NYOMDAI GONDOZÁS: ARSEN–PIXELGRAF

MARK/DPS-207 CC – 2007_01

www.fredibeni.hu

Peugeot //

207 CC

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

www.fredibeni.hu

207 CC
Csábítás //

4

Biztonság //

8

Kényelem //

10

Szenvedély //

14

Bizalom //

18

Választás //

20

Tartozékok //

23

Peugeot & Ön //

26

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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Peugeot 207 CC Féline szürke Aluminium

Csábítás //

Minden reggel új kalandot ígér
2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Csábítás //

Peugeot 207 CC Féline szürke Aluminium és
szürke Ermitage

Semmi sem érhet fel az eredetivel
Az új 207 CC kupé-kabrió a Peugeot saját
tervezése. Egy autó, mely egyszerre
karakteres, harmonikus sportkupé és
autentikus, játékos, elegáns kabrió.
A CC úttörõjének számító Peugeot
úgy adaptálta, fejlesztette a mai kor
ízléséhez ezt a koncepciót, hogy az
eredeti CC-szellemiség nem szenvedett
csorbát.

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

A 207 CC megörökölte a 207 berline
figyelemre méltó erõsségeit, amelyet
jól kifejez a 207 modelljével azonos
frontrész.
A sportos és robusztus far már eltérõ
stíluselemeket mutat, melyek
harmonizálnak az új motorváltozatokkal,
a kiváló útfekvéssel és az eredeti
stílussal.

Mindezek a jellemzõk egy kivételes
autó sajátjai, tökéletes harmóniában
az Ön igényeivel.
Az új 207 CC álmodozni, kalandozni
hívja Önt, ugyanakkor tökéletesen
megbízhat benne. A 207 CC volánja
mögött részese lehet a Peugeot sportos,
dinamikus világának, tradíciójának és
újító szellemiségének.

www.fredibeni.hu
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Peugeot 207 CC Féline piros Asmara

207 CC – 100% kupé, 100% kabrió
Tapasztalja meg a nyugalmat és a csendet
új 207 CC-jének volánja mögött: kupé
konfigurációban a merev tetõ biztonságát
nyújtja, nyugalom és csend jellemzi a
külvilágtól jól izolált utasteret.

A tetõmozgató gomb megnyomása után
mindössze 25 sec kell, hogy kupéja kabrióvá
alakuljon át! Eközben a 4 ablak eltûnik
a karosszériában, a 207 CC így invitálja
Önt városi cirkálásra vagy a kis vidéki utak

élvezetére. Merev teteje automatikusan
a csomagtérbe csukódik, de még így is
187 literes csomagtér várja csomagjait.
Kupé konfigurációban, csukott tetõnél nem
kevesebb, mint 449 literes a csomagtartó.

A 207 CC csomagtere kabrió
konfigurációban is könnyedén
elnyel jó néhány csomagot.

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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1.

2.

3.

4.

1. A programozható hazakísérõ fény (Follow Me
Home) a gyújtás levétele után pár másodpercig
égve hagyja a fényszórókat.

Kényelem //

A határ a csillagos ég!

2. Az illatszóró kellemes érzetet nyújt az utastérben.

Az öröm a tökéletességbõl adódik.
Új 207 CC-jének felszereltsége a legújabb
technológiai fejlesztéseket tartalmazza,
így szolgálva az Ön elégedettségét.
Az elsõ ülés ergonomikus pozícióban tartja
a vezetõ testét, kiváló vezetési kényelmet
biztosítva az utazások során. A hátsó
ülésen kialakított helyek gyermekek
számára vagy felnõttek rövid távú

utaztatására alkalmasak. 4 elektromos
ablakemelõ, manuális vagy kétzónás
automata* klímaberendezés, szélfogó*,
aktív biztonsági bukóívek: minden
részlet azt szolgálja, hogy a 207 CC minél
intenzívebb élményt nyújthasson Önnek,
hogy kényelme és biztonsága teljes lehessen.
* változattól függõen széria vagy opció

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

3. A kiegészítõ üléseken gyermekeket, vagy rövid
távon felnõtteket is utaztathatunk.
4. Küszöbvédõk* gondoskodnak a karosszéria
védelmérõl.
5. Nagyméretû megvilágított és zárható
kesztyûtartó.
* változattól függõen széria

5.
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Duplázza meg a vezetés élményét!

1. A rádió MP3-kompatibilis CD-olvasót
tartalmaz. E szolgáltatáson kívül az RT3*
rendszer integrált GSM telefont és navigációs
rendszert kínál. (A SIM-kártyát nem szállítjuk).
2. A HIFI JBL® rendszer* magas szintû
hangminõséget biztosít, amely a 207 CC-t
valóságos koncertteremmé varázsolja.
Kedvenc számai 6 helyre beépített
10 hangszórón át szólalnak meg.
A rendszer minden eleme külön-külön
vezérelt egy 240 wattos erõsítõ által.
A kimondottan a 207 CC-hez tervezett
rendszer páratlan hangélményt garantál
tetõvel vagy anélkül…
* opció

1.

