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Peugeot

Üdvözöljük a Peugeot világában!

407/407 SW

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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Az esztétikai újítások és a 
belôle áradó erô magával ragad. 
A 407 összetéveszthetetlen ragadozó
profilja, kiszélesedô fényszórói, elnyúló,
sportos vonalai és karakteres hátsó része
új horizontok felfedezésére csábítanak.
Nagy felületû szélvédôjén át betekinthet 
a tágas, kényelmes utastérbe, 
a különleges gonddal kialakított
vezetôhelyre. Vezetésre csábít,
dinamizmust és biztonságot sugároz. 

Mielôtt kipróbálná, álljon meg még egy
pillanatra elôtte. Ott a márkajel, mely a 
407 modernitásán át az autógyártás
kétségbevonhatatlan megújulását hozta el. 
A világ változik, a Peugeot lépést tart vele. 
Tegye meg Ön is az elsô lépéseket.

Külsõ elegancia //

Egy napon élete új fordulatot vesz
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A nyitottság egy új dimenziója

Külsõ elegancia //

A hatalmas szélvédõhöz társuló panoráma
üvegtetõ révén az utastérre egyedülálló
világosság, az utasokra pedig a külvilágra
való nyitottság egy káprázatosan új érzése
lesz jellemzõ.
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A 407 belsô stílusa a külsô modernitását
és igényességét erôsíti tovább. 
Az elsô ülések ülôfelületét az elôd 
406-hoz képest megnövelték, 
így a kényelem mellett biztosabb tartást 
is nyújtanak. Beülve állítsa be az ideális
ülôhelyzetet, a kormány magasságát és 

mélységét, az elektromos külsô
visszapillantó tükröket. Az ülések 
és a tükrök helyzete memorizálható.
Az utasoldali ülés is elektromosan
állítható.* 
A dinamikus stílus az ajtók egyedi 
belsô borításán folytatódik. 

A vezetô melletti ajtókönyöklôn találhatók
a becsípôdésgátlóval ellátott szekvenciális
elsô elektromos ablakemelôk és a
szekvenciális hátsó elektromos
ablakemelôk* irányítógombjai.
A hátsó ülések kialakításának és a
kardánalagút hiányából adódó tágas 

lábtérnek köszönhetôen a hátul utazók 
is tökéletes kényelmet és nagyobb
mozgásszabadságot élvezhetnek. 
A hajlított formájú fejtámlák tökéletes
kényelmet biztosítanak az ergonomikus,
az ügyféligényeknek megfelelôen
kialakított ülésekben utazóknak.

* változattól függôen

A test és a lélek korlátlan szabadsága, 

kompromisszumok nélkül

Belsõ elegancia //
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A vezetôpozíció a tökéletes kényelem
jegyében lett kialakítva. A panoráma
szélvédô tökéletes kilátást, térérzetet 
és világosságot biztosít. Amint elkezd
esni az esô, az esôérzékelôs ablaktörlô*
törölni kezd, az esô intenzitásának
függvényében. A különlegesen lapos
ablaktörlôk a törlés még nagyobb
hatékonyságát biztosítják. 
A kétfunkciós érzékelô (fényszórók és
ablaktörlôk automatikus felkapcsolása,
illetve elindítása) a 407 Sphere
kivételével szériafelszereltség.

Az elektrokróm visszapillantó tükör*
alkalmazkodik a fényviszonyokhoz. 
A kormányon elhelyezett állítókarok, 
a központi konzolon elhelyezett 
funkciók könnyen kezelhetôk, a fontos
információk azonnal láthatóvá válnak.
Ráadásképp egyedi vezetést segítô
funkciók is az Ön rendelkezésére állnak.
Ilyen a keréknyomás-ellenôrzô rendszer*,
mely azonnal jelzi, ha valamely kerékben
csökken a nyomás. Amennyiben egy
állandó sebességet kíván tartani, a
sebességhatárolóval ellátott tempomat*

lesz az Ön segítségére. A mûszerfalon
található mátrixkijelzô* megjeleníti 
a legfontosabb adatokat és figyelmeztet
az esetleges veszélyre. 

* változattól függôen  

1312
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A 407, intelligenciája révén, a külvilággal is kommunikál. 
A legmagasabb szintû technológiai elemek a zavartalan
koncentrálást és a vezetési élményt szolgálják.

A kényelem úgy jó, ha megoszthatjuk másokkal

RD4 rádió-CD
A kettôs rádióvevôvel és dupla antennával
ellátott rádió-CD kiváló vételt biztosít. 
A tökéletes hangminôség szolgálatában 
4x15 W teljesítmény, egy digitális
jelprocesszor (DPS), 2 magassugárzó, 
2 mélysugárzó és 2 széles sávú 
hangszóró áll.

CD-tár*
RD4 és RT3 kompatibilis a 6 lemezes 
CD-tár.

JBL rendszer*
10, egymástól függetlenül vezérelt, 
az utastér 8 pontján elhelyezett
hangszóró, 240 W teljesítmény és 
egy integrált mélysugárzó doboz a 
jobb hangteljesítményért. A doboz 
a házimozirendszerekhez vagy a
koncerttermekhez hasonlóan az extrém
mélyhang-keltésre hivatott az utastér
egészében. Felszereltségtõl függõen 
MP3-lejátszó** is tartozik hozzá.  

1. 7", 16/9 képarányú színes képernyô*
Az idô, dátum és külsô hômérséklet mellett
kijelzi a fontos információkat, a rádiót, a
telematikai rendszert, a fedélzeti számító-
gépet és a klímaberendezést illetôen.

Multifunkciós képernyô
Központi helyen jeleníti meg az összes
fontos, a vezetést segítô, a komfort-
érzetre és az audioberendezésre
vonatkozó információkat. Színes vagy
monokróm változatban rendelhetõ. 

2. Navigációs rendszer (RT3)*
Szóbeli és vizuális utasításokkal segíti Önt
a kívánt úti cél elérésében. GPS-antenna
érzékeli a mûholdas jelzéseket, beépített
radar pontosítja az autó helyzetét. 
Nem kell mást tennie, mint a digitális
térkép utasításait követni. Az aktuális
közlekedési információkat a rendszerrel
kompatibilis rádióadókon keresztül
tudhatja meg. 

Automata klímaberendezés
Az egy- vagy kétzónás automata
klímaberendezés a 407 egyik alapvetô
kényelmi felszereltsége.
Részei:
– hômérséklet- és páraérzékelô
– finombefúvás az állítható befúvók

kiegészítéseként 
– két hátsó légbefúvó a középkonzol

hátsó részébe építve
– egy külsô vezérlésû kompresszor, 

mely lehetôvé teszi a hideg levegô
mennyiségének az utasok igényeihez
történô tökéletes adaptálását,
csökkentve a fogyasztást

– kombinált pollen- és aktívszenes szûrô,
amely hatásosan szûri meg a pollent, 
a port és bizonyos égéstermékekbôl
származó szagokat, valamint a szennyezô
gázokat tartