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ENERGIA

W CZYSTEJ FORMIE!
Już na pierwszy rzut oka nowy PEUGEOT 208 przyciąga bardziej wyrazistym i wyrafinowanym,
sportowym stylem, który może być podkreślony zupełnie nowym energetyzującym kolorem
nadwozia Orange POWER, kojarzącym się z dynamiką i świeżością.
Nowe, unikalne kolory nadwozia, liczne możliwości personalizacji dzięki pakietom Menthol
White i Lime Yellow, wersja GTi, technologicznie zaawansowane, nowe elementy wyposażenia
podnoszące komfort i bezpieczeństwo, oszczędne a jednocześnie bardzo wydajne nowe
jednostki napędowe - w nowym PEUGEOT 208 pamiętano o każdym szczególe.

MAGNETYCZNY

uROk
Przód nowego Peugeot 208 uwodzi ostrzejszą, precyzyjną
i dynamiczną linią. Spojrzenia przyciąga nowy kształt zderzaka
i wkomponowany w niego przeprojektowany grill z efektem 3D, który
otoczony jest pogrubioną, chromowaną listwą ozdobną. Przesunięte
na boki światła przeciwmgielne poszerzają optycznie nadwozie. Nowy
Peugeot 208 wprost zachęca do zajęcia miejsca za kierownicą.
Ważnym elementem nowej stylistyki przodu nadwozia są także nowe
światła z diodami LED* świadczące o klasie samochodu, łączące kocią
drapieżność z zaawansowaniem technologicznym. Czarne wypełnienie
i chromowane elementy zapewniają im jeszcze większą wyrazistość.
* w 100% diody elektroluminescencyjne, w standardzie już od drugiego poziomu wyposażenia

ChARAkTERYSTYCZNE

ŚWIATłA
Nowe tylne światła z diodami LED i charakterystycznym dla marki Peugeot
śladem pazurów przykuwają uwagę i zaskakują już od pierwszego spojrzenia.
Ich oryginalna, nowoczesna stylistyka i ciepła, rubinowa barwa wraz ze
spektakularnym efektem 3D, sprawiają, że nowy Peugeot 208 jest
rozpoznawalny już z daleka.

kOMpAkTOWY I WYJąTkOWO

ZWROTNY
Zwarta sylwetka nowego PEUGEOT 208 – o długości poniżej 4 metrów – w połączeniu
z kompaktową kierownicą, zapewniają mu wyjątkową zwrotność w warunkach miejskich, potęgując
przyjemność prowadzenia i gwarantując kierowcy pełnię satysfakcji oraz moc wrażeń.
Nowy PEUGEOT 208 równie dobrze czuje się w mieście jak i poza miastem.
Jest praktyczny w codziennym użytkowaniu i łatwy do zaparkowania dzięki czujnikom parkowania,
kamerze cofania* (pokazującej przeszkody podczas manewrowania na wstecznym biegu)
oraz systemowi Park Assist* (aktywnie wspomagającym kierowcę podczas parkowania
równoległego i prostopadłego przy prędkościach poniżej 8 km/h).
*W opcji, standardzie lub niedostępne w zależności od wersji. Systemy wspomagania prowadzenia, w przypadku których kierowca
zachowuje pełną kontrolę nad samochodem.

EkSCYTuJąCA
I INTuICYJNA

JAZdA
W kabinie nowego PEUGEOT 208 wszystkie funkcje znajdują się w zasięgu ręki, dzięki
innowacyjnemu rozwiązaniu PEUGEOT i-Cockpit, który ułatwia prowadzenie pojazdu.
To rozwiązanie, obejmujące kompaktową kierownicę, umieszczone ponad jej obrysem
zegary i 7” ekran dotykowy*, zapewnia pełnię doznań oraz intuicyjną i bezpieczną jazdę.
Wnętrze nowego PEUGEOT 208 charakteryzują czyste linie oraz wysoka jakość
wykonania. Zadbano o każdy szczegół, od rozplanowania przestrzeni poprzez unikalne
oświetlenie, aż po staranny dobór materiałów.
*w standardzie już od drugiego poziomu wykończenia.

