
ÚJ PEUGEOT 308 / 308 SW

Az Év Autója 2014-ben



Az új Peugeot 308 fő jellemzői: intuíció, korszerűség, letisztult dizájn 
és elegancia.
Az új Peugeot 308 kompakt méretekkel (4,25 m) és csökkentett súllyal 
(–140 kg) rendelkezik. Vezetése egészen új élményt nyújt,  
Co2-kibocsátása rekordot dönt (82 g/km, 3,1 l/100 km*).
A letisztult stílusú utastér és a Peugeot i-Cockpit elnevezésű innovatív 
vezetőhely a vezetés eddig nem tapasztalt élményét nyújtja.
A rendkívül nagyratörő műszaki tervezés eredményeként megszületett 
kimagasló minőség célja, hogy a legjobbak közé helyezze  
az új Peugeot 308-at.

*  az adat a 2015-ben érkező 1.6 BLue HDi változathoz tartozik.  
Az adat jelenleg homologizáció alatt állnak

LetisztuLt

formaterv



Az új 308 SW vonalainak egyszerűsége,  
kiegyensúlyozottsága és lendületessége  
természetes eleganciát kölcsönöz ennek  
az elképesztően tágas belső térrel rendelkező 
modellnek. Az új 308 SW mindamellett hogy  
átveszi az alapváltozat lendületes és modern 
formatervét, egyedi stílussal ruházza fel  
a dinamikus kombikarosszériát.
A tengelytávot az 5 ajtóshoz képest 11 cm-rel 
meghosszabbították, amit teljes egészében  
a hátsó tér, elsősorban a lábtér és  

a csomagtér növelésére használtak fel. A hátsó 
túlnyúlást 22 cm-rel növelték meg. 
A meggyőző méretek, a felhasznált anyagok 
minősége, a páratlan tágasságérzet mind  
gondoskodnak az utasok tökéletes  
kényelméről.

eLŐKeLŐ 

voNaLaK



A fénydiódasorral ellátott, finom vonalú és kifejező, finoman 
csiszolt ékszerre emlékeztető fényszórók egy nagymacska  
tekintetét idézik, és erősen modern jelleget sugároznak.  
Hátul az autó dinamikus, modern jellegét tovább emeli  
a fénydiódás lámpákból kirajzolódó három  
Peugeot-oroszlánkarom.

* változattól függően széria 

fuLL Led

techNoLógia*



Az új Peugeot 308 egészen különleges helyet kínál a 
vezetőnek, mely külön elnevezést is kapott: Peugeot i-Cockpit. 
Az innovatív vezetőhely négy elemből áll: a kompakt, kisméretű 
kormányból, a vezetés élvezetének fokozására, a magasra  
helyezett műszeregységből, melynek köszönhetően a vezetőnek 
nem kell levennie a szemét az útról, ha a műszerekre tekint,  
a magas középkonzolból, mely letisztultsága révén tökéletes 
áttekinthetőséget nyújt, és egy nagy, 9,7 colos 
érintőképernyőből*, mely a gondtalan vezetést szolgálja.

Panorámaszerűen tárulnak a vezető elé az információk  
az áramló, lendületes vonalakkal megrajzolt műszerfalon.  
A finom, minőségi anyagok felhasználásával készült  
műszerfalról szinte teljesen eltűntek a gombok, ami rendkívüli 
letisztultságot kelt. 

* változattól függően széria

Peugeot

i-cockpit



KÉTzónás, digiTális  
KlímaberendezÉs
A hőfok és a befúvás erőssége  
a multifunkciós képernyőről állítható be.

TeleFOn
A Bluetoothnak köszönhetően tökéletes  
biztonságban intézheti hívásait vezetés  
közben. A központi kijelzőről hozzáférhet  
a telefonkönyvhöz, kettős hívásokat 
irányíthat stb.

mUlTimÉdia
A központi kijelzőről irányítható  
a rádió-CD és az mp3-lejátszó.  
Az uSB/jack csatlakozóknak köszönhetően 
kedvenc hanghordozónkról is bejátszhatóak 
az audio file-ok. Az új Peugeot 308 nyolc 
hangszórót és egy mélysugárzót tartalmazó  
Hi-Fi-rendszerét a Denon céggel  
együttműködésben dolgozták ki.  
A legmodernebb Hi-Fi-berendezések világát 
hozza vissza a rendszer nagyméretű 
hangerőszabályzó gombja a középkonzolon. 

naVigáCió
A nagyméretű multifunkciós kijelzőn  
jelennek meg a navigációs berendezés  
információi is: főutak sebességhatárai, 
madártávlati kereszteződésnézet, 
kereszteződés-előnézet, veszélyes zónák 
jelzése, Peugeot-hálózat megjelenítése, 
környezetvédelmi szempontból ajánlott  
útvonal stb.