2.

Peugeot 207 CC Féline szürke Aluminium és szürke Ermitage

A 207 CC azt nyújtja Önnek, amire
mindig is vágyott a volán mögött: olyan
vezetési kényelmet, mely lehetõvé teszi,
hogy Ön csak az útra koncentráljon.
A tetõt kinyitva maradéktalanul
élvezheti a szabadság örömét,
a napsugarak simogatását.
Kupé vagy kabrió, az új 207 CC
mindig nyitott a világra.
A nagyméretû üvegezett felületek,

a karakteres, döntött szélvédõ jó
kilátást és sok fényt biztosítanak.
A vezetés élvezetéhez a hangélmény
is hozzájárul: a zenerajongók kedvéért
a Peugeot a JBL® akusztikai világcéget
kérte fel arra, hogy a 207 CC-hez magas
színvonalú HIFI-rendszert* fejlesszen ki.
A 207 CC utasteréhez szabott
rendszer kivételesen magas szintû
hangvisszaadást garantál.

* változattól függõen opcióként

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Találja meg a személyiségéhez illõ motort
Mindenkinek megvannak a saját
preferenciái: erõ és teljesítmény,
vagy élénkség és finom kényelem.
A 207 CC motorpalettájáról válassza
ki azt, amely leginkább passzol az
Ön karakteréhez, egyéniségéhez.
Fedezze fel újra a vezetés élményét,
a tökéletes harmóniát autójával!
Csodálatos szenvedély, melyet
másokkal is meg kell osztani!

1.6 l 16 v 120 LE VTi

1.6 l THP 16 v 150 LE

1.6 l HDi 16 v 110 LE

Ez az 1598 cm3-es, befecskendezéses,
16 szelepes motor, mely a PSA és a
BMW közös fejlesztése, egyszerre
nyújt dinamizmust és nyugodt erõt.
A VTi (Variable valve lift and Timing
Injection – változó szelepemelés
és -vezérlés) révén a motor a
teljesítmény és a fogyasztás kitûnõ
kompromisszumát képviseli.
Magas nyomatéka jó gyorsulást és
vezetési élményt garantál, különösen
automata sebességváltóval társítva.

Amikor a PSA és a BMW összefognak
egy új motor készítésekor, az eredmény
minden várakozást felülmúl. Ez a benzinmotor kimagasló nyomatékértékeket
mutat, így menetteljesítményei kiválóak,
nagyfokú rugalmasság jellemzi már a
legalacsonyabb fordulattartományban is.
A vezetési élményhez a mosoly és az
élvezet garantálva!

A HDi technológia (magas nyomású,
közvetlen befecskendezés) 5 fokozatú
manuális sebességváltóval társítva
kitûnõ rugalmasságot nyújt.
Ez a motor rendkívül csendes és tiszta
üzemû. Tervezésénél megkülönböztetett
figyelmet kapott a környezet védelme is:
részecskeszûrõje (FAP) csökkenti a
káros részecskék kibocsátását, miközben
megõrzi a teljesítményt és a páratlan
vezetési kényelmet.

Consommation enFogyasztás
litres/100kms*
(l/100 km)

CO2 (g/km)

Maximális nyomaték

Teljesítmény

Városi

Országúti

Vegyes

Vegyes

Nm

1.6 l 16 v VTi benzines, 5 fok. man. váltó

120 LE

8,8

5,3

6,5

155

160

1.6 l 16 v VTi benzines, aut. váltó

120 LE

10

5,7

7,2

173

160

1.6 l THP 16 v 150 LE, 5 fok. man. váltó

150 LE

9,6

5,8

7,2

171

240

1.6 l HDi 16 v, 5 fok. man. váltó

110 LE

6,6

4,4

5,2

136

240

Motorizációk

Opcióként rendelhetõ tempomat

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Profitáljon a 207 CC
tapasztalatából!
A 207 CC mindazt kínálja, ami
megalapozta a 207 elismertségét:
optimalizált felfüggesztés, hatásos
fék, optimális stabilitás, köszönhetõen
az ESP* technológiának. Felfüggesztései
tökéletes merevséget biztosítanak,
a megerõsített szerkezet nagyfokú
homogenitást nyújt a kupé és
a kabrió konfigurációk között.
Hogy a vezetés öröme nehezebb
helyzetekben is megmaradjon,

a 207 CC-t komplett, ABS-t is tartalmazó
fékrendszerrel szereltük fel, kiegészítve
elektronikus fékerõelosztóval (REF) és
vészfékrásegítéssel (AFU).
A változó rásegítésû elektromos
szervokormány olyan precíz országúton,
mint amilyen kényelmes a városi
manõverezés során.