pEłNE ŚWIEżOŚCI,
NOWOCZESNE

kOlORY
W odpowiedzi na rosnące wymagania klientów poszukujących unikalnych
odcieni, oferta kolorów i rodzajów lakieru nowego PEUGEOT 208 wzbogaciła
się o nowe propozycje. Obecnie obejmuje 12 różnych kolorów oraz 4 rodzaje:
niemetalizowane, metalizowane, perłowe, strukturalne.
Nowy metalizowany lakier Orange POWER kojarzy się z dynamiką
i świeżością. Intensywny, opalizujący odcień mieni się w świetle. Ten radosny,
modny i przykuwający wzrok kolor ma stanowić wizytówkę samochodu i jego
kierowcy.
Prezentowany egzemplarz w kolorze nadwozia Orange Power z pakietem personalizacji nadwozia
Menthol White.

MOżlIWOŚCI

pERSONAlIZACJI
Oferta nowego PEUGEOT 208 obejmuje również pakiety personalizacji*. Pakiet
Menthol White z białymi akcentami wnosi nutę dynamiki i elegancji, podczas gdy
pakiet Lime Yellow tworzy zdecydowanie energetyczny i nowoczesny klimat.
Elementy personalizacji wnętrza pozwalają stworzyć dopracowaną
w najdrobniejszych szczegółach nowoczesną i dopasowaną do charakteru
kierowcy przestrzeń: od sportowych siedzeń, poprzez barwne elementy
tapicerki**, kierownicy, deski rozdzielczej i drzwi, aż po chromowane obramowania
nawiewów.
Elementy personalizacji nadwozia łączą w sobie elegancję lśniącej czerni
(obramowanie grilla, obudowy lusterek bocznych i obramowanie świateł
przeciwmgielnych) z oryginalnymi kolorowymi akcentami** (grill „EQUALIZER”
z barwnym efektem 3D, emblemat PEUGEOT z przodu i z tyłu auta, obramowanie
świateł przeciwmgielnych i dodatkowych świateł kierunkowskazów).
*w opcji już od drugiego poziomu wykończenia.
**w kolorze wybranego pakietu.

Prezentowany egzemplarz w kolorze nadwozia Srebrny ICE z pakietem personalizacji nadwozia Lime Yellow

GRA

ŚWIATEł
Nowy PEUGEOT 208 dysponuje dwoma innowacyjnymi,
unikalnymi, strukturalnymi lakierami zapewniającymi jednocześnie
matowe i aksamitne wykończenie: Szary ICE i Srebrny ICE.
Te atrakcyjne lakiery wyróżniające się na tle powszechnie
dostępnych, bardzo silnie reagują na zmianę oświetlenia
i doskonale eksponują kształty samochodu, podkreślając jego
dynamiczną i nowoczesną sylwetkę. Lekko ziarnista struktura,
zaskakująca w dotyku, sugeruje, że mamy do czynienia
z solidnym i bezpiecznym samochodem.
Są również bardziej odporne na drobne zarysowania i łatwiejsze
w utrzymaniu niż klasyczne matowe lakiery - dobrze znoszą częste
mycie pod ciśnieniem lub w myjni mechanicznej*. Dzięki ich
wprowadzeniu do modeli seryjnych, kolory te stały się dostępne
cenowo dla wszystkich.
*Bez woskowania.
Prezentowany egzemplarz w kolorze nadwozia Srebrny ICE z pakietem personalizacji
nadwozia Lime Yellow

ZawsZe
na cZasie
Nowy PEUGEOT 208 wprowadza do gamy Peugeot nowe
funkcjonalności multimedialnego ekranu dotykowego o przekątnej
7”. Funkcja MirrorScreen umożliwia korzystanie z aplikacji
zainstalowanych na twoim smartfonie, kompatybilnym
z Mirrorlink®* lub Carplay®** za pośrednictwem ekranu dotykowego
w aucie. W celu zapewnienia optymalnej czytelności
i w pełni bezpiecznego korzystania z kompatybilnych aplikacji
w samochodzie, są one wyświetlane za pomocą specjalnego
interfejsu, dostosowanego do obsługi podczas jazdy. Dzięki temu
rozwiązaniu korzystanie z funkcji telefonu komórkowego staje
się dużo prostsze.

