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Peugeot
Üdvözöljük a Peugeot világában!

Peugeot-tulajdonosnak lenni sokkal több,
mint csupán egy kiváló autó
tulajdonosának lenni.
Amikor Ön kiválaszt egy Peugeot modellt,
nem csak egy bizonyos designt vagy
motorizációt vásárol. Egy Peugeot
modellel Ön egy olyan márka
világlátásának esszenciáját vásárolja meg,
melynek legfõbb célja az Ön igényeinek
való megfelelés.
Ezt a világlátást négy szóban lehet a
legjobban összefoglalni: esztétikum,
dinamizmus, biztos érték és innováció.
Négy érték, mely minden Peugeot
modellben tökéletes egységként forr össze.

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

Hogy mindez miben nyilvánul meg az Ön
számára?

megoldásai kiszolgálják az Ön minden
igényét és megelõlegezik a jövõ technikáját.

Egyrészt a szépségben. Kifejezõ design és
tiszta vonalak, kiváló tradíciók nyomdokán.

Ez a négy alapérték a génjeinkbe van
kódolva. Megtalálja õket minden Peugeot
modellben. A katalógus oldalain végigfutó
négy vonal ezeket az értékeket testesíti
meg.

A bizalomban is, természetesen.
Gépkocsijaink gyártása a legszigorúbb
minõségi elõírások betartásával történik,
azért, hogy tökéletes terméket, és ezáltal
a megbízhatóság nyugalmát nyújthassuk
át Önnek.
És végül, de nem utolsósorban
intelligenciát. Modelljeink innovatív

Így lehet tökéletes a harmónia Ön és
gépkocsija között…

www.fredibeni.hu
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Külsõ elegancia //

Magával ragadó szépség
Szépsége azonnal lenyûgöz. Csakúgy,
mint karakteressége. Dinamikus külsõ,
erõt sugárzó forma, feszes vonalak.
Tömeg és kiterjedés rafinált egyensúlya:
mint a ragadozók általában, a 207 is a
mozgékonyság és az erõ megtestesítõje.
Nagy, nyitott szájára ívelõ
motorházteteje, lesben álló ragadozóra
emlékeztetõ tekintete, kompakt és
tömör hátsó része: vonalaiban az erõ
megzabolázhatatlansága fejezõdik ki.

A 207 nem bezártságra született!
Épp ellenkezõleg, a mozgás örömét
testesíti meg. Hogy milyen mértékben,
az az Ön választásán is múlik, azon, hogy
Ön a klasszikus vagy a sportos stílust
kedveli inkább, hiszen a 207 többféle,
energikusnál energikusabb változatot kínál.

A 207 SW-t felsõkategóriás hasznos tere,
egyedi, világos beltere és meglepõ
praktikuma teszi egyedivé, különlegessé.
A 207 SW szélvédõjének megnyújtásával
kialakított 1,1 m2 panoráma üvegtetõ*
hihetetlen fényt biztosít az utastérben és
légies folytonosságot a külsõ designe-ban.
Új generációs, dinamikus és
egyterû/kompakt körvonal ez.
A hátsó lámpák és a csomagtartó íve
a 207 SW sportosságát és dinamikusságát

emelik ki, a robosztusság és tekintélyt
parancsoló méret mellett. A nyitható
csomagtartó ablak* az ablaküvegek sorában
a praktikum mellett a kültér és a fény felé
való nyitottságot szimbolizálja. Minden kis
részletében egyszerre dinamikus és
könnyed, a praktikumot az esztétikummal
ötvözi.

* változattól függõen
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Belsõ elegancia //

Egy pillantás a mûszerfalra, a sportos
kormányra és mûszerszámlapra, és máris
más ritmusban ver a szívünk. Sokkal
dinamikusabban. A 207 vezetõpozíciójára
jellemzõ kivételes tulajdonságok menet
közben nyilvánulnak meg leginkább,
azon vezetést segítõ innovatív
szolgáltatások révén, melyek aktív
szerepet játszanak az Ön kényelmének
és biztonságának fokozásában.
A tempomat* és sebességhatároló*
funkciók lehetõvé teszik a rögzített
menetsebesség folyamatos fenntartását,
illetve a kívánt sebességhatár betartását.
Az esõérzékelõs automata ablaktörlõ** az
elsõ, szélvédõre hulló esõcseppek hatására

törölni kezd. A belsõ, elektrokróm
visszapillantó tükör** erõs fény hatására
elsötétedik, megakadályozva, hogy a
hátunk mögött közlekedõk elvakítsanak.
A keréknyomás-érzékelõ** jelez,
ha valamelyik kerékben csökken
a nyomás vagy defektet kaptunk.
A tolatóradar** grafikus és hangjelzéssel
tájékoztat a hátunk mögött található
esetleges akadályokról. Kiszállva,
a 207 lezárásával a visszapillantó
tükrök automatikusan behajtódnak**.
Elég egy gombnyomás a távirányítón!
* opció
** széria vagy opció, változattól függõen

