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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 eszenciáját 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.

Hogy mindez miben nyilvánul meg az Ön
számára?

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

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 

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

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

Így lehet tökéletes a harmónia Ön és 
gépkocsija között…
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Kalandra fel!

A 4007 egy innovatív és újszerû városi
terepjáró, de mindenek elõtt jellegzetes
Peugeot! – errõl elsõ pillantásunkkal
meggyõzõdhetünk. Designja ötvözi a 4×4
terepjárók technológiáját a felsõ kategóriás
modellek kényelmével.

Sportos elejére pillantva azonnal láthatjuk,
hogy egy olyan autóval állunk szemben,
mellyel bátran indulhatunk járt és járatlan
utak meghódítására is.
Megerõsített lökhárítója erõsíti az 
autó robusztus, dinamikus kisugárzását.
Széles, krómozott légbeömlõje az autó
sportos jellegét emeli ki.
Elnyújtott, macskaszerû fényszórói 
a Peugeot márka jelenlegi modelljeivel
harmonizálnak, ködfényszórói dacolnak 
a zord idõjárás okozta nem megfelelõ 
látási viszonyokkal.  

A motorháztetõn hosszirányban futó
bordák kiemelik az orr-részen elhelyezett
nagyméretû Peugeot emblémát.

Az oldalsó fellépõk, az ablakkeretek 
króm lezárása (változattól függõen) és 
a teljesítményhez illõ nagyméretû
keréktárcsák a 4007 sportos, prémium
jellegét fokozzák.  

A hátsó rész stílusát a rubinvörös áttetszõ
lámpák, valamint nagyméretû krómcsíkba
foglalt Peugeot oroszlán határozák meg.

A 4007-tel a Peugeot az autózás örömének
egy új területére vezet minket, mindezt a
környezet védelmének szem elõtt tartásával.
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Premium felszereltségi szint belsõ tere

Szálljon be az autóba! Fedezze fel a 
családi modellek kényelmét ebben a 4×4
modellben! Még nehéz körülmények 
között is tökéletes, minden igényt 
kielégítõ kényelemben érezheti magát.
Ez a kényelem a magas minõségû
felszereltségi elemek mellett a legújabb
technológiai fejlesztéseknek is köszönhetõ.

Új élmények a fedélzeten

Az ülések varrásának finomsága, 
a fekete szín és az acélbetétek 
harmóniája modernitás és technológia
tökéletes egységét teremtik meg.

A 4007 külsõ designjának kifinomult
szellemisége a belsõ formatervben is
visszaköszön, a mûszerfal visszafogott, 
4×4-esekhez méltó színének, 
az ajtókilincsek és az üléskárpítok 
tökéletes harmóniájának köszönhetõen.

Nézzen szét a belsõ térben: a rakodóhelyek
száma, azok ûrtartalma és kialakítása 
az Önrõl és utasairól való gondoskodás 
szép példája.

A katalógus végére érve Ön
megismerkedhet mindazon felszereltségi
elemekkel, melyek az Ön és utasai
kényelmét és örömét szolgálják.

Funkcionalitásra teremtve

A vezetõ pozíciót úgy alakították ki,  hogy
tökéletes áttekinthetõséget biztosítson és 
a térérzet állandó útitárs lehessen. 

A fedélzeti mûszerek megkönnyítik életét.
A mélyen ülõ kerek mûszerfali órák és 
a multifunkciós kijelzõ mindig pontos
információkkal látják el Önt. 
A fedélzeti számítógép igényei 
szerint jeleníti meg a kívánt adatokat. 
A kormányoszlopról vezérelhetõ 
tempomat segítségével tarthatja az 
elõre beprogramozott sebességet.   

