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Fő terepem 
a város!
A Peugeot márkára jellemző ragadozó tekintet szelíd formában  
ölt testet a 107 modellben. Kedves, gömbölyded formája,  
pimasz tekintete, állandó mosolya: a 107 minden pillanatban 
örömet sugároz…
Az autó belső terét is gömbölyded formák jellemzik, a külső  
szín az ajtó belső borításán, az ajtónyitót körülfutó csíkban 
lopózik be az utastérbe. A fekete-szürke műszerfal tökéletes 
összhangban áll az ajtók szürke Bise belső borításával és  
a négyféle kárpittal. Modern és ergonomikus vezetőpozíciója 
tökéletes hozzáférést biztosít a kezelőszervekhez, a műszerfalon 
elhelyezkedő piktogramok a legfontosabb információkat 
jelenítik meg a gépkocsi állapotáról. 
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Nem csak magamra goNdolok!
paSSzív bizTOnSág

légzsákok
A 107 hat légzsákja magas szintű passzív biztonságot garantál.  
A 2 első légzsák széria a vezető és az első utas védelmében. 
A 2 első oldallégzsák* a vezető és az első ülésen ülő utas 
mellkasának védelmét, a 2 függönylégzsák* pedig az elöl és  
hátul utazók fejének védelmét biztosítják.

isofix rendszer
A 107 trendy változatok két hátsó ülése Isofix rögzítési  
pontokkal van ellátva, a gyermekülések gyors és megbízható 
elhelyezése érdekében. A 107 elöl överő-határolóval ellátott 
pirotechnikai övfeszítőkkel, hátul hárompontos biztonsági  
övekkel van ellátva.

akTív bizTOnSág

Fékrendszer
A 107 innovatív fékrendszerrel van ellátva.  
Az ABS-t elektronikus fékerőelosztó egészíti ki.
* opcióként rendelhető

MOTORizáció

A 107 az Euro 5 normának megfelelő 1.0 l benzines 
motorral rendelhető, mely a városi közlekedéshez ideális  
vezetési élményt és fogyasztást garantál.

www.fredibeni.hu

2225 ÜLLÕ Pesti út 203. Telefon: 06 (29) 521-150
1039 BP Szentendrei út 255. Telefon: 06 (1) 436-0580



Felszereltség és opciók

a peUgeot és a környezet védelme

uRban 
•  ABS, elektronikus 

fékerőelosztó
•  Belülről állítható 

visszapillantó tükrök
•  Billenthető hátsó ablakok  

(5 ajtós változat esetén)
• Dönthető hátsó üléstámla 
• Elektronikus indításgátló
•  Első ülések integrált  

fejtámaszokkal
• Fűthető hátsó ablak 

•  Hárompontos biztonsági  
övek hátul

• Hátsó fejtámaszok
• Kalaptartó
•  Lökhárítók a karosszéria 

színében
•  Pirotechnikai övfeszítők elöl, 

överő-határolóval 
• Színezett üvegek
• Szövet üléskárpitok
• Vezető- és utasoldali légzsák

TRendy (urban felszereltség +)
•  Elektromos csomag: központi 

zár távirányítóval, elektromos 
ablakemelők elöl

• Fekete oldalsó védőelemek
•  Kilincsek és tükörházak  

a karosszéria színében
•  Osztottan dönthető  

hátsó üléstámla,  
2 Isofix rögzítési pont

•  Szervokormány 
magasságállítással

Főbb Opciók*
• ESP
•  Klímaberendezés  

pollenszűrővel és 
levegőkeringetéssel

• Oldal- és függönylégzsákok
•  Rádió-CD MP3-bemenettel,  

2 hangszóró
•  Sötétített hátsó szélvédő  

és oldalablakok

* változattól függően

A Peugeot évek óta sokat  
tesz a környezet védelme 
érdekében. A márka ez  
irányú tevékenységének  
újabb lépcsőfokához érkezett:  
a jövő generációiért való 
elkötelezettségét a Peugeot  
a Blue Lion követelmény-
rendszerben foglalja össze.  
A Blue Lion besorolást a  

márka azon modelljei kapják 
meg, melyek a környezetet 
legkevésbé terhelik. 
A Blue Lion megnevezés  
a Peugeot-nak a Co2-
kibocsátás csökkentésére 
irányuló törekvéseit és a  
levegő minőségét javító 
technológiai fejlesztéseit  
jelöli.