A Peugeot i-Cockpit-ot arra tervezték, hogy ösztönös mozdulatokra építő, 
intenzív élményt nyújtson. A nagy, 9,7 colos érintőképernyőről irányítható 
számos berendezés: a légkondicionáló, a vezetést segítő rendszerek,  
a multimédiás eszközök, a navigáció és a telefon. A könnyen elérhető,  
két oldalon elhelyezkedő hét gyorsgomb nagyban segíti az érintőképernyő 
kezelését. 

VezeTÉsT segíTŐ  
berendezÉseK
A központi kijelzőről irányíthatóak a  
legfontosabb, vezetést segítő berendezések 
is, melyeknek itt jelennek meg legfontosabb 
információi is. 
A teljesség igénye nélkül: távolságtartó  
tempomat, holttérfigyelő, tolatóradar,  
parkolóautomata.

Az oldalon felsorolt felszereltségi elemek egy része széria,  
más része opció, változattól függően rendelhetők.  
Kérje márkakereskedője segítségét!

muLtifuNKciós 

ériNtŐKéPerNyŐ



Ütközés veszélyére figyelmeztető jelzés: amennyiben a radar úgy érzékeli, hogy  
az előttünk haladó jármű túl közel van, hang- és vizuális jelzés figyelmezteti a vezetőt, 
hogy az ütközés elkerülése érdekében fékeznie kell. 

Automatikus vészfék: amennyiben a radar az előttünk haladó járművel való ütközés 
kockázatát érzékeli, a rendszer fékezéssel figyelmezteti a vezetőt, hogy elkerülhető 
legyen az ütközés. A holttérfigyelő berendezésnél a visszapillantó tükörbe épített  
fénydióda figyelmezteti a vezetőt a holttérben megjelenő autóra vagy motorra. 
további berendezések:  elektromos kézifék,  tolatóradar, kulcs nélküli nyitás  
és indítás, parkolóautomata.

Az oldalon felsorolt felszereltségi elemek egy része széria, más része opció, változattól függően rendelhetők.  
Kérje márkakereskedője segítségét!

A Driver Assistance Pack három funkcióval rendelkezik, mely az autó elejében  
elhelyezett radar segítségével működik:

A távolságtartó tempomat egy kiegészítő sebesség- és távolságrögzítő funkciót kínál, 
amely  az előttünk haladó járműtől való távolságot határozza meg.  
Amint a radar egy járművet észlel, a motorfék és a gázpedál együttesen és  
automatikusan megtart egy adott távolságot. Amennyiben a motorfék által  
végrehajtott sebességcsökkenés nem elegendő a megadott távolság megtartására,  
a rendszer figyelmeztetést küld, és a vezetőre bízza a sebesség irányítását.

vezetést segÍtŐ

BereNdezéseK



Az új Peugeot 308 SW tökéletesen  
alkalmazkodik utazási, szállítási igényeihez.  
A belső tér hatékony, könnyen kezelhető 
rendszert kínál: A „Magic Flat” hátsó  
üléspad két része azonnal lehajtható  
a csomagtartó oldalán található  
fogantyúkkal. A hátsó üléslap automatikusan 

lebillen, amivel a „varázsütésre” előállt sík 
padlóval 1660 dm3-es (VDA 214) csomag-
teret kapunk (1606 dm3 VDA a szőnyeg felett; 
54 dm3 VDA rakodóhely a szőnyeg alatt).  
Az új Peugeot 308 SW nemcsak impozáns, 
hanem rendkívül praktikus is, és remekül  
pakolható is.

az egyszerŰség

varÁzsa



A 4585 mm hosszú, 1804 mm széles és  
1471 mm magas új Peugeot 308 SW  
ideális méreteket kínál a kombi szegmens 
ügyfélkörének alapvető elvárásaira,  
ezen belül is az utastér és a csomagtartó  
méretével kapcsolatos igényekre. A praktikus 
csomagtartópadló kialakításának 
köszönhetően a csomagtartó mérete  
a kalaptartó alatt mérve 610 dm3 VDA 210 
eljárás szerint (660 liter), mely egyike  

a szegmens legnagyobbikainak. Letisztult 
formájának és  a „Magic Flat”-rendszerrel 
teljesen síkká alakítható padlónak 
köszönhetően a csomagtartó térfogata  
1660 dm3-re tovább növelhető.  
A bepakolást és a csomagok rögzítését  
a krómozott sínek* és az azokon található 
rögzítőfülek* segítik. 

