzięki najlepszym materiałom oraz najwyższej jakości wykonania
i spasowania elementów, podkreśla swoją przynależność do świata wyrafinowanych produktów.

ODCZUWALNY KOMFORT
Podczas projektowania Peugeot 508 szczególną uwagę zwrócono na rozwiązanie konstrukcyjne kabiny,
które ma zapewnić wyższy poziom komfortu wszystkim pasażerom. Niezwykle eleganckie wnętrze oferuje
dużą ilość miejsca i wyposażenie, dzięki któremu jazda stanie się przyjemnością.
SCHOWKI
Peugeot 508 dysponuje licznymi schowkami, dzięki którym kabina staje się wygodniejsza: schowkiem
w konsoli centralnej, chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej, 2 uchwytami na napoje z przodu
miejscem na butelkę we wszystkich drzwiach, schowkami pod podłokietnikiem i przenośną popielniczką.
KLIMATYZACJA CZTEROSTREFOWA
Poza jednostrefową klimatyzacją manualną i dwustrefową automatyczną, Peugeot 508 może być
wyposażony w klimatyzację czterostrefową. Dzięki temu każdy z podróżujących może wybrać
odpowiadający mu tryb pracy klimatyzacji.
FOTELE
Dzięki optymalnej konstrukcji nadwozia kierowca i pasażerowie dysponują dużą ilością miejsca zarówno
z przodu jak i z tyłu. Komfort wzmacnia doskonała jakość foteli, których projektanci musieli spełnić
wygórowane oczekiwania dotyczące stylistyki, podparcia ciała i komfortu każdego z pasażerów.
W zależności od wyposażenia fotele mogą być podgrzewane i sterowane elektrycznie. Na przednich
miejscach można dopasować długość siedziska dzięki regulacji przedniej części fotela, a w przypadku foteli
z tapicerką skórzaną Nappa dostępna jest również funkcja masażu z zapamiętaniem ustawienia fotela
kierowcy.
SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO DOSTĘPU I URUCHAMIANIA POJAZDU
Peugeot 508 może być wyposażony w elektroniczny system otwarcia i uruchomienia pojazdu. Zamiast
tradycyjnego kluczyka, wystarczy mieć przy sobie, w kieszeni lub w torebce, klucz elektroniczny. Drzwi
samochodu otwierasz i zamykasz, dotykając po prostu klamki. Po zajęciu miejsca za kierownicą, możesz
uruchomić bądź zatrzymać silnik jednym wciśnięciem przycisku Start/Stop.

508 RXH
IMPONUJĄCA PREZENCJA
Peugeot 508 RXH wyróżnia się charakterystyczną drapieżną stylistyką. Przód samochodu i jego zderzak
stanowią połączenie eleganckiej linii i solidności, zapowiadając dynamiczny temperament tego modelu.
Charakterystyczny układ świateł do jazdy dziennej z diodami LED w dolnej części zderzaka układa się
w potrójny ślad pazurów. Detal ten dodaje agresywności przedniej części nadwozia. Nakładki nadkoli
i progów z tworzywa sztucznego chronią nadwozie podczas jazdy poza utwardzonymi drogami.

WYGLĄD ŁOWCY PRZYGÓD
Dzięki podwyższonej pozycji za kierownicą oraz technologii BlueHDi (silnik 180 KM
z przekładnią automatyczną), Peugeot 508 RXH zapewni Ci wyjątkowo intensywne doznania
z jazdy. Poszerzone nadkola i zwiększony prześwit przyczynią się również do zwiększenia
jego sprawności poza asfaltowymi drogami.

SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA
Peugeot 508 jest wyposażony w szereg inteligentnych i innowacyjnych systemów zapewniających jeszcze większą
wygodę prowadzenia.
Wspomaganie parkowania*
Dźwiękowe i wizualne wspomaganie parkowania przodem i tyłem, informuje kierowcę o odległości dzielącej jego
samochód od przeszkody.
Monitor martwego pola*
Dzięki czterem czujnikom umieszczonym na przednim i tylnym zderzaku monitor martwego pola (montowany
obowiązkowo ze wspomaganiem parkowania przodem) informuje kierowcę o obecności innych pojazdów
w martwym polu widzenia podczas jazdy. W razie wykrycia pojazdu ostrzega kierowcę za pomocą umieszczonej
w zewnętrznym lusterku pomarańczowej diody.
*W standardzie, w opcji lub niedostępny, zależnie od wersji.