A 207, intelligenciája révén, a külvilággal is
kommunikál. Amikor Ön kedvenc mûsorát
vagy albumát hallgatja az MP3* kompatibilis
rádió-CD-n, praktikus szolgáltatásként,
a listamód segítségével megjelenítheti
a fogható adókat és ki is választhatja
azokat. A tökéletes hanghatást a 240 watt
teljesítményû JBL-rendszer** garantálja.
A kiváló audiokomfortot a 6 ponton
elhelyezett 8 hangszóró, és egy,
a csomagtartóban elhelyezett integrált
mélysugárzó doboz biztosítja.

a vezetésre koncentrálhat. MP3-lejátszó,
6 lemezes CD-tár és navigációs rendszer
tartozik hozzá. Utóbbi szóbeli és
grafikus iránymutatással segíti Önt a
kívánt úti cél elérésében.
Elég behelyezni az adott ország térképét
tartalmazó CD-ROM-ot,
és követni az utasításokat, melyek
egy 16/9 képarányú színes
kijelzõn jelennek meg.
Bluetooth® telefonkihangosító rendszer
is rendelhetõ opcióként.

Az RT3 GSM telefonmodul*** segítségével
Ön a kommunikáció egy magasabb
dimenziójába léphet. A modul szabad
kommunikációt biztosít, miközben Ön

Az RT3-rendszer részét képezô
hívás funkciót (Peugeot oroszlán)
a márkaszervizekben a kívánt segélyhívó
számra lehet programoztatni,

így veszély esetén egy gombnyomásra
kapcsolatba léphetünk a mentôkkel
vagy a rendôrséggel.

* széria vagy opció, változattól függõen
** opció
*** SIM-kártya nincs a csomagban
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Fontos számunkra, hogy Ön
jól érezze magát új gépkocsijában,
hisz a 207 hosszabb utakon is tökéletes
társa lesz. Helyezkedjen el kényelmesen,
állítsa be a vezetõülés magasságát és
a háttámla dõlésszögét, a kormány
magasságát és mélységét.
Az ülés háttámlája, ergonomikus
kialakítása révén, tökéletesen tartja a
hátát. A mûszerek hozzáférhetõsége és

az optimális mozgásszabadság azt
az érzetet kelti, hogy az autót
kifejezetten az Ön „méretére szabták”.
A Peugeot mérnökei úgy
alakították ki a vezetõpozíciót,
hogy az bármilyen méretû vezetõnek
tökéletes kényelmet garantáljon,
közvetlen hozzáféréssel a központi
kezelõszervekhez, a rádió-CD-hez*
és a klímaberendezéshez.

A kétzónás automata klímaberendezésnek*
köszönhetõen Ön és utasa külön-külön
állíthatja be a megfelelõ hõmérsékletet.
A 207 kínálta kényelem és odafigyelés
azonban nem érhet itt véget: az autó
szériafelszereltségként tartalmazza
az elsõ elektromos ablakemelõt,
a távirányítóval ellátott központi zárat
és az 1/3-2/3 arányban dönthetõ
hátsó üléspadot.

És ne feledkezzünk meg a légbefúvók
felett elhelyezkedõ illatszóróról* sem,
mely az Ön kedvenc illatával
tölti be az utasteret.
A belsõ térben uralkodó tökéletes
csend a Peugeot mérnökei által,
a hangszigetelés terén elért kiváló
eredményeknek köszönhetõ.
Álom? Nem, belsõ nyugalom.
* széria vagy opció, változattól függõen
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Kényelem //

Vigyen magával mindent,
amit csak akar...
...és akit csak akar, a 207 SW
varázslatos variálhatóságának
köszönhetõen.
A 207 SW-vel a variálhatóság és a kényelem
új dimenzióit fedezheti fel: a belsõ teret a
legváltozatosabb igényeknek megfelelõen
alakíthatja, legyen szó családi utazásról,
nyaralásról, vagy éppen nagyobb méretû,
különleges formájú tárgyak szállításáról.
A hátsó ülések 2/3–1/3 arányban osztottan
vagy egyben is dönthetõek, az így
kialakított teljesen egyenes felületû térben

terjedelmes csomagok szállítása is
egyszerûen megoldható. A 207 SW
428 literes csomagterét 1433 literesre
növelhetjük az ülések lehajtásával.
A csomagtér felnyitható ablakának*
segítségével könnyen és gyorsan
hozzáférhetünk a csomagtérhez,
akár kellemetlen parkolási körülmények
esetén is.

* változattól függõen széria vagy opció
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Szenvedély //

A megzabolázott erõ
Energikus és dinamikus benzines változatok, utolsó generációs, Common-Rail (közös nyomócsöves) befecskendezési
rendszerrel ellátott dízelmotorok, finoman kapcsolható 5 sebességes manuális váltók…
Kérjük, tegyék meg tétjeiket!
Benzines motorizációk
1.4 75 LE
A 207 belépõ motorizációja berline és
SW változathoz egyaránt rendelhetõ.
Dinamikus haladást, csendes és rendkívül
gazdaságos üzemmódot garantál.
A vezetés öröme felesleges kiadások
nélkül!