* 308 SW Allure változatnál széria, Active-nál opció

az aLKaLmazKodÁs

magas foKa



Az új Peugeot 308-at a legújabb generációs benzin- és dízelmotorokkal  
látták el. Benzines motorok esetében a teljesítmény 82 és 155 lóerő között  
mozog, egyes változatoknál akár 105 g/km Co2-kibocsátással.  
Dízelmotor esetében a teljesítmény 92–150 lóerő, a Co2-kibocsátás pedig  
95 g/km-nél kezdődik. 

Új technológiát is kínál az új Peugeot 308: 3 hengeres turbó  
benzines változat (1,2 e-tHP), valamint az ún. BlueHDi verzió,  
kategóriájának egyik legjobb eredményeivel fogyasztás, illetve  
Co2-kibocsátás terén (82 g/km, 3,1 l/100 km)* és új generációs  
6 fokozatú automata váltóval.

*  az adat a 2015-ben érkező 1.6 BlueHDi változathoz tartozik.  
Az adat jelenleg homologizáció alatt állnak

Nagy teLJesÍtméNyŰ  
motoroK

KorszerŰ techNoLógia



engedje, hogy a külső fény átjárja az új Peugeot 308 SW teljes belső terét!  
A panoráma üvegtető* 1,69 m2 üvegfelülettel rendelkezik, mely kivételes 
fény- és kényelemérzetet biztosít. A panorámatető óriási üvegfelületével páratlan 
világosságot teremt az utastérben, míg hővisszaverő rétege az optimális 
hőmérsékletről gondoskodik. A fény a hátsó ülésekig elnyúló üvegtetőn és  
az üvegfelületek folytonosságát biztosító hátsó panoráma szélvédőn keresztül áramlik 
a belső térbe. elhúzható árnyékolója révén bármikor elzárható a fény útja.

* opció, változattól függően

taLÁLKozÁs 

a végteLeNNeL



fékrendszer
Az új Peugeot 308 többfunkciós komplett  
fékrendszerrel bír:

•  Az adaptív ESP kanyarban a sebesség függvényében 
módosítja a féknyomást a teljes körű stabilitás 
érdekében.

•  A blokkolásgátló (ABS) kiküszöböli a kerekek teljes 
blokkolását hirtelen fékezéskor.

•  A kerekenkénti fékerő-szabályozás nagyobb és 
pontosabb fékhatást biztosít.

•  A vészfékrásegítés (AFU) szükség esetén pluszfékerőt 
biztosít.

•  A dinamikus stabilitáskontroll (CDS) folyamatosan 
összehasonlítja a kormány érzékelőjéből és a 
kanyarérzékelőtől kapott információkat, s ezek 
alapján kiszűri az alul- és felülkormányzást, a fizikai 
törvények lehetőségeihez mérten visszaállítja a 308 
eredeti irányát.

A Peugeot a vezetés élvezetének feláldozása nélkül 
vállalja a mobilitással kapcsolatos kihívásokat, 
egyszerre több vasat tartva a tűzben:
•  folytonosan növeli a belsőégésű motor hatékonyságát,
• csökkenti a dízel- és benzinmotorok lökettérfogatát,
• általánossá teszi a részecskeszűrőt,
• alkalmazza a Stop&Start rendszert,
• dízel-elektromos hibrideket és villanyautókat vezet be…

ennek köszönhetően a Peugeot választéka mindenfajta 
felhasználásra kínál megfelelő járművet, csökkenti  
az ökológiai lábnyomot és az olajfüggést, miközben 
egyre élvezetesebb vezetést nyújt.

IntellIgens kIpörgésgátló
A klasszikus kipörgésgátlóhoz képest új funkcióval bővül,  
megkönnyítve a vezető számára az elindulást és a haladást jeges 
és havas úton. 

Az újszerű kipörgésgátló vezérlés automatikusan bekapcsol.  
téli gumikkal társítva természetesen még hatékonyabb.

légzsákok
Az új Peugeot 308 hat légzsákkal van ellátva:

•  2 vezető- és utasoldali légzsák, 

•  2 oldallégzsák,

•  2 függönylégzsák.

IsofIX
A két hátsó-szélső ülésen könnyen hozzáférhető ISoFIX  
rögzítési pontot helyeztek el, így a kisebbek is tökéletes  
biztonságban utazhatnak.

Az átlagos Co2-kibocsátás 125,2 gramm volt  
2012 májusának végén, míg 2011-ben 128,6 gramm,  
2015-re pedig 116 gramm a cél.  
Ma már a Peugeot autók 79 százalékának kisebb  
a Co2-kibocsátása 140 g/km-nél.

BlueHDi motorok
2014-ben jelennek meg az új Peugeot 308 motorkínálatában  
az ún. BlueHDi, euro 6 dízelmotorok.  
Az új technológia jelentős mértékben – több mint 90% – 
csökkenti a nitrogénoxidok kibocsátását, optimalizálja  
a Co2-kibocsátást és a fogyasztást. A kínálatban szerepelni fog  
egy mindössze 82* g/km Co2-kibocsátású erőforrás is.

* homologizáció alatt

BiztoNsÁg a Peugeot és a KÖrNyezet



01 : Fehér Banquise
02 : Fekete Perla Nera
03 : Szürke Hurricane
04 : Barna Rich oak
05 : Kék Dark

06 : Szürke Alumínium
07 : Szürke Artense 
08 : Piros Rubi 
09 : Szürke Moka
10 : Fehér Nacré

01.

03.

02.

04.

05.
06.

07.
08.

09.
10.

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok, külső színek és keréktárcsák rendelhetőségéről, párosításáról márkakereskedője  
tud Önnek felvilágosítást adni. Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.

szÍNeK



02: Fekete Metax Mistral szövet díszvarrással

03: Szürke Galdo Guerande szövet

04: Fekete Marston szövet

05: Bőr-Alcantara fekete Mistral 

06: Fekete Club Nappa Mistral bőr

07: Szürke Guerande Club Nappa bőr

01: Fekete Metax Mistral szövet KÁrPitoK



01: 15" acél keréktárcsa Ambre dísztárcsával
02: 16" acél keréktárcsa Corail dísztárcsával
03: 16" Quartz könnyűfém keréktárcsa
04: 16" topaze könnyűfém keréktárcsa
05: 17" Rubis könnyűfém keréktárcsa
06: 18" Saphir könnyűfém keréktárcsa

05.

03.

01.

06.

04.

02.

KeréKtÁrcsÁK



Új 308 5 ajtós és SW 1.2 PureTech 82 LE 1.2 PureTech 110 LE S&S 1.2 PureTech 130 LE S&S 1.2 PureTech 130 LE S&S EAT6 1.6 THP 125 LE 1.6 THP 156  LE 1.6 HDi 92 LE 1.6 e-HDi 115 LE 2.0 Blue HDi 150 LE 2.0 Blue HDi 150 LE EAT6 
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3) 1199 1199 1199 1199 1598 1598 1560 1560 1997 1997
Hengerek száma 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Maximális teljesítmény (kW/Le) 60/82 81/110 96/130 96/130 92/125 115/156 68/92 85/115 110/150 110/150
Fordulat/perc 6000 5500 5500 5500 6000 6000 4000 3600 3750 3750
Maximális nyomaték/overboost 1 (Nm) 118 205 230 230 200 240 230 270/285 370 370
Fordulat/perc 2750 1500 1750 1750 1400 1400 1750 1750 2000 2000
Szelepek száma 12 12 12 12 16 16 8 8 16 16
Stop&Start rendszer – × × × – – – × × ×
Környezetvédelmi besorolás (a nyomdába adás időpontjában) euRo 5 euRo 6 euRo 6 euRo 6 euRo 5 euRo 5 euRo 5 euRo 5 euRo 6 euRo 6
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú, manuális × × – – – – × – – –
6 fokozatú, manuális – – × – × × – × × –
6 fokozató automata – – – × – – – – – ×
GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően)
195/65 R15 H (Access); 205/55 R16 V (Access opció, Active opció vagy széria, Allure széria);  