Kamera cofania*
Włączenie kamery następuje automatycznie z chwilą wrzucenia biegu wstecznego.
Umożliwia ona kierowcy obserwowanie wykonywanych manewrów na dużym, dotykowym
ekranie, ułatwiając ich przeprowadzenie i podnosząc bezpieczeństwo.
*W standardzie, w opcji lub niedostępna, zależnie od wersji.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE
Peugeot 508 jest wyposażony w nowoczesne technologie mobilne
i narzędzia wspomagające nawigację dostępne w prosty sposób
za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 7’’.
Systemy audio i nawigacja
Do dyspozycji kierowcy znajdują się system audio WIP Sound
lub Multimedialny Ekran Dotykowy.
Radioodtwarzacz CD MP3 WIP Sound z podwójnym tunerem jest
wyposażony w standardzie w 6 głośników i dodatkowe złącza USB i AUX.
Multimedialny Ekran Dotykowy
Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości zapewnia liczne
funkcjonalności, wyróżniające go na tle konkurencji, za pośrednictwem
szeregu interfejsów umożliwiających obsługę multimediów, nawigacji,
rozmów telefonicznych i dostęp do usług on-line.

Kolorowy wyświetlacz Head-Up Display*
Możesz mieć stały dostęp do niezbędnych dla prowadzenia informacji
bez odrywania wzroku od drogi! Wyświetlacz przezierny wyświetla je
w kolorze na wysuwanej, przezroczystej płytce umieszczonej w polu
widzenia. W ten sposób jesteś stale i w bezpieczny sposób informowany
o prędkości samochodu, wartościach zadanych tempomatu
i wskazaniach systemu nawigacji.
*W standardzie, w opcji lub niedostępny, zależnie od wersji.

System Arkamys i zestaw Hi-Fi JBL*
Peugeot 508 jest w standardzie wyposażony w system cyfrowej obróbki
dźwięku Arkamys, który buduje profesjonalnie wyważoną scenę
dźwiękową. System ustawia dźwięk na wysokości przedniej szyby
i zapewnia harmonijne rozmieszczenie instrumentów i głosów
w przestrzeni, na wprost pasażerów. Jeśli chcesz dysponować najwyższą
jakością dźwięku, Peugeot 508 oferuje zestaw Hi-Fi opracowany
wspólnie z doświadczoną firmą JBL* obejmujący 10 głośników
podłączonych do wzmacniacza o mocy 500W.
* W opcji lub niedostępny, zależnie od wersji.

EFEKTOWNA TECHOLOGIA LED
Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą w stosunku do poprzedniej wersji Peugeot 508 jest
przeprojektowany przód z odświeżonymi reflektorami. Światła typu Full LED dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii pozwalają na osiągnięcie dużo wyższej wydajności przy zachowaniu takiego
samego zużycia energii co klasyczne żarówki. Jednocześnie dostarczają one światła, którego barwa zbliżona
jest do światła naturalnego przez co zapewniają większy komfort podróżowania.
Peugeot 508 wraz z lampami Full LED oferuje również automatyczną regulację położenia świateł oraz system
automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe (CAFR – Smartbeam). Technologia ta po wykryciu
takiej możliwości włącza światła drogowe, aby zapewnić maksymalną widoczność. Dodatkowo dzięki funkcji
statycznemu doświetlania zakrętów kierowca może bez przeszkód obserwować wnętrze zakrętu, aby uniknąć
niespodziewanych sytuacji.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ I OSIĄGI
Nowy silnik benzynowy
W Peugeot 508 po raz pierwszy pojawia się nowy silnik spełniający rygorystyczne
normy Euro 6* - 1.6 e-THP 165 S&S.
Ta nowa jednostka o mocy 165 KM wywodzi się z silnika o mocy 155 KM
zmodyfikowanego tak, aby spełniał normy spalin i emisji CO2. Silnik współpracuje
z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów lub nową, automatyczną, 6–biegową
przekładnią EAT6. Dzięki zastosowaniu szeregu zmian m.in. mapowania silnika oraz
systemu Stop & Start jednostka ta oferuje zmniejszone spalanie oraz emisję CO2 (nawet
do 18 %) przy poprawieniu właściwości dynamicznych oraz kultury pracy.
*Euro 6 jest europejską normą mająca na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Skrzynia
biegów

Zużycie paliwa (w l/100km)
Cykl miejski

Cykl pozamiejski

Cykl mieszany

Emisja CO2
(g/km)

1.6 e-THP 165 KM S&S

M6

7,7

4,7

5,8

134

1.6 e-THP 165 KM S&S

EAT6

7,5

4,8

5,8

134

Technologia BlueHDi
BlueHDi to nazwa handlowa silników wysokoprężnych Marki spełniających
wymagania normy Euro 6. Technologia ta umożliwia radykalne obniżenie emisji NOx
(tlenków węgla), o ponad 90%, optymalizację emisji CO2 i zużycia paliwa.
Wychwytuje przy tym 99,9% cząstek stałych.
Dzięki niej silnik 2,0 BlueHDi o mocy 180 KM z przekładnią automatyczną EAT6
oferuje doskonałe osiągi przy niskim zużyciu paliwa.

Skrzynia
biegów

Zużycie paliwa (w l/100km)
Cykl miejski Cykl pozamiejski Cykl mieszany

Emisja CO2
(g/km)

1,6 BlueHDi
120 KM S&S

Manualna

4,7

3,6

4,0

103

2,0 BlueHDi
150 KM S&S

Manualna

4,5

3,5

3,9

101

2.0 BlueHDi
180 KM S&S

EAT6

5,0

3,8

4,2

110

PEUGEOT I OCHRONA ŚRODOWISKA
Peugeot dysponuje bogatą ofertą modeli o niskiej emisji spalin.
Ponad połowę jego światowej sprzedaży stanowią wersje emitujące
poniżej 140 g CO2 / km. Tak dobre wyniki są efektem zastosowania
sprawdzonych technologii, w zakresie których Peugeot jest jednym
ze światowych pionierów. Np. silnika wysokoprężnego z filtrem
cząstek stałych (wprowadzonego w 2000 roku) - montowanego
w wielu modelach Marki i napędzającego ponad 2,1 miliona
samochodów (zmniejszenie emisji cząstek stałych o 99,99%). Dzięki
układowi samooczyszczającemu, obniżającemu emisję cząstek
do granicy mierzalności (0,004 g/km), jest on bardziej przyjazny dla
środowiska. Drugim czynnikiem, który wpłynął na podniesienie
osiągów były przełomowe rozwiązania: Stop & Start, silniki
wysokoprężne HDi i benzynowe nowej generacji, itd.

Silniki benzynowe
W Peugeot 508 po raz pierwszy pojawia się nowy silnik
Euro 6*: 1.6 THP 165 KM Stop and Start, oferowany z manualną,
6-stopniową skrzynią biegów lub wyposażony w nową,
automatyczną, 6-stopniową skrzynię biegów EAT6. Ta nowa
jednostka o mocy 165 KM charakteryzuje się niską emisją CO2 obniżoną do 134 g/km (w wersjach z manualną, 6-stopniową
skrzynią biegów).
*Euro 6 jest europejską normą mającą na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery.

Silniki BlueHDi
W Peugeot 508 oferowanych jest szereg nowych technologii, w tym
BlueHDi, stosowana w silnikach wysokoprężnych Euro 6.
Technologia BlueHDi będąca unikalnym połączeniem redukcji
katalitycznej SCR (Selective Catalytic Reduction*) i filtra FAP
z dodatkiem katalitycznym umożliwia obniżenie emisji NOx (tlenków
azotu) nawet o ponad 90% oraz optymalizację emisji CO2 i zużycia
paliwa. Wychwytuje przy tym 99,9% cząstek stałych.
*Selektywna Redukcja Katalityczna .