1.4 VTi 16v 95 LE
A 207 SW motorházteteje alatt a PSA és
a BMW közös fejlesztése: 1397 cm3
hengerûrtartalom, 95 lóerõ, 16 szelep,
változó szelepvezérlés… A kormány
mögött, életerõ és energia, melyet
a modern, 5 fokozatú manuális váltóval
rendelhetõ motor ad. Igazi öröm!

1.4 16v 90 LE
A 206 berline 16 szelepes 90 lóerõs
motorját változó szelepvezérléssel látták
el, mely növeli a hatásfokot és
a teljesítményt, illetve csökkenti
a fogyasztást. Elevenség, dinamizmus
és gazdaságosság egy motorban!

1.6 VTi 120 LE
Melyik stílust szereti igazán?
A temperamentumosat vagy inkább
az engedelmeset? Ez a 16 szelepes,
1598 cm3-es motor mindkét igénynek
megfelelhet. Energikus indulást,
dinamikus haladást, vagyis kitûnõ

vezetési élményt garantál, mind berline,
mind SW változatoknál. 5 ajtós és SW
változatokhoz 4 fokozatú automata
váltóval is rendelhetõ.
1.6 16v Turbo 150 LE
Ha a PSA és a BMW összefog egy új
motor közös fejlesztése érdekében,
az eredmény biztos, hogy felül fog múlni
minden várakozást! A 206 berlinehez
rendelhetõ motor rendkívüli nyomatéka
magas szintû, sportos haladást és már
alacsony fokozatokban is dinamikus
gyorsulást garantál. Vezetési élmény,
mely egyszerre csábít mosolyra…
és elképedésre.

1.6 THP 16v 175 LE
Kétliteres szívómotorokat is
megszégyenítõ teljesítmény jellemzi
a 207 RC turbófeltöltõs motorját,
mely innovatív, és a kategóriában
ritkán alkalmazott technológiákkal hívja
fel magára a figyelmet. Közvetlen
benzinbefecskendezés, mely
maximális teljesítményt biztosít
mérsékelt fogyasztás mellett;
overboost, mely a töltõnyomás átmeneti
növelésével még nagyobb nyomatékot
biztosít; Twin Scroll technológia,
ami a turbó reakcióidejét növeli, ezáltal
megszünteti a turbólyuk jelenségét.
Az eredmény pedig a kimagasló vezetési

élmény, köszönhetõen az energikus
gyorsulásnak és a bármely fordulaton
jól húzó motornak.

Dízelmotorizációk
1.4 HDi 70 LE
Hatékony és modern, közös
nyomócsöves befecskendezéssel ellátott
HDi-motor. Ez a rugalmas és nyomatékos
erõforrás, a hozzá kapcsolódó
5 sebességes manuális váltóval remek
párost alkot, kifejezetten csendes,
dinamikus haladást garantálva.
Berline változathoz rendelhetõ.

1.6 16v HDi 90 LE
A PSA-csoport mérnökei a fogyasztás
további optimalizálása érdekében
minimalizálták a motor tömegét!
Az 1750 ford./percnél leadott 215 Nm
nyomaték és az 100 kilométeren 5 l
alatti vegyes fogyasztás dinamikus,
ugyanakkor rendkívül takarékos üzemet
biztosítanak, mind berline, mind SW
változatoknál.
1.6 16v HDi 110 LE
Rendkívül dinamikus motor, kiváló
gyorsulással, a tökéletes vezetési élmény
szolgálatában, mely mind berline,
mind SW változatokhoz rendelhetõ.

A részecskeszûrôvel* (FAP) szerelt
motor maradéktalanul megfelel az
EURO4 követelményeinek,
és kifejezetten környezetbarát.
A részecskeszûrô* felfogja, majd elégeti
a kormot. Magas szintû technológia
a teljesítmény, a kényelem és a
környezetvédelem szolgálatában…

4 fokozatú szekvenciális automata
s e b e s s ég vá l t ó
Autoaktív módban alkalmazkodik vezetési
stílusához és a használati
körülményekhez (terhelés, tapadás...).
Tiptronic Porsche rendszerû szekvenciális

üzemmódja a fokozatok manuális,
könnyed és precíz kapcsolását teszi
lehetôvé.

Részecskeszûrõ berendezés (FAP)
A részecskeszûrõ berendezés porózus
szerkezete felfogja a rajta áthaladó
kipufogógázok szénrészecskéit.
A berendezés fontos része a károsanyagkibocsátás csökkentésére irányuló
stratégiának, ugyanakkor nem csökkenti
az autó szolgáltatásait és a vezetés
örömét.

* változattól függõen
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Bizalom //

Oltalmazó intelligencia
Optimalizált felfüggesztés, hatékony fékrendszer, optimális stabilitás
az ESP technológiának köszönhetõen… A 207 intelligens, aktív
biztonsági berendezései tökéletes védelmet garantálnak Önnek és utasainak.

A teljes bizalom már induláskor
megteremtõdik Ön és autója között.
Néhány kanyar és fékezés bizonyítja,
hogy az elsõ pillanatok bizalma nem
véletlenszerûen alakult ki, hanem a
példaértékûen dinamikus viselkedés miatt.
A 207 úttartását ennek függvényében
optimalizálták: a tökéletesített McPherson
elsõ futómû állandó értéken tartja a
kerékgeometriát, és precíz kormányzásról
gondoskodik. A csatolt lengõkaros hátsó
futómû teljesen új, és mindenben
megfelel a 207 fizikai jellemzõinek.
A tökéletesített elektromos szervokormány
mind városban, mind országúton roppant
mozgékonnyá teszi a 207-et. A rásegítés
a motor fordulatszámától függetlenül,
folyamatosan, észrevehetetlenül változik.
A kormány gyorsan és határozottan
áll vissza középhelyzetbe.
És ez még nem minden!

Hogy különleges helyzetekben is
tökéletes vezetési élményt garantáljon,
a 207-et teljes, többféle szolgáltatást
magában foglaló fékrendszerrel látták el:
• A blokkolásgátló (ABS) hirtelen
fékezéskor kiküszöböli a kerekek
teljes blokkolását.
• A kerekenkénti fékerô-szabályozás
nagyobb és pontosabb fékhatást
biztosít.
• A vészfékrásegítés szükség esetén
pluszfékerôt biztosít.

A 207 egyik célja, hogy széles körû, hatásos védelmet nyújtson utasainak.
Ezért mindenre gondol. Még a kiszámíthatatlanra is...

Az ESP* még két kiegészítõ szolgáltatást
nyújt:

A 207-ben az ESP hatékonyságát még
két új funkció növeli:

• A kipörgésgátló kisebb tapadás esetén
óv meg a kerekek kipörgésétôl.

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

• A stabilitáskontroll szélsôséges
dinamikai helyzetekben segít
az egyensúly fenntartásában,
megakadályozva az alul- vagy
túlkormányozást.

• Az alulkormányozottság-kontroll
(UCL: Understeer Control Logic)
több kereket fékezve avatkozik be
alulkormányozottság esetén.
További passzív biztonságot szolgáló
berendezések: A kanyarfényszóróknál*
egy kiegészítõ fényszóró kapcsol be
a kormány elfordításának függvényében,
nagyobb és homogénebb fényerõt
biztosítva. A vészvillogók erõs fékezés
esetén automatikusan bekapcsolnak,
figyelmeztetve a hátunk mögött haladókat.

A 207 az Euro NCAP tesztprogram
felnõtt utasvédelmi vizsgálatán a legjobb,
5 csillagos eredményt érte el. A 207
karosszériája nagymértékben elnyeli az
ütközési energiát. Frontális ütközés esetén
a biztonsági kormányoszlop csak korlátozott
mértékben mozdul el az utastér felé.
Vezetõoldalon az aktív lábtámasz csökkenti
a lábsérülés lehetõségét, programozott
elmozdulása révén.

Az utasok védelmét szolgáló további
berendezések:
– adaptív, az ütközés erõsségéhez
alkalmazkodó vezetõ- és utasoldali
légzsákok,
– oldallégzsákok* a vezetõ és az utas
felsõtestének védelméért,
– és elsõ és hátsó függönylégzsákok*
az elöl és hátul utazók fejének
védelméhez.

Oldalütközéskor a karosszéria oldalváza és
felsõ struktúrája nyeli el az energiát,
és biztosítja a túlélõteret.

A hátsó ülõhelyek 3 Isofix rögzítési ponttal
vannak ellátva, a gyermekülés biztonságos
elhelyezése érdekében. Az utasoldali
légzsák semlegesíthetõ, így az elsõ
utasülésben menetiránynak háttal
elhelyezhetõ egy gyermekülés. Az Euro
NCAP gyermek utasvédelmi vizsgálatán
a 207 4 csillagos eredményt ért el.

Az elsõ biztonsági övek pirotechnikai
övfeszítõkkel és överõ-határolóval, a
hátsó 2 pedig överõ-határolóval van ellátva.
Be nem kapcsolásukra jelzés figyelmeztet*.