225/45 R17 V (opció Active és Allure); 225/40 R18 W (opció Allure)
FUTÓMŰ
elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
Hátul független kerékfelfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengőkarok
FÉK
elöl hűtött tárcsa
Hátul tárcsa
MÉRETEK (mm) 
Hosszúság 4253/4585
Szélesség kilincsek között (behajtott tükrökkel/kihajtott tükrökkel) 1804 (1863/2043)
Magasság 1457/1471
tengelytáv 2620/2730
első túlnyúlás 863
Hátsó túlnyúlás 770/992
Nyomtáv elöl 1559
Nyomtáv hátul 1553
TÖMEG BL/SW (kg)
Saját tömeg (üzemanyaggal feltöltve) 1075 1080/1190 1090/1190 1150/1200 1165/1200 1165/1200 1090/1180 1160/1200 1290/1315 1310/1420
Menetkész tömeg 1150 1155/1265 1165/1265 1225/1275 1240/1275 1240/1275 1165/1255 1235/1275 1365/1390 1385/1495
Megengedett össztömeg 1670 1720/1825 1750/1840 1770/1855 1770/1860 1770/1860 1740/1850 1780/1870 1870/1970 1900/2000
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (tehermegosztással) 750 1200/1100 1300/1200 1200/1100 1400/1300 1400/1300 1300/1200 1400/1300 1600/1500 1500/1400
Össz. engedélyezett gurulótömeg 2420 2920/2925 3041/3040 2970/2955 3170/3160 3170/3160 3040/3050 3180/3170 3465/3460 3500/3400
KAPACITÁS BL
Üzemanyagtartály (liter) 53 liter (Access 1.2 tHP és 1.6 HDi 92 motorok esetén 45 liter)
Csomagtartó-térfogat kalaptartó alatt/ülések lehajtásával tetőig 
(VDA/víztérfogat, dm3) 420/4702

Csomagtartó-térfogat tetőig pakolva (VDA/víztérfogat, dm3) 454/5012

Csomagtartó-térfogat lehajtott ülésekkel, tetőig pakolva  
(VDA/víztérfogat, dm3) 1228/13092

KAPACITÁS SW
Üzemanyagtartály (liter) 53 liter (Access 1.6 HDi 92 motor esetén 45 liter)
Csomagtartó térfogat kalaptartó alatt (VDA/víztérfogat, dm3) 610/6603

Csomagtartó térfogat tetőig pakolva (VDA/víztérfogat, dm3) 740/8103

Csomagtartó térfogat lehajtott ülésekkel, tetőig pakolva  
(VDA/víztérfogat, dm3) 1660/17753

MENETTELJESÍTMÉNY BL/SW
Maximális sebesség (km/h) 172 188 207/205 206/204 202/199 215/210 183/181 195/191 218/215 214/212

gyorsulás  
(s, csak vezetővel)

– 0-ról 100 km/h-ra 13,3 11,1/11,6 9,6/10,0 9,1/9,5 9,2/9,7 8,0/8,3 11,3/11,9 10,2/10,6 8,6/8,9 8,6/8,9
– 1000 m álló helyzetből 35,1 32,3/32,8 30,7/31,2 30,6/31,0 30,6/31,4 29,1/29,5 33,1/33,8 31,9/32,3 29,5/29,9 29,7/30,1

FOGYASZTÁS (l/100 km)4

– városi 6,3 5,8/6,1 5,9/6,1 6,4 7,5 7,5 4,3/4,6 4,2/4,3 4,4 4,8
– városon kívül 4,2 3,9/4 4,0/4,2 4,3 4,3 4,3 3,3/3,6 3,3/3,5 3,5 3,8
– vegyes 5,0 4,6/4,7 4,7/4,9 5,1 5,4 5,4 3,6/3,9 3,7/3,8 3,8 4,1
– Co2 (g/km, vegyes) 114 105/109 109/113 117 125 125 95/102 95/98 99 108

 1 Átmenetileg megnövelhető nyomaték
 2 teljes értékű pótkerék rendelése esetén a csomagtér szabvány szerinti térfogata 85 literrel kisebb lesz. 
 3 Defektjavító készlettel. Szükségpótkerék esetén a csomagtartó térfogata 47 literrel kisebb, mivel a padló alatti rekesz mérete csökken.
 4 15" vagy 16" kerékmérettel és ultra alacsony gördülési ellenállású gumikkal mért értékek. Más abroncstípus vagy gumiméret esetén az értékek változhatnak.
 A menetteljesítmények és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.





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 […]. 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: 2014. május

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

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.

Kiterjesztett garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 
teszi, hogy Ön a márka által biztosított  
2 éves szerződéses garancián túl  
+1, +2 vagy +3 évvel meghosszabbítsa  
a gépjárművére vonatkozó garanciát.  
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 

igényelhető, amely kevesebb mint 
22 hónapos, és futásteljesítménye 
nem éri el a 40 000 km-t.

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!

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