*Tylko aplikacje certyfikowane przez MirrorLink™ lub Carplay będą działać na postoju
lub podczas jazdy, zależnie od przypadku. Podczas jazdy niektóre funkcje aplikacji
pozostają nieaktywne. Niektóre treści, które mogą być dostępne nieodpłatnie na twoim
smartfonie, wymagają pobrania i korzystania z odpłatnej, aplikacji certyfikowanej przez
MirrorLink™ lub Carplay. Funkcja MirrorScreen jest obsługiwana za pośrednictwem
technologii MirrorLink™ w przypadku telefonów z systemem Android, Blackberry
i Windows Phone kompatybilnych z MirrorLink™ oraz za pośrednictwem Carplay
w przypadku telefonów z systemem iOS, pod warunkiem posiadania abonamentu
telefonicznego obejmującego dostęp do Internetu. Nowe smartfony będą stopniowo
wyposażane w te technologie). Więcej informacji na http://services.peugeot.fr/decouvrirmirror-screen/
**Carplay® jest protokołem komunikacyjnym Apple. Dostępny w PEUGEOT 208
pod koniec 2015 r.

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. Są to również przełomowe rozwiązania
wprowadzone do modeli marki jak Stop & Start, silniki
wysokoprężne BlueHDi i benzynowe nowej generacji itd.

Od początku produkcji, w gamie nowego Peugeot 208 dostępne
będą nowoczesne silniki wysokoprężne BlueHDi spełniające
rygorystyczną normę czystości spalin Euro 6.
Technologia BlueHDi będąca unikalnym połączeniem redukcji
katalitycznej SCR (Selective Catalytic Reduction) i filtra FAP
z dodatkiem katalitycznym umożliwia znaczne obniżenie zużycia
paliwa (nawet do 3 l/100 km w cyklu mieszanym), emisji NOx
(tlenków azotu) nawet o ponad 90% oraz optymalizację emisji CO2
do 79 g/km (rekord w tym segmencie). Wychwytuje przy tym
99,9 % cząstek stałych.

Nowy Peugeot 208 jest oferowany z gamą najnowszej generacji
silników benzynowych PureTech spełniających bez wyjątku
wymagania normy Euro 6. Silniki te stanowią gwarancję wysokich
osiągów i niskich kosztów użytkowania. Bardziej kompaktowe
i lżejsze jednostki napędowe PureTech charakteryzują się większą
sprawnością dzięki obniżonej masie i zmniejszonym wymiarom.
Swoje wysokie osiągi zawdzięczają również optymalizacji procesu
spalania i zmniejszeniu oporów tarcia. Przy zapewnieniu
znakomitych osiągów silniki te są jednocześnie bardzo oszczędne,
wykazują się nawet o 25% niższym zużyciem paliwa i emisją CO2
w porównaniu do 4-cylindrowego silnika o porównywalnej mocy.

silniki
Trzycylindrowy silnik benzynowy PureTech
Ten kompaktowy, przyjazny dla środowiska i wydajny,
turbodoładowany silnik jest kwintesencją myśli technicznej
i zastosowanych w modelach Peugeot zaawansowanych
technologii. Zapewnia wyjątkową, jedną z najwyższych w tej
kategorii silników przyjemność prowadzenia już od najniższych
obrotów. Ta jednostka napędowa charakteryzuje się również
dostępnością większości momentu obrotowego w całym
zakresie obrotów co wpływa pozytywnie na dynamikę
i bezpieczeństwo jazdy. Przy porównywalnym z silnikami

czterocylindrowymi poziomie mocy i przyjemności jazdy, silnik
PureTech, stanowiący przełom technologiczny, pozwala
obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2 nawet o 25%.

Technologia BlueHDi
Silniki BlueHDi stanowią połączenie wysokich osiągów, ograniczonego
zużycia paliwa i niskiej emisji CO2. W nowym PEUGEOT 208 wszystkie
silniki wysokoprężne emitują poniżej 95 g CO2/ km i spalają poniżej
3,6 l / 100 km w cyklu mieszanym, dzięki czemu silniki z rodziny
1,6 BlueHDi są obecnie najwydajniejszymi silnikami wysokoprężnymi
na rynku!

Silnik PureTech o pojemności 1.2 l jest dostępny w gamie
nowego Peugeot 208 w dwóch wariantach mocy 82 i 110 oraz
w wersjach ze zautomatyzowaną 5-biegową przekładnią ETG5
i automatyczną skrzynią biegów EAT6.