* széria vagy opció, változattól függõen
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Az új európai irányelvnek megfelelõen
a motorház kialakításával csökkentették
az elütött gyalogos sérülésveszélyét.
Az Euro NCAP gyalogosvédelmi teszten
a 207 3 csillagos eredményt ért el.
Értékének védelmében a 207 magas szintû
feltörés elleni biztonságot is garantál:
a zár sérülését elforgó zár akadályozza,
mely idegen tárgy behelyezésekor „üresen
forog”, a lopás elleni további védelmet
kódolt indításgátló, szuperretesz**
vagy riasztó** biztosíthatja…

* változattól függõen opció vagy széria
** opció
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Választás //

Urban

Kövesse, amit szíve diktál…

– ABS, elektronikus fékerõelosztó, vészfékrásegítés, automata vészvillogó
– Elektromos ablakemelõ elöl – vezetõoldalon szekvenciális
– Fekete kilincsek és oldalvédõ elemek, tükörházak a karosszéria színében
– Késleltetett belsõ világítás, hazakísérõ fény
– Központi zár távirányítóval
– Léptetõkódos indításgátló
– Négy irányban állítható kormányoszlop, állítható magasságú vezetõülés
– Osztottan dönthetõ hátsó üléspad és -támla
– Pirotechnikai övfeszítõk elöl, överõ-határoló elöl-hátul
– Sebességfüggõ szervokormány
– Vezetõ- és utasoldali légzsákok, aktív lábtámasz vezetõoldalon

Urban mûszerszámlap

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

Szürke Koulikoro szövetkárpit.
Fekete mûszerfal, Titán hangulat

www.fredibeni.hu

207/207 SW Trendy = Urban felszereltség +

Trendy

Premium

– Állítható magasságú utasülés
– Dönthetõ fejtámlák elöl, zárható kesztyûtartó
– Elektromosan állítható és fûtött visszapillantó tükrök
– Fedélzeti számítógép, külsõ hõmérséklet-kijelzõ
– Fehér mûszerszámlapok, díszítés a középsõ szellõzõk körül,
puha mûszerfalborítás, kilincsek és tükörházak a karosszéria
színében
– Ködfényszóró
– Oldallégzsákok, figyelmeztetés az utasok öveinek
bekapcsolására
– RD4 rádió-CD + 6 hangszóró, kormányoszlopról vezérelhetõ

207 SW Trendy Outdoor* = Trendy felszereltség +

– 16" Outdoor könnyûfém keréktárcsák
– Fekete tetõsínek
– Manuális klímaberendezés, hûtött kesztyûtartó
– Megemelt felfügegsztés
– Oldalvédõ elemek

* elõreláthatólag 2007. novemberi gyártástól rendelhetõ

Trendy mûszerszámlap

Fekete/sötétszürke Pachinko szövetkárpit.
Sötétszürke mûszerfal, szürke Lion felsõ mûszerfaldíszítés,
Titán hangulat

207 Premium = Trendy felszereltség +

207 SW Premium = 207 Premium +

– 16" könnyûfém keréktárcsák (kivéve 1.4 l 16 v változat)
– Bõrkormány és -váltó, dekorbetétek a középkonzolon,
krómkeretes mûszerek fekete vagy fehér számlappal
– Csomagtérháló
– Könyöktámaszok elöl (elefántcsont és gyémánt
hangulatoknál)
– Manuális klímaberendezés, hûtött kesztyûtartó
– MP3 lejátszó
– Sport lökhárító krómozott légbeömlõvel
– Színre fújt oldalvédõ elemek

– Alumínium küszöbvédõ a csomagtérben
– Alumínium tetõsínek
– Hõvédõ szélvédõüvegezés
– Megvilágított tükör a napellenzõben
– Nyitható csomagtartó ablak
– Panoráma üvegtetõ elektromos árnyékolóval
– Sötétített hátsó ablak
– Sport elsõ ülések

Mûszerszámlap Elefántcsont
és Gyémánt hangulatokhoz

Hamuszürke/sötétszürke Pachinko szövetkárpit.
Sötétszürke mûszerfal, szürke Lion felsõ mûszerfaldíszítés,
Elefántcsont hangulat

Fehér mûszerszámlap krómkerettel
Titán hangulathoz

Fekete/szürke Zindal szövet.
Fekete mûszerfal, Jules mûszerfal- és középkonzol-díszítés,
Titán hangulat

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

Hamuszürke Chirongui szövet/velúr kárpit.
Fekete mûszerfal, Ondine mûszerfal- és középkonzol-díszítés,
Elefántcsont hangulat. Csak berline változatokhoz

Sötétszürke Chirongui szövet/velúr kárpit.
Fekete mûszerfal, Ondine mûszerfal- és középkonzol-díszítés,
Gyémánt hangulat. Csak berline változatokhoz

www.fredibeni.hu

Féline

Féline = Premium felszereltség +

RC

– 17" könnyûfém keréktárcsák
– Automata fényszóró
– Automatikusan behajtódó visszapillantó tükrök, elektrokróm
belsõ tükör
– Bõr/szövet kárpitozás
– Esõérzékelõs ablaktörlõ
– ESP és kipörgésgátló
– Hátsó szekvenciális elektromos ablakok (5 ajtós változatnál)
– Kanyarfényszórók
– Keréknyomás-ellenõrzõ rendszer
– Kétzónás, automata klímaberendezés
– Könyöktámaszok elöl (5 ajtós változatnál)
– Panoráma üvegtetõ
– Sportváltógomb, alumíniumpedálok, szõnyeggarnitúra,
oldalvédõ elemek a karosszéria színében, sportlökhárító
alumíniumrácsozattal, küszöbdíszítés
– Szekvenciális elektromos ablakemelõ utasoldalon
– Tolatóradar