Nyugodt, laza és muzikális

A 4007 akusztikai komfortját többek
között a tökéletes hangszigetelés biztosítja. 
Mind az MP3-kompatibilis CD-lejátszó,
mind a Hi-Fi* rendszer tökéletesen szólal
meg az utastérben.  A színes navigációs
rendszer* információi egy 7" digitális
képernyõn jelennek meg, merevlemezének
köszönhetõen akár 2 500 zeneszám
tárolására nyílik lehetõség.  

* opció

Egy berline kényelme egy 4×4 fedélzetén!
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Kényelem minden utasnak
A 4007 utasai tökéletes kényelemben
utazhatnak a nagyméretû lábtérnek és 
a magas felépítésnek köszönhetõen.

A nagy üvegfelületek révén a fény állandó
útitárs a fedélzeten. A 4007 Feline
szériafelszereltségéhez hozzátartoznak 
az oldalsó és hátsó sötétített üvegek is.

A számos rakodóhely kellemesebbé teszi 
az utazást. Rakodóhelyek találhatók a
mûszerfalban, az ajtókon, a középsõ
könyöktámaszban és a plafonon. A hátul
utazók pohártartóval rendelkeznek. 

A 4007-t úgy terveztük meg, hogy
felszereltsége révén a vezetõnek 
és hat utasának a lehetõ legnagyobb, 
családi modellekhez méltó 
kényelmet nyújtsa: 
automata klímaberendezés, hûthetõ
kesztyûtartó, 12 voltos csatlakozó,
elektromos ablakemelõk elöl-hátul,
szekvenciális vezérléssel,
becsípõdésgátlóval, állítható ülések.
Katalógusunk végén megtalálja a
felszereltségi szintekhez tartozó 
teljes felszereltségi listát.

Az ülések az autóban a kényelem
kulcsfontosságú részét képezik. 
A 4007 ülései ergonomikusak, elöl
magasságban és hosszirányban állíthatók, 
a támla dõlésszöge is beállítható. 
A hátul utazóknak a hátsó ülések is
maximális kényelmet kínálnak.  

Emellett nagy kiterjedésû csomagok
szállítására vagy egy hosszú utazás 
összes poggyászának könnyebb
elhelyezésére jó szolgálatot nyújthat, 
hogy a 2. sor ülései 2/3-1/3 arányban
dönthetõk, 80 mm-rel hosszirányban

elcsúsztathatók, és lehajthatók 
manuálisan vagy a csomagtérben 
található gombok megnyomásával. 
A harmadik üléssorban elhelyezkedõ 
2 ülés a padlóba hajtható.
A csomagtérajtó alsó része lehajtható, 
így alacsony (60 cm) rakodóküszöbhöz
juthatunk, mely 200 kilogrammig
terhelhetõ. 

A 4007 csomagterének ûrtartalma 
441 litertõl, a hátsó ülések lehajtásával 
akár 1 686  literig terjedhet 
(VDA szabvány szerint). 
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3 üléses elrendezés 2 üléses elrendezés

Bámulatos alkalmazkodókészség

A 4007 elrendezése és méretei 
az Ön igényeihez, kívánalmaihoz 
igazodva változtathatók. 
Egy egyszerû mozdulat, és a második 
sor ülései behajtódnak, így biztosítva
nagyobb rakodóteret. 

A csomagtérben elhelyezett 
lehajtható üléseknek köszönhetõen 
7 személy is kényelmesen utazhat 
a 4007 fedélzetén.

Változó geometriájú tér

5 üléses konfiguráció

7 üléses elrendezés
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Aszfalt vagy földút, egyre megy!
A 4007 volánja mögött ülve egy 
újfajta, lenyûgözõ vezetési élménnyel
ismerkedhet meg. A 4007 új világok
felfedezésére csábít, tökéletes 
biztonságot nyújtva, a vezetés 
élményének állandó örömét garantálva. 
A 4007 motorizációja mögött a 
Peugeot hatalmas tudásanyaga és 
sokéves tapasztalata áll.