Z wyjątkiem podstawowej wersji 1,6 BlueHDi 75 KM, wszystkie
są wyposażone w system Stop and Start ze wzmocnionym
rozrusznikiem.

1,6 BlueHDi 100 KM S&S

1,2 PureTech 110 S&S
SKRZYNIA BIEGÓW

manualna o 5 przełożeniach /
automatyczna EAT6

MAKSYMALNY MOMENT
OBROTOWY

205 Nm już od 1500 obr/min

DOSTĘPNOŚĆ MOMENTU
OBROTOWEGO
WYSOKOCIŚNIENIOWY UKŁAD
BEZPOŚREDNIEGO WTRYSKU
NAJNOWSZEJ GENERACJI TURBO
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
ZUŻYCIE PALIWA
W CYKLU MIESZANYM (l/100 km)
EMISJA CO2
W CYKLU MIESZANYM (w g/km)

Od 1500 do 5500 obr/min

200 bar

240 000 obr/min

od 4,5*

od 103/104*

SKRZYNIA BIEGÓW

manualna o 5 przełożeniach

MAKSYMALNY MOMENT
OBROTOWY

254 Nm już od 1750 obr/min

DOSTĘPNOŚĆ MOMENTU
OBROTOWEGO

Od 1750 do 3750 obr/min

ZUŻYCIE PALIWA
W CYKLU MIESZANYM (l/100 km)

3,4*

EMISJA CO2
W CYKLU MIESZANYM (w g/km)

87*

* Dane w momencie produkcji katalogu. Mogą ulec zmianie. Aktualne wartości są dostępne
w cenniku.

cZysTa PrZyjemność

jaZdy
Układ jezdny
Nowy PEUGEOT 208 oferuje wysokiej klasy właściwości jezdne
co w połączeniu z nowoczesnymi i wydajnymi silnikami PureTech
i BlueHDi, zapewnia dużą przyjemność prowadzenia.
Układ jezdny nowego Peugeot 208 stanowi zbalansowane połączenie
komfortu i sportowego zacięcia. Taki efekt był osiągalny dzięki wielu
elementom takim jak:
- Innowacyjna aranżacja wnętrza,
- i-Cockpit wraz z kompaktową kierownicą,
- zawieszenie dostrojone indywidualnie do poszczególnych silników,
- zoptymalizowana masa auta gwarantująca niskie spalanie i dynamikę
pojazdu
- precyzyjne i optymalnie zestopniowane skrzynie biegów

Automatyczna skrzynia biegów EAT6
Nowy PEUGEOT 208 w wersji 1,2 PureTech 110 S&S jest oferowany z automatyczną skrzynią biegów o 6 przełożeniach
z hydrokinetycznym sprzęgłem, optymalizującą zużycie paliwa, jednocześnie zwiększając doznania z jazdy. Została ona
zaprojektowana i wyprodukowana we współpracy z AISIN AW – światowym numerem 1 wśród producentów najwyższej jakości
automatycznych skrzyń biegów.
Automatyczna skrzynia biegów EAT6 jest wyposażona w technologię Quickshift zapewniającą wyjątkowo szybką i płynną zmianę
biegów, a jej sprawność (efektywność energetyczna) jest niemal identyczna jak manualnej skrzyni biegów, dzięki zmniejszeniu
wewnętrznych oporów tarcia oraz zastosowaniu zaawansowanych technologii blokowania przekładni hydrokinetycznych w celu
wyeliminowania ślizgania się sprzęgła.
Umożliwiło to zmniejszenie różnicy poziomu emisji w porównaniu do manualnej skrzyni biegów do 5 g/km, co zapewnia tej wersji
doskonałe wyniki pod względem zużycia paliwa i efektywności.

Zaawansowana

TechnoloGia led

Światła z diodami LED
Dzięki czarnemu wypełnieniu, chromowanym elementom kloszy i charakterystycznemu układowi świateł z diodami LED, reflektory
nowego Peugeot 208 nadają mu bardzo wyrazisty, łatwo rozpoznawalny pośród innych samochodów wygląd, zapewniając
równocześnie kierowcy świetną widoczność, w szczególności wzdłuż poboczy oraz przy pokonywaniu zakrętów.