Fõbb felszereltség:

– 17" Pitlane könnyûfém keréktárcsák
– Alumíniumpedálok és sebességváltó
gomb
– Elektromosan állítható és fûthetõ
visszapillantó tükrök
– ESP

– Háromküllõs sportkormány bõrbevonattal
– Ködfényszóró
– Manuális klímaberendezés
– Oldal- és függönylégzsákok
– Rádió-CD MP3-lejátszóval
– RC ülések Alcantara kárpittal

Opció
– A fekete Mistral bõr/perforált bõrkárpit
opcióként rendelhetõ Sporty és Féline
változatokhoz.
– A hamuszürke bõr/perforált bõrkárpit opcióként
rendelhetõ Premium változathoz.

– A bõrkárpitok opcióként rendelhetõk
207 Premium, 207 SW Premium és 207 Féline
változatokhoz.

Féline mûszerszámlap

Fémhatású visszapillantótükör-borítás

Sportülések Alcantara kárpittal

Fekete Adex bõr/szövet kárpit.
Fekete mûszerfal, Gordon mûszerfal- és középkonzol-díszítés,
Titán hangulat

Fekete Mistral bõr/perforált bõrkárpit.
Fekete mûszerfal, Titán hangulat

Hamuszürke bõr/perforált bõrkárpit.
Sötétszürke mûszerfal, Elefántcsont hangulat

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

RC felirat
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Adja meg az alaphangulatot!
15" Auckland dísztárcsa

15" Hobart dísztárcsa

15" Monaco könnyûfém keréktárcsa

16" Estoril könnyûfém keréktárcsa

A szín kiválasztása az autóvásárlás egyik legizgalmasabb pillanata.
Leginkább akkor, ha van mibõl választani.
Választékos vagy feltûnõ, klasszikus vagy modern… ahogy Ön óhajtja.
Metálfényezés (opció):
RC változathoz rendelhetõ színek:

Szürke Aluminium

Kék Montebello

Kék Neysha

Kék Recife

– Szürke Aluminium
– Kék Recife
– Fekete Obsidien
– Szürke Shark
– Fehér Banquise
– Piros Aden

SW változathoz rendelhetõ színek:

Szürke Cendré

Szürke Shark

Szürke Fer

Narancs Salamanque

Szürke Manitoba

Fekete Obsidien

Piros Lucifer

Sárga Lacerta

– Fehér Banquise
– Fekete Obsidien
– Kék Montebello
– Kék Neysha
– Beige Parthenon
– Piros Aden
– Sárga Lacerta
– Szürke Aluminium
– Szürke Cendré
– Szürke Manitoba
– Szürke Shark

Felszereltségi szintek
Urban
Trendy
Premium
Féline
RC
SW Urban
SW Trendy
SW Trendy Outdoor
SW Premium
1
2
3

15" Auckland
dísztárcsa

15" Hobart
dísztárcsa

16" Spa könnyûfém keréktárcsa

17" Hockenheim könnyûfém
keréktárcsa

17" Pitlane könnyûfém keréktárcsa

15" Monaco
16" Estoril
16" Spa
16" Outdoor
17" Hockenheim
17"Pitlane
könnyûfém keréktárcsa könnyûfém keréktárcsa könnyûfém keréktárcsa könnyûfém keréktárcsa könnyûfém keréktárcsa könnyûfém keréktárcsa

x
x
x1

x2

x3
x
x

x
x
x
x

1.4 16v változathoz
1.6 VTi / 1.6 HDi változatokhoz, Elefántcsont és Gyémánt hangulatnál
1.6 VTi / 1.6 HDi változatokhoz, Titán hangulatnál

Mattfényezés:

4149 mm
(1)

Tetõsín

795 mm

Piros Aden

1527 mm(1)

1510 mm

Fehér Banquise

1472 mm

Beige Parthenon

1060 mm

1474 mm

A csomagtartó hasznos hossza
(hátsó ülések lehajtva): 1694 mm

2

1474 mm

1972 mm v

isszapillantó

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Mûszaki adatok
1.4 l 75 LE
5 a.

1.4 l 16v 90 LE
3 a.
5 a.