* változattól függõen széria vagy opció

Peugeot 207 CC Féline piros Asmara és kék Neysha

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Oltalmazó intelligencia
Biztonság terén a 207 CC a 207 jelentõs tapasztalatából profitál, melyet speciálisan a kupé-kabrió
jellemzõihez adaptáltunk. Legyen szó aktív vagy passzív biztonságról, a 207 CC mindent megtesz Ön és
utasai védelméért, miközben mit sem veszít eleganciájából. Sõt!

Passzív biztonság
A 207 CC többféle módon védi Önt:
struktúrája feldolgozza az ütközési
energia nagy részét. Frontális ütközés
esetén a biztonsági kormányoszlop
engedi a volán elmozdulását, emellett
a motor és a sebességváltó utastérbe
nyomulásának esélye is nagyon alacsony.
Mindemellett a vezetõ aktív lábtámasza
felemészti az ütközési energiát, csökkentve
a lábfej sérülésének kockázatát.
Oldalirányú ütközés esetén
az utasteret biztonsági cellaként
védik az oldalsó megerõsítések.
Minden 207 CC-t aktív biztonsági
bukóívekkel láttunk el, melyek biztosítják
az utasok borulásvédelmét, kupé és
kabrió konfigurációban egyaránt.

Aktív biztonság
Az elsõ biztonsági övek pirotechnikai
övfeszítõvel, valamint överõ-határolóval
szereltek. A két hátsó ülés övei
erõhatárolóval rendelkeznek.
Mindegyik öv becsatolására jelzés
figyelmeztet.
Az utasok biztonságát a következõ elemek
egészítik ki:
• az elsõ légzsákok nyomása alkalmazkodik
az ütközés intenzitásához,
• az oldallégzsákok az elsõ utasok fejét és
mellkasát is védik.

A gyermekülés is biztonságosan
elhelyezhetõ: az elsõ utasülés 2 db
3 pontos Isofix rögzítéssel rendelkezik.
Az utasoldali légzsák kikapcsolható,
így a gyermekülés a menetiránynak
háttal is elhelyezhetõ, a hatályos
szabályoknak megfelelõen.
Végül, a 207 CC orrkiképzése csökkenti
az esetleges gyalogosbalesetek hatását.
Mivel Ön ragaszkodik 207 CC-jéhez,
számos lopásgátló berendezés segítségére
számíthat: feltörésvédelem, a kulcson
kívül más tárggyal nyithatatlan zár,
kódolt indításgátló, szuperretesz*
és riasztóberendezés*.

Az optimális egyensúly érdekében az új
207 CC komplett fékrendszere számos
funkciót foglal magába:

Az ESP (elektronikus stabilitásprogram/
dinamikus stabilitáskontroll) a 3 elõbbi
mellett két további funkciót biztosít:

• Blokkolásgátló (ABS) kontrollálja a
kanyarvételt vészfékezés esetén,

• a kipörgésgátló (ASR) a fékekre és a
motorvezérlésre hatva akadályozza meg a
kerekek kipörgését tapadásvesztéskor,

• az elektronikus fékerõelosztó (REF)
kerekenként vezérli a fékrendszert a
nagyobb hatásfok érdekében, különösen
kanyarban történõ fékezéskor,
• a vészfékrásegítés (AFU) szükség esetén
megnöveli a fékerõt.

* opció

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

• a dinamikus stabilitáskontroll (CDS)
folyamatosan összehasonlítja a
kormánykerék érzékelõje, valamint
a kanyarodásérzékelõ felõl érkezõ
adatokat, kiküszöbölve az alul-,
illetve túlkormányozottságot.
A fizika törvényein belül visszahelyezi
a 207 CC-t az eredeti kanyarívre.

Ráadásként 2 új funkció növeli az
ESP hatékonyságát:
• az adaptív ESP (Low Dynamic ESP
vagy LDE) kanyarodáskor a sebesség
függvényében szabályozza a fékerõt,
így korrigálva minden nem kívánt
elmozdulást,
• az alulkormányozottság-kontroll
(Understeer Control Logic vagy UCL)
több kereket is fékezve avatkozik be
alulkormányozottság esetén.

Ehhez a magas szintû technológiához
adja még hozzá a homogén világítást
biztosító statikus kanyarfényszórókat*
vagy a mögöttünk haladókat azonnal
figyelmeztetõ, erõs fékezéskor
automatikusan bekapcsolódó vészvillogót…,
és látni fogja, hogy az Ön védelmében a
207 CC nem végez félmunkát.
* változattól függõen széria

www.fredibeni.hu
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Az est utolsó fényei is visszatükrözik ragyogását…
Standard és Féline
Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külsõ színek
párosításáról márkakereskedõje tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu
oldalra, a konfigurátor almenübe.