Tylne światła
Z tyłu uwagę przyciągają światła z diodami LED z charakterystycznym śladem potrójnych pazurów w opalizującym rubinowym kolorze,
dające efekt 3D. Te zaawansowane technologicznie światła stanowiące znak rozpoznawczy Marki są montowane
we wszystkich wersjach gamy PEUGEOT 208.

BeZPiecZeńsTwo
Nowy Peugeot 208 dysponuje bogatym wyposażeniem
z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego:
System Active City Brake
Technologia Active City Brake jest nowym systemem
pozwalającym uniknąć zderzenia lub ograniczyć jego skutki
wobec braku reakcji ze strony kierowcy podczas jazdy po
mieście z prędkością poniżej 30 km/h.
Umieszczony przy górnej krawędzi przedniej szyby laserowy
czujnik krótkiego zasięgu umożliwia wykrywanie przeszkód,
takich jak inne pojazdy stojące z przodu lub poruszające
się w tym samym kierunku. Może on spowodować
automatyczne zadziałanie układu hamulcowego z pełną siłą
w celu uniknięcia kolizji lub ograniczenia jej skutków poprzez
zmniejszenie prędkości w momencie zderzenia. W niektórych
przypadkach system może nawet spowodować automatyczne
zatrzymanie samochodu, aby uniknąć zderzenia z pojazdem
jadącym z przodu.
*W opcji zależnie od wersji

Poduszki powietrzne
W przypadku kolizji bezpieczeństwo użytkowników samochodu
zapewnia 6 poduszek powietrznych montowanych
w standardzie: 2 czołowe poduszki powietrzne, 2 boczne
poduszki powietrzne z przodu i 2 poduszki kurtynowe z tyłu.
ESP
Wszystkie wersje nowego PEUGEOT 208 są wyposażone
w standardzie w ESP (System Stabilizacji Toru Jazdy),
obejmujący układ ASR (System kontroli trakcji), CDS (System
kontroli stabilności), AFU (Wspomaganie hamowania
awaryjnego), ABS (Zapobieganie blokowaniu kół) i REF
(Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania).
Funkcja statycznego doświetlania zakrętów
Zarówno na światłach mijania jak i drogowych, po włączeniu
kierunkowskazu lub przekroczeniu pewnego kąta obrotu
kierownicy, funkcja ta umożliwia wiązkom światła z reflektorów
przeciwmgielnych doświetlanie wewnętrznej strony zakrętów
przy prędkościach poniżej 40 km/h (jazda w mieście, jazda
krętymi drogami, skrzyżowania, manewrowanie na parkingu,
itp.).

Park Assist i kamera cofania*
Włączenie kamery następuje automatycznie z chwilą wrzucenia
wstecznego biegu. Obraz jest wyświetlany na ekranie
dotykowym,
umożliwiając
wykrywanie
przeszkód
niewidocznych podczas manewrowania na wstecznym biegu.
Kamera może być sprzężona z Park Assist, czyli systemem
aktywnego wspomagania parkowania, który wykrywa wolne
miejsca i wspomaga manewry parkowania równoległego przy
wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu. Steruje on automatycznie układem
kierowniczym oraz dostarcza kierowcy odpowiednich informacji
wizualnych i dźwiękowych. Kierowca steruje pedałem
przyspieszenia, hamulca, zmianą biegów i sprzęgłem
(w wersjach z manualną skrzynią biegów).
* W opcji zależnie od wersji.

kolory nadwoZia*
KoLory PErłowE

KoLory niEmETALizowAnE

Biały Banquise

Szary Hurricane

KoLory mETALizowAnE

Biały Nacré

LAKiEry mATowE STrUKTUrALnE

Czarny Perla Nera

Szary Aluminium

Szary ICE

Szary Shark

Czerwony Rubi

Srebrny ICE

Kolory metalizowane
Pomarańczowy Orange Power
Niebieski Virtuel

Niebieski Dark
*kolory nadwozia dostępne w zależności od wersji/tapicerki.
Aktualną, pełną ofertę sprawdź na peugeot.pl albo w salonie Peugeot.
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TaPicerki*

Tapicerki dostępne w zależności od wersji / koloru nadwozia. Aktualną pełną ofertę sprawdź na peugeot.pl albo w salonie Peugeot.