2008 elején a program már 
konkrét eredményeket mutat:
•  2000 óta a Peugeot több mint 

1 600 000 db FAP-rendszerrel 
(részecskeszűrővel) ellátott  
autót értékesített.

•  2001 óta közel 1 100 000 db 
120 g-nál kevesebb Co2-t 
kibocsátó gépkocsit értékesített 
Európában (14 ország).

•  2007-ben a Peugeot által 
Európában értékesített 
személyautók 40%-a 
kevesebb mint 130 g/km 
Co2-t bocsát ki.

•  A Peugeot összes modellje  
az ISo 14001 szabványnak 
megfelelő gyárban készül és 
95%-ban újrahasznosítható.
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MűSzAKI ADAtoK
107

1.0 l
3 a. 5 a.

MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3) 998
Hengerek száma 3
Max. teljesítmény (kW/LE) 50/68
Fordulat/perc 6000
Max. nyomaték (Nm) 93
Fordulat/perc 3600
Szelepek száma 12
SebeSSégválTó 
Fokozatok száma 5 fokozatú manuális
FuTóMű

Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés,  
hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Hátul hosszlengőkarok, tekercsrugók,  
hidraulikus lengéscsillapítók

Fék
Elöl hűtött tárcsa
Hátul dob
guMiabROncSOk
Méret 155/65 R14
TÖMeg (kg)
Saját tömeg (üzemanyaggal) 790 800
Megengedett össztömeg 1180 1190
MeneTTeljeSíTMény
Maximális sebesség (km/h) 157
Gyorsulás (s) 0-ról 100 km/h-ra n. a. 
Gyorsulás (s) 1000 m  
álló helyzetből n. a.

kapaciTáS
Üzemanyagtartály (l) 35
Csomagtartó-térfogat (l),  
hátsó ülések függőlegesen 130 139

Csomagtartó-térfogat (l),  
hátsó ülések lehajtva 712 751

FOgyaSzTáS (l/100 km)
Városi 5,4
Városon kívüli 4,0
Vegyes 4,5
Co2 (g/km) 103

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.

SzíNEK

Fekete Caldera*

Kék  Forclaz* 

Fehér Lipizan

Szürke Gallium*

Kék Electra* 

Piros Scarlet

Szürke Carlinite*

Sárga Citrus

* metálfényezés

www.peugeot.hu

MéREtEK

KáRPItoK
URBAN

Beige Nokimate szövet Fekete Nokimate szövet

tRENDy

Fekete/szürke Stilada szövet Fekete/piros Stilada szövet

www.fredibeni.hu

2225 ÜLLÕ Pesti út 203. Telefon: 06 (29) 521-150 1039 BP Szentendrei út 255. Telefon: 06 (1) 436-0580



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 időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, 
változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat 
és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos 
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot 
előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2010. október

(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 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 Service garantált áras 
szolgáltatáscsomagok 
Peugeot Service garantált áras 
szolgáltatáscsomagjaink ára fix  
és előre tervezhető. 
A csomagok magukban foglalják az 
alkatrész árát, a munkadíjat és egy  
30 pontos ingyenes átvizsgálást.  
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik  
különös gonddal ügyelnek gépjárművük 
állapotára, és a kötelező revízióknál 
gyakrabban kívánják ellenőriztetni és 
karbantartani autójukat.

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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Nyomdai gondozás: PIXELGRAF 
MARK/DPS-107 – 2010_01

Bélyegző helye
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