1.4 VTi 95 LE
SW

1360
4
54/75
5000
120
3400
8

1360
4
65/90
5250
133
3250
16

1398
4
70/95
6000
135
3500
16

1587
4
88/120
6000
160
4250
16

1587
4
88/120
6000
160
4250
16

185/65 R15 T

185/65 R15 T

185/65 R15 T
vagy
205/55 R16 V

185/65 R15 T
vagy
195/55 R16 V

185/65 R15 T
vagy
195/55 R16 V

3 a.
URBAN
TRENDY
PREMIUM
FÉLINE
RC
SW Urban
SW Trendy
SW Trendy Outdoor
SW Premium
MOTOR
Hengerûrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték (Nm)
Fordulat/perc
Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú, manuális
4 fokozatú automata
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtôl függôen)

FUTÓMÛ
Elöl
Hátul
FÉK
Elöl
Hátul
MÉRETEK (mm) 3 a./ 5 a./ SW
Hosszúság normál/sportlökhárítóval/SW
Szélesség (visszapillantók nélkül)
Magasság 3 a.–5 a. / SW
Tengelytáv
Elsô túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás 3 a.–5 a. / SW
Nyomtáv elöl/hátul
Fordulókör (járdák között,
kerékmérettôl függôen, m)
TÖMEG (kg)
Saját tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval
Össz. engedélyezett gurulótömeg
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat (dm3)
VDA 3 a.–5 a. / SW
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s)
– 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m álló helyzetbôl
FOGYASZTÁS (l/100 km)
– városi
– városon kívül
– vegyes
– CO2 (g/km)

SW

3 a.

1.6 VTi 120 LE
5 a.

SW

1.6 VTi 120 LE Tiptronic
5 a.
SW

1.6 T 150 LE
3 a.
5 a.

1598
4
110/150
5800
240
1400
16

1598
4
110/150
5800
240
1400
16

1.6 T 175 LE
3 a.

1.4 l HDi
3 a.

1598
4
128/175
6000
240
1600
16

205/45 R17 W

5 a.

1.6 l HDi 90 LE
5 a.
SW

3 a.

1.6 l HDi 110 LE
5 a.

1398
4
50/70
4000
160
2000
8

1560
4
66/90
4000
215
1750
16

1560
4
80/110
4000
240-260*
1750
16

185/65 R15 T

185/65 R15
vagy
195/55 R16 V

195/55 R16 V

SW

Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
hosszlengô karok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók
hûtött tárcsa
dob (1.6 benzin és 1.6 HDi motorok esetén hátul is tárcsa)
4030/4037/4149
1720
1473/1510
2540
829
661/780
1473/1466
10,40–10,65
1138
1580
820
2400

1148
1620
780
2400

1275
1642
780
2422

1139
1620
960
2580

1149
1640
940
2580

1290
1691
900
2591

1213
1670
960
2630

1275
1650
950
2600

1302
1705
900
2605

1321
374
950
2645

1335
402
950
2687

1356
1710
930
2640

1370
1710
930
2640

1325
1600
900
2500

1251
1620
980
2600

1269
1660
940
2600

1205
1700
950
2650

1339
1741
950
2691

1244
1710
980
2690

1253
1710
980
2690

1350
1758
950
2708

50
267 / 405
170
14,5
35,7

168
14,8
36,0

180
12,7
34,3

191
11,2
32,5

200
9,6
31,1

201
10
31,1

195
11,4
32,8

197
11,5
32,8

210
8,1
29,4

220
7,1
27,8

166
15,1
36,6

182
11,5
33,6

180
12,4
34,0

193
10,1
32,0

191
12,3
32,8

8,4
5,0
6,3
150

8,8
5,3
6,5
155

8,5
5,2
6,4
152

8,2
5,2
6,3
150

8,4
4,8
6,1
145

8,6
5,0
6,3
150

9,8
5,5
7,0
167

9,8
5,5
7,0
167

9,3
5,6
7,0
166

9,9
5,7
7,2
171

5,8
3,8
4,5
120

5,8
3,8
4,5
120

5,8
4,0
4,6
123

6,2
4,1
4,9
129

6,1
4,4
5,0
131

* ideiglenesen 260 Nm-re növelhetõ

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Tartozékok //

Belsô kényelem

Tartozékok
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselô tartozékokat mind
különös gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek.
A következô oldalakon e termékek széles választékának néhány elemét mutatjuk be Önnek.
A teljes tartozékválasztékról márkakereskedôje ad Önnek felvilágosítást.

Alumínium lábpihentetõ díszburkolat

Oldalsó napfényrolók

Külsô megjelenés

Spoiler és Eveamys könnyûfém keréktárcsa

Elegáns elsõ sárfogó

Elegáns hátsó sárfogó

Chrono 16" könnyûfém keréktárcsa

Sebességváltó-díszgomb

Kézifék-díszburkolat

Hátsó napfényroló

Race 15" könnyûfém keréktárcsa

Inox ajtóküszöbvédô

Tárolórekesz

Csomagtértálca

Elsôajtó-légterelõ

Thin antracit szürke szônyegszett

Classic sötétszürke szônyegszett

Classic hamuszürke szônyegszett

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Tartozékok //

Utazás/szabadidô

Kutyavédõ rács

Isotherm modul

Vonóhorog

Tetôcsomagtartó rúd

Kerékpártartó

Technológia

Hólánc

Síléctartó

Clarion DXZ 848 rádió-CD, MP3-lejátszóval

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás
idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól
függôen. A termékek folyamatos tökéletesítése során a
Peugeot bármikor megváltoztathatja a mûszaki adatokat,
a felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a
bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg
rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik
lehetôvé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését.
Következésképp ez a dokumentum általános információkkal
szolgál, így nem tekinthetô szerzôdés hivatalos alapjának.
Pontos és bôvebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon
a márkakereskedôjéhez. A katalógus részei kizárólag az
Automobiles Peugeot elôzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
Katalógus kiadása: 2007. augusztus