2.2l HDi 16v 156 LE FAP

A Peugeot dízel motorok terén elért
sokéves tapasztalata áll emögött a változó
turbófeltöltõvel ellátott, s ennek
köszönhetõen kivételes nyomatékkal 
bíró 2.2 literes HDi motor mögött.
Kiváló teljesítmény, nagyfokú vezetési
élmény, alacsony fogyasztás.  

A részecskeszûrõ berendezés (FAP) révén
kiemelkedõen tiszta üzemmód jellemzi.
Ez a PSA-csoportra jellemzõ technológia
úgy védi a környezetet, hogy közben nem
rontja a motor teljesítményét és a vezetési
élményt. A 6 sebességes manuális váltónak
köszönhetõen maximálisan kihasználhatjuk
a 2.2 HDi motor kiemelkedõ teljesítményét.
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Járt utat járatlanért...

Esõ, kanyargós, göröngyös utak: 
a zord viszonyok Önnek és a Peugeot
4007-nek nem jelenthetnek gondot,
legyen szó hétvégi túráról, vagy
mindennapos bejárásról. Ez az új
generációs modell kivételes kényelme
mellett a Peugeot modellekhez méltó
optimális úttartást is biztosít.
A 4007 kivételes stabilitását a minõségi
felfüggesztésnek köszönheti: elöl pseudo
Mc Pherson felfüggesztéssel, hátul több-
lengôkaros spirálrugókkal és hidraulikus,
gáztöltésû lengéscsillapítókkal van ellátva.

A Peugeot és a környezetvédelem

Részecskeszûrõ berendezés (FAP)

A PSA csoport által kifejlesztett 
különleges HDi technológia része 
2000 óta a légszennyezést nagy
mértékben csökkentõ részecskeszûrõ
berendezés.
A Peugeot volt az elsõ autógyártó, 
amely felszerelte egyes modelljeit
ezzel a rendszerrel. Az új generációs
részecskeszûrõ (FAP) a katalizátordobban
helyezkedik el. Porózus szerkezete 
felfogja a rajta áthaladó kipufogógázok
szénrészecskéit. A részecskeszûrõ

berendezés fontos része a károsanyag-
kibocsátás csökkentésére irányuló
stratégiának, ugyanakkor nem csökkenti
az autó szolgáltatásait és a vezetés
örömét.

Környezetvédelem

Környezetvédelem tekintetében a 4007
megfelel az utolsó, Euro 4 környezet-
védelmi normáknak. Az autó tömegének
csökkentése (alumíniumtetõ) és a
légellenállás légterelõ elemekkel történõ
optimalizálása hozzájárul a fogyasztás
csökkenéséhez és a környezet
védelméhez.

Újrahasznosítás

A fejlesztés elsõ pillanatától fogva szem
elõtt tartották, hogy az újrahasznosítás
terén a lehetõ legjobb eredményeket
nyújthassa az autó. Az autót alkotó
anyagok úgy lettek kiválasztva, hogy 
nagy százalékuk újrahasznosítható 
legyen, és ezzel kevesebb kárt okozzon 
a természetnek.

Háromféle vezetési mód

A vezetõ háromféle vezetési mód 
közül választhat:
Négykerék-meghajtás (4WD) választása
esetén a nyomaték elosztása
automatikusan történik az elsõ és hátsó
kerekek között, a tapadásnak megfelelõen,
így az autó optimális úttartást garantál a
legkülönfélébb körülmények között is. 

Ha az  útviszonyok ideálisak, jó minõségû,
száraz úton halad, válassza a elsõkerék-
meghajtást (2WD). Ilyenkor a legkisebb 
a fogyasztás, mivel a lehetõ legkevesebb
alkatrész vesz részt a meghajtásban.

Hó, homok, latyak, sár, vagyis nehezebb
körülmények között válassza az összkerék-
hajtást (4WD LOCK): a rendszer a hátsó
kerekekre másfélszer nagyobb nyomatékot
biztosít, mint normál üzemmódban, 
így alacsony sebesség mellett is segít
leküzdeni a nehézségeket.