Zużycie paliwa (w l/100km)

508 RXH

Skrzynia biegów
Cykl miejski

Cykl pozamiejski

Cykl mieszany

5,2

4,2

4,6

Emisja CO2 (g/km)

Silnik
2.0 BlueHDi 180 KM S&S

EAT6

119

Zużycie paliwa (w l/100km)

508

Skrzynia biegów
Cykl miejski

Cykl pozamiejski

Cykl mieszany

Emisja CO2 (g/km)

Silniki benzynowe
1.6 e-THP 165 KM S&S

M6

7,7

4,7

5,8

134

1.6 e-THP 165 KM S&S

EAT6

7,5

4,8

5,8

134

M6

4,7

3,6

4,0

103

Silniki Diesla
1.6 BlueHDi 120 KM S&S
2,0 BlueHDi 150 KM S&S

M6

4,5

3,5

3,9

101

2.0 BlueHDi 180 KM S&S

EAT6

5,0

3,8

4,2

110

Zużycie paliwa (w l/100km)

508 SW

Skrzynia biegów
Cykl miejski

Cykl pozamiejski

Cykl mieszany

Emisja CO2 (g/km)

Silniki benzynowe
1.6 e-THP 165 KM S&S

M6

7,8

4,8

5,8

135

1.6 e-THP 165 KM S&S

EAT6

7,4

4,9

5,8

135

Silniki Diesla
1.6 BlueHDi 120 KM S&S

M6

4,8

3,8

4,2

104

2,0 BlueHDi 150 KM S&S

M6

4,6

3,5

3,9

102

2.0 BlueHDi 180 KM S&S

EAT6

5,1

4,0

4,4

114

M6 - manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach.
EAT6 - automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach.
S&S - system Stop&Start.

BEZPIECZEŃSTWO
Układ hamulcowy i ESP
Wszystkie wersje Peugeot 508 cechuje, oprócz wyjątkowych
właściwości jezdnych, wysoki poziom bezpieczeństwa czynnego
dzięki montowanemu w standardzie systemowi kontroli toru jazdy
ESP.

Tempomat z ogranicznikiem prędkości*
Tempomat pozwala na utrzymanie stałej prędkości jazdy,
a ogranicznik prędkości umożliwia zaprogramowanie prędkości,
której nie można przekroczyć. Funkcje te są obsługiwane za pomocą
przełączników na wielofunkcyjnej kierownicy.

System ten łączy funkcje układu zapobiegającego blokowaniu kół
(ABS) z systemem zapobiegającym poślizgowi kół (ASR),
elektronicznym korektorem siły hamowania (EBV i CBC), układem
wspomagania nagłego hamowania (AFU), układem zapobiegającym
gaśnięciu silnika (MSR) i inteligentną kontrolą trakcji, zapewniającą
optymalny napęd przy słabej przyczepności.

* W standardzie lub w opcji, zależnie od wersji.

Elektryczny hamulec postojowy (FSE)*
Elektryczny hamulec postojowy zapewnia automatyczne zaciśnięcie
hamulców po wyłączeniu silnika, w tym również w przypadku jego
zgaśnięcia, i automatyczne zwolnienie hamulców w momencie
naciśnięcia na pedał gazu. System wspomagający ruszanie na
wzniesieniu Hill Assist w połączeniu z FSE umożliwia utrzymanie
stojącego na podjeździe samochodu w miejscu przez 2 sekundy.

Zagłówki
Przednie zagłówki z wbudowanym układem regulacji można ustawić
na idealnie odpowiadającej nam wysokości - rezygnacja z nacięć na
prętach zagłówków umożliwia płynną regulację. Wielkość
i portfelowy kształt pozwalają na ich ustawienie jak najbliżej głowy,
aby zapewnić lepszą ochronę.