Szürke/fekete Payerne szövetkárpit

Sötétszürke/fekete Payerne szövetkárpit

Standard

Féline

• ABS-AFU (vészfékrásegítés)
• Aktív bukóívek
• Automatikus, elektromos vezérlésû tetõ
• Dísztárcsa (Perth 16'')
• Elektromos és fûthetõ visszapillantók
• Elektromos rásegítésû szervokormány
• Front- és oldallégzsákok
• Fedélzeti számítógép
• Manuális klímaberendezés
• MP3-kompatibilis rádió-CD

Standard felszereltség+:
• Alumínium küszöbvédõk
• Alumínium sebességváltógomb és
sportpedálok
• Alu Shadow színû ráccsal ellátott elsõ
lökhárító
• ESP
• Kétzónás, automata klímaberendezés
• Könnyûfém keréktárcsák
(Hockenheim 17'')
• Sportkormány és váltószoknya
bõrborítással
• Sport mûszerfal 5 mûszerrel,
fehér háttérrel, fényes krómkerettel
• Statikus kanyarfényszóró

Perth 16"
dísztárcsa

* változattól függõen opció
** A teljes bõrkárpit a mûszerfal és az ajtóbetétek bõrkárpitozását
is magában foglalja. Változattól függõen opció.

Bõrkárpit*

Spa 16"
könnyûfém keréktárcsa

Metálfényezés (opció):

Szürke Aluminium

Barna Alezan bõrkárpit

Fekete Mistral bõrkárpit

Beige Oran bõrkárpit

Szürke Ermitage

Szürke Thorium

Fekete Obsidien

Piros/fekete Rouge bõrkárpit

Teljes bõrkárpit**

Hockenheim 17"
könnyûfém keréktárcsa*

Piros Asmara

Kék Montebello

Kék Neysha

Sárga Lacerta

1397 mm

Mattfényezés:

Beige Parthénon
Barna Alezan teljes bõrkárpit

Fekete Mistral teljes bõrkárpit

Beige Oran teljes bõrkárpit

Piros Aden

Piros/fekete Rouge teljes bõrkárpit

4037 mm
* A Hockenheim 17'' könnyûfém keréktárcsára nem szerelhetõ hólánc.

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

Mûszaki adatok
1.6 l benzin VTi 120
manuális
MOTOR
Hengerûrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték (Nm)
Fordulat/perc
Befecskedezés
Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
Fokozatok száma: 5 fok. manuális
Tiptronic 4 fok. aut.
GUMIABRONCSOK
Méret:
Standard
Féline
FUTÓMÛ
Elöl
Hátul
FÉK
Elöl
Hátul
TÖMEG (kg)
Saját tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett
utánfutóval
Össz. engedélyezett gurulótömeg
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat (dm3) kupé
kabrió
MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (visszapillantók nélkül)
Magasság
Tengelytáv
Elsô/hátsó túlnyúlás
Nyomtáv elöl/hátul
Fordulókör (járdák között, m)
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s) – 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m álló helyzetbôl
FOGYASZTÁS (l/100 km)
Városi
Városon kívüli
Vegyes
CO2 (g/km)

1598
4
88/120
6000
160
4250
hengerenkénti
közvetlen
16

195/55 R 16 V
205/45 R17 W

1.6 l benzin THP 150

1.6 l Hdi

manuális

manuális

1598
4
110/150
5800
240
1400
hengerenkénti közvetlen,
turbófeltöltõ
16

1560
4
80/110
4000
240 (260 Overboost)
1750
közvetlen nagynyomású,
common rail
16

205/45 R17 W

205/45 R17 W

automata

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

Komfort

195/55 R 16 V

Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
hosszlengôkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók
hûtött tárcsa
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Csomagtérszônyeg

Poggyásztartó
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Hímzett szõnyeg
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Ködfényszóró

Króm küszöbvédõ

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. március
www.peugeot.hu
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Peugeot 207 CC Féline szürke Aluminium és szürke Ermitage
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Peugeot & Ön //

Hálózat és szolgáltatások

207 CC

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, kilométer-korlátozás
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 Rapide olyan gyorsszervizszolgáltatás, mely javítások meghatározott
körének gyors és szakszerû elvégzésére
szakosodott. Ide tartozik az olajcsere,
gumiabroncscsere, fékbetét- és kipufogódobcsere, 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!

* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek
mindenkori aktuális listáját megtalálhatja
weboldalunkon: www.peugeot.hu
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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 peugeot-m/hûségprogram menüpont alatt vagy
telefonon a 06 40 200 720-as helyi tarifával hívható
kékszámon vagy a husegprogram@peugeot.hu
e-mail címen.