A kezelhetõség csúcsa Elsõ vagy négykerék-meghajtás a tökéletes vezetési élményért

Üzemmód választó kapcsoló

17

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

www.fredibeni.hu



A 4007-t olyan fékrendszerrel látták el,
mely magában foglalja az ABS-t, a
vészfékrásegítést és az elektronikus
stabilitáskontrollt, az ESP-t és a
kipörgésgátlót.

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

• A vészfékrásegítés szükség esetén
pluszfékerôt biztosít.

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

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

A 4007 változattól függõen tolatóradarral
van felszerelve: a hátsó lökhárítóba
épített 4 érzékelõ jelzi ha 1 méteres
távolságon belül tárgyat észlel, és
hangjezéssel figyelmezteti a vezetõt.

Az opcióként választható navigációs
rendszer hátsó kamerája aktiválódik
tolatás esetén és a képernyõn jelzi az autó
irányát illetve azt, hogy a csomagtér
ajtaja mennyire niytható ki adott esetben. 

További technológiák a megelõzés
szolgálatában, a láthatóságért és
láttatásért: fényszórók automatikus
felkapcsolása gyengülõ látási viszonyok
esetén, elsõ lökhárítóba épített
ködfényszórók, fényszórómosóval ellátott
Xenon fényszórók  (Féline esetén széria)
elektronikus magasságállítással, annak
érdekében, hogy a szembejövõket ne
vakíthassák el...láthatja, hogy a Peugeot
4007 a maximumot nyújtja a megelõzés
érdekében.

A Peugeot 4007 karosszériája
nagymértékben elnyeli az ütközés
energiáit. Frontális ütközés esetén a
biztonsági kormányoszlop csak korlátozott
mértékben mozdul el az utastér felé 
és csökkenti a motor vagy a váltó
utastérbe való behatolásásnak kockázatát.
Oldalütközéskor a karosszéria oldalváza 
és felsõ struktúrája nyeli el az energiát 
és biztosítja a túlélõteret. 

Az utasok további védelmét szériában 
6 légzsák szolgálja:
• adaptív, az ütközés erõsségéhez

alkalmazkodó vezetõ- és utasoldali
légzsákok,

• oldallégzsákok a vezetõ és az utas
felsõtestének védelméért,

• az elsõ és hátsó függönylégzsákok az 
elöl és hátul utazók fejének védelméhez.

Az elsõ biztonsági övek pirotechnikai
övfeszítõkkel és överõ-határolóval, a 
hátsó két sor biztonsági övei pedig överõ-
határolóval vannak ellátva. Az elsõ övek
be nem kapcsolására vagy kikapcsolására
jelzés figyelmeztet.

A második sor szélsõ üléseinek 
ülõfelülete és háttámlája között
elhelyezett ISOFIX rögzítési pontoknak
köszönhetõen a gyermekülés könnyedén
és teljes biztonságban elhelyezhetõ.

VédelemMegelõzés

Oltalmazó védelem
19
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Féline

Premium felszereltség+ :
• 6 lemezes CD- tár
• 18" „Tanganyka” könnyûfém keréktárcsa
• Bõrkárpitozás, bõrbevonatú könyöklõk, alu dekoráció az ajtókon és a középkonzolon
• Elektromosan állítható vezetõülés
• Fûthetõ elsõ ülések
• Króm dekoráció az oldalablakoknál
• Krómbetét az oldalsó fellépõn
• Sötétített oldalüvegezés a 2.-3. sorban, sötétített hátsó szélvédõ 
• Tolatóradar
• Xenon fényszórók fényszórómosóval