* W standardzie lub niedostępny, zależnie od wersji.

Poduszki powietrzne
W przypadku kolizji bezpieczeństwo użytkowników samochodu
zapewnia 6 poduszek powietrznych: 2 czołowe poduszki powietrzne,
2 boczne poduszki powietrzne z przodu i 2 poduszki kurtynowe z tyłu.

Reflektory halogenowe
Peugeot 508 jest wyposażony w standardzie w halogenowe reflektory
o doskonałych parametrach fotometrycznych, oraz dodatkowo
w światła LED do jazdy dziennej ułożone w charakterystyczny kształt
przecinka widocznego zarówno w dzień jak i w nocy.

Automatyczny numer alarmowy: w przypadku zadziałania poduszek
powietrznych lub pirotechnicznych napinaczy pasów, pojazd łączy się
automatycznie z numerem alarmowym bez udziału kierowcy.
PEUGEOT CONNECT SOS* lokalizuje pojazd, łączy się telefonicznie
z pasażerami i wysyła odpowiednią pomoc. Komunikacja może się
odbywać w języku ojczystym właściciela pojazdu.

Dodatkowe reflektory kierunkowe
Zarówno na włączonych światłach mijania jak i drogowych, przy
prędkości pojazdu poniżej 40 km/h, wiązka światła z reflektorów
przeciwmgielnych oświetla wewnętrzną stronę zakrętu. Zastosowanie
tych dodatkowych świateł jest szczególnie przydatne podczas jazdy
po mieście, na skrzyżowaniach, na krętych drogach oraz podczas
parkowania.

Ręczne wywołanie numeru alarmowego: jeśli jesteś ofiarą lub
świadkiem sytuacji krytycznej (zasłabnięcie, akt agresji), możesz szybko
wezwać pomoc poprzez PEUGEOT CONNECT SOS*. W tym celu
wystarczy nacisnąć (przez 3 sekundy) przycisk SOS znajdujący się
na desce rozdzielczej.

Peugeot Connect SOS
Dzięki Peugeot połączenia alarmowe są bardziej dostępne w Europie.
Kiedy liczy się każda minuta, możesz liczyć na PEUGEOT CONNECT
SOS*.

PEUGEOT CONNECT SOS* jest obecnie dostępny w 13 krajach Europy
(Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg,
Holandia, Szwajcaria, Austria, Wielka Brytania, Dania i Polska).
* Opcjonalny system PEUGEOT CONNECT SOS jest dostępny w Peugeot 508
pod warunkiem wyrażenia zgody na jego zainstalowanie przy zamawianiu pojazdu.

KOLORY NADWOZIA*
LAKIERY METALIZOWANE

Szary Aluminium

Szary Haria

Szary Artense

Szary Shark

Niebieski Bourrasque

Brązowy Guaranja

*Kolory nadwozia dostępne w zależności od wersji.

Czarny Perla Nera

Biały Nacré (lakier perłowy)

Biały Banquise (lakier niemetalizowany)