FelGi*

Felga aluminiowa 16" TITANE VERNIS MAT

Felga aluminiowa 16’’
TITANE GRIS HEPHAIS

Kołpak 15’’ BORE

Kołpak 15’’ NIOBIUM

Felga aluminiowa 15”
AZOTE

Felga aluminiowa 16’’ TITANE
TECHNICAL GREY

Felga aluminiowa 16’’ TITANE –
w kolorze czarnym błyszczącym,
z białym grawerem

Felga aluminiowa 17” OXYGENE
TECHNICAL GREY

*Felgi dostępne w zależności od wersji/silnika. Aktualną, pełną ofertę sprawdź na peugeot.pl albo w salonie Peugeot.
** Felgi dostępne jako akcesorium

Felga aluminiowa 17"
CAESIUM**

możliwości PersonaliZacji.
Dostosuj wygląd swojego nowego Peugeot 208, korzystając z możliwości łączenia pakietów personalizacji
nadwozia i wnętrza, kolorów nadwozia, tapicerek i obręczy kół.*

- Pomarańczowy Orange Power / Pakiet personalizacji nadwozia Menthol White /
Felgi aluminiowe 16’’ TITANE – w kolorze czarnym błyszczącym, grawerowane

- Niebieski Virtuel / Aluminiowe obręcze kół 16’’ TITANE VERNIS MAT

- Srebrny ICE / Pakiet personalizacji nadwozia Lime
Yellow / Felgi aluminiowe 16’’ TITANE TECHNICAL GREY

- Tapicerka skórzana Claudia Mistral

- Pakiet personalizacji wnętrza Menthol White

- Pakiet personalizacji wnętrza Lime Yellow

*Dostępne elementy i konfiguracje personalizacji opisane są w aktualnych cennikach dostępnych na stronie peugeot.pl oraz w salonach Peugeot.
Łączenie elementów pakietu Menthol White i Lime Yellow nie jest możliwe.

linia sTylisTycZna PeUGeoT 208
01 : Lekki bezrękawnik puchowy (unisex – damski i męski),
02 : Słuchawki przewodowe z mikrofonem marki WIZE & OPE,
03 : T-shirt z krótkim rękawem*,
04 : Czapka z daszkiem,
05 : Kubek termiczny*,
06 : Zegarek męski marki OXYGEN (oferowany z trzema wymiennymi paskami),
07 : Bezprzewodowy wzmacniacz i głośnik do telefonów komórkowych,
08 : Notes z długopisem,
09 : Długopis*,
10 : Brelok do kluczy z przenośną pamięcią 8 GB,
11 : Torba sportowa*,
02
* Artykuł dostępny w kolorze pomarańczowym i czarnym
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akcesoria

1. Belki bagażnika dachowego + felgi
aluminiowe CAESIUM +
chromowane nakładki na lusterka
zewnętrzne,
2. Spoiler,
3. Zestaw „dla palacza” – popielniczka
i zapalniczka 12V,
4. Hak holowniczy + uchwyt do
przewozu roweru,
5. Wykładzina bagażnika,
6. Komplet dywaników welurowych
z akcentami w kolorze Lime Yellow,
7. Komplet dywaników welurowych
z akcentami w kolorze białym
Menthol White,
8. Wspornik magnetyczny do
smartphone’ów Tetrax Smart
9. Wspornik urządzeń multimedialnych.

1.

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 umowną,
2. Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające
zaplanować
bieżącą obsługę samochodu,
3. Utrzymanie Plus – pełna
oferta usług Peugeot w
zakresie utrzymania Państwa
pojazdu przez cały okres
Umowy.

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

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

możliwość
• Elastyczność:
przedłużania
parametrów
umowy w przypadku zmiany
stylu jazdy,
zapewnienie
• Mobilność:
samochodu zastępczego na
czas przeglądów okresowych
i awarii pojazdu,
• Wygoda: Kompletne mycie
samochodu po przeglądzie,
• Możliwość cesji kontraktu
przy odsprzedaży samochodu.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT

2.

4.

6.

8.

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

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

3.

5.

7.

9.

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

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

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

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

samochodów odpowiadające
najbardziej
wymagającym
klientom.

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.