Premium

• 16" „Manyora” könnyûfém keréktárcsa 
• ABS és elektronikus fékerõ-elosztó
• Automata klímaberendezés pollenszûrõvel
• Bõrbevonatú kormánykerék és váltógomb
• Elektromos ablakemelõk elöl-hátul, szekvenciális vezérléssel, becsípõdésgátlóval
• Elektromos, fûthetõ és elektromosan behajtható visszapillantók
• ESP 
• Ködfényszórók
• Oldal- és függönylégzsákok
• Osztottan nyitható csomagtér-ajtó
• Rádió-CD, kormányról vezérelhetõ, MP3 kompatibilis, 6 hangszóróval
• Tempomat
• Vezetõ és utasoldali légzsák

Felszereltségi szintek
23
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Méretek

Fehér Antarctique Szürke Cool Silver Kék Baikal Beige Barkhane

Szürke Garrigue Fekete Perlé Szürke Pilbara Kék Istria

Metálfényezés
17
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Választás //

22..22  ll  HHddii

MMOOTTOORR  

Hengerûrtartalom (cm3) 2179

Hengerek száma 4

Maximális teljesítmény (kW/LE) 115/156

Fordulat/perc 4000

Maximális nyomaték (Nm) 380

Fordulat/perc 2000

Szelepek száma 16

SSEEBBEESSSSÉÉGGVVÁÁLLTTÓÓ  

Fokozatok száma 6 fokozatú manuális

FFUUTTÓÓMMÛÛ  

Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, spirálrugók és hidraulikus, gáztöltésû lengéscsillapítók

Hátul többlengôkaros spirálrugók és hidraulikus, gáztöltésû lengéscsillapítók

FFÉÉKK  

Elöl hûtött tárcsa

Hátul tárcsa

GGUUMMIIAABBRROONNCCSSOOKK  

Méret 215/70 R16 / 225/55 R18

MMÉÉRREETTEEKK    ((mmmm))

Hosszúság 4635

Szélesség (visszapillantók nélkül) 1805

Magasság 1713

Tengelytáv 2670

Elsô túlnyúlás 960

Hátsó túlnyúlás 1005

Nyomtáv elöl/hátul 1540

Fordulókör (járdák között, kerékmérettôl függôen, m) 10,6

TTÖÖMMEEGG    ((kkgg))

Saját tömeg 7 üléses konfiguráció 1750

Megengedett össztömeg 2410

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval 2000

Össz. engedélyezett gurulótömeg 4510

KKAAPPAACCIITTÁÁSS  

Üzemanyagtartály 60

Csomagtartó térfogata (hátó ülések lehajtásával) 441-1686

MMEENNEETTTTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY  

Maximális sebesség (km/h) 200

Gyorsulás (s)   – 0-ról 100 km/h-ra 9,9

– 1000 m álló helyzetbôl 31,8

FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSS  ((ll//110000  kkmm))  

Városi 9,5

Városon kívüli 5,9

Vegyes 7,2

CO2 (g/km) 191

Mûszaki adatok és méretek

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.

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: 2008. január

www.peugeot.hu 
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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 Peugeot-
szabványok 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 gyorsszerviz- 
szolgáltatás, mely javítások meghatározott
körének gyors és szakszerû elvégzésére 
szakosodott. Ide tartozik az olajcsere,
gumiabroncscsere, fékbetét- és kipufogó-
dob- csere, az akkumulátorral és a világítás-
sal (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.

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

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.

4007
Hálózat és szolgáltatások

Peugeot & Ön

Peugeot Service garantált áras 
szolgáltatáscsomagok 
Peugeot Service garantált áras szolgáltatás-
csomagjaink 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)

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 üdvözlõcsomagot, melyben egy
kérdõívet talál. Kérjük segítse munkánkat
azzal, hogy ezt a kérdõívet visszaküldi a
megadott címre.

Jó utat 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 2009 folyamán.
(3) A programban azon kedves Ügyfeleink vesznek

részt, akik autójukat magánszeméyként vásárolták
meg.
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