Rádióvezérlésû behatolásgátló riasztó

CD-váltó

Tolatóradar

Takara hordozható DVD

Tetõbox

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Peugeot & Ön //

Hálózat és szolgáltatások

207 /207 SW
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedô
és az autó tulajdonosa közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról
a szolgáltatásokról és elônyökrôl, amelyek Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még
élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetôen
Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak rendelkezésére.
AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME
ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia(1)
A szerzôdéses garancia 2 évre szól
a Peugeot jármûvek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjármûveknél 12 évre,
tehergépjármûveknél 6 évre szól.
Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti
a Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul mûszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az alábbi
zöldszámot (csak Magyarország területérôl,
illetve magyar telefonszolgáltatótól indított
hívás esetén): 06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetô a következô telefonszámon:
00 36 1 411 07 24
Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú elôírásainak betartásával
dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minôségû eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint szigorú
technikai felkészültséget és magas szintû
mûszaki szaktudást követelnek meg
a márkaszerviz dolgozóitól.
Peugeot Rapide
Nincs ideje várakozni és idôpontot kérni?
Nem probléma!

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

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

A Peugeot Rapide olyan gyorsszervizszolgáltatás, mely javítások meghatározott
körének gyors és szakszerû elvégzésére
szakosodott. Ide tartozik az olajcsere,
gumiabroncscsere, fékbetét- és
kipufogódob- csere, az akkumulátorral
és a világítással (fényszórók és lámpák)
kapcsolatos kisebb beavatkozások,
illetve tartozékok beszerelése. Ezekhez
a beavatkozásokhoz munkatársaink az
Ön érkezése után azonnal hozzálátnak
és egy órán belül elvégzik azokat.
Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras szolgáltatáscsomagjaink ára fix, és elôre tervezhetô.
A csomagok magukban foglalják az alkatrész
árát, a munkadíjat és egy 30 pontos
ingyenes átvizsgálást. Azon ügyfeleinknek
ajánljuk, akik különös gonddal ügyelnek
gépjármûvük állapotára, és a kötelezô
revízióknál gyakrabban kívánják ellenôriztetni
és karbantartani autójukat.
Kiterjesztett garanciaszerzõdés(2)
A kiterjesztett garanciaszerzôdés
lehetôvé teszi, hogy Ön a márka
által biztosított 2 éves szerzôdéses
garancián túl meghosszabbítsa
a gépjármûvére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre
igényelhetô, amely kevesebb mint
2 éves, és futásteljesítménye nem
éri el a 40 000 km-t, illetve kötelezô
karbantartásait a Peugeot hálózatában
végezték el.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körû választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelô,
karbantartást megkönnyítô termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!
Peugeot Hûségprogram(3)
Pihenésre vágyik? Ön gondoskodik
a kiváló társaságról, mi biztosítjuk
pihenéséhez az ingyenes szállást!
Ön a Peugeot-t választotta.
Mi így mondunk köszönetet!
2006-tól minden egyéni Peugeot-vásárlót
egy utazási lehetõséggel ajándékozunk meg,
melyet 2008. június 30-ig bármikor
felhasználhat az általunk biztosított
hotelek szabad kapacitásának függvényében.
Ehhez nem kell mást tennie, mint
a vásárlás után postai úton kézhez kapott
üdvözlõcsomagunkban található kérdõívet
kitölteni és elküldeni címünkre.
Jó utat és kellemes pihenést kíván Önnek
a Peugeot!

(1)

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot
idõszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben
találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft.
a változtatás jogát fenntartja.
(2) Elérhetõ elõreláthatólag 2007 folyamán.
(3) A programban azon kedves Ügyfeleink vesznek
részt, akik autójukat magánszemélyként
vásárolták meg.
A tájékoztatás nem teljes körû, az utazási kupon
felhasználási lehetôségeirôl, a pihentetô
helyszínekrôl és egyéb hasznos tanácsokról Ön
további információt kaphat az interneten a
www.peugeot.hu oldalon az én peugeotm/hûségprogram menüpont alatt vagy telefonon a
06 40 200 720-as helyi tarifával hívható
kékszámon vagy a husegprogram@peugeot.hu
e-mail címen.