FELGI

Felga aluminiowa 19’’ Styl 12

Kołpak 16’’ Styl A

Felga aluminiowa 16’’ Styl 02

Felga aluminiowa 17’’ Styl 05

Felga aluminiowa 16’’ Styl 01

Felga aluminiowa 17’’ Styl 11

Felga aluminiowa 17’’ Styl 06

Felga aluminiowa 18’’ Styl 07

Felga aluminiowa 18’’ Styl 10

Felga aluminiowa18”
Archipel
Felga aluminiowa 17’’ Styl 04

TAPICERKI
508 / 508 SW
Tapicerka tkaninowa Cocher Tramontane
Tapicerka tkaninowa Cocher Guérande/Tramontane
Tapicerka tkaninowa Nervuron Ariès
Tapicerka półskórzana Marston Tramontane
Tapicerka półskórzana Marston Tramontane z czerwonymi przeszyciami
Tapicerka skórzana Claudia Tramontane
Tapicerka skórzana Claudia Ariès
Tapicerka skórzana Nappa Tramontane
Tapicerka skórzana Nappa Tramontane z czerwonymi przeszyciami
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508 RXH
Tapicerka półskórzana Mityflash Tramontane
Tapicerka półskórzana Mityflash Guerande
Tapicerka skórzana Nappa Tramontane
Tapicerka skórzana Club Nappa Frisson
Tapicerka skórzana Nappa Lama Tramontane i Alcantara Lama.
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AKCESORIA
1 – Hak holowniczy z zaczepem
demontowanym bez użycia narzędzi.
2 – Wspornik urządzeń multimedialnych.
3 – Belki bagażnika dachowego SW.
4 – Żaluzja przeciwsłoneczna tylna.
5 – System podziału przestrzeni bagażowej.
6 – Dywaniki podłogowe 3D.
7 – Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową.
8 – Spoiler.
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UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów,
którzy
chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat.
Oferta:
1. Przedłużenie – proste
rozwiązanie, aby przedłużyć
gwarancję
gwarancję umowną,
umowną,
+ Obsługa
Obsługa
2. Przedłużenie +
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające
pozwalające zaplanować
bieżącą obsługę samochodu,
3. Utrzymanie Plus – pełna
oferta
oferta usług Peugeot w
zakresie utrzymania Państwa
pojazdu przez cały okres
Umowy.
Umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nadpanowania
budżetem
bezpieczeństwo
związanym
z użytkowaniem
nad
budżetem
związanym
pojazdu,
z użytkowaniem pojazdu,
• Różne
płatności:
Różne formy
formy
płatności:
możliwość
możliwość opłacenia
opłacenia umoumowy
gotówką lub
lub kartą,
wy gotówką
kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu)
samochodu) lub
lub
w systemieabonamentow systemie
abonamentowym
wym (przy zakupie(przy
pojazdu
zakupie
pojazdu w leasingu),
w leasingu),

• Dostępność:
Dostępność: ponad 6000
ponad serwisowych
6000
punktów
punktów
Peugeot
w 42
w serwisowych
42 krajach Peugeot
na obszarze
krajach na obszarze Europy,
Europy,
• Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo:
Peugeot
Peugeot Plus
Assistance
Plus na
24
Assistance
24 godziny
godziny
natygodniu,
dobę, 7 dni
dobę,
7 dni w
w tygodniu,
• Profesjonalizm:
Profesjonalizm:
obsługa
obsługa samochodu
przez
samochodu
przez wykwaliwykwalifikowanych
pracowfikowanych
pracowników
ników Autoryzowanej
Sieci
Autoryzowanej
Sieci Peugeot,
Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja
waloryzacja samowyższa
chodu
przy
odsprzedaży,
chodu
przy
odsprzedaży,

• Elastyczność:
Elastyczność:
możliwość
możliwość przedłużania
paprzedłużania
parametrów
rametrów
umowy wzmiany
przyumowy
w przypadku
padku
zmiany stylu jazdy,
stylu
jazdy,
• Mobilność:
Mobilność:
zapewnienie
zapewnieniezastępczego
samochodu zasamochodu
na
stępczego
na okresowych
czas przeczas
przeglądów
glądów
okresowych i awarii
i awarii
pojazdu,
pojazdu,
• Wygoda:
Wygoda: Kompletne mycie
Kompletne pomycie
samosamochodu
przeglądzie,
chodu
po
przeglądzie,
• Możliwość cesji kontraktu
przy
odsprzedaży
samoprzy
odsprzedaży
samochodu.
chodu.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany przez
Banque PSA Finance Oddział w
Polsce należący do Grupy PSA
Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział w

Polsce łączy w sobie międzynarodowe doświadczenie wraz
ze
znajomością
polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup

samochodów odpowiadające
najbardziej
wymagającym
klientom.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w
drodze recyklingu są wykorzystywane w
produkcji
sprzedawanych
wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami o
odpadach. Peugeot zapewnia rozwój
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

PP/DM - listopad 2015 nakład 7 500

Miejsce na pieczątkę koncesjonera

PEUGEOTREKOMENDUJETOTAL

www.peugeot.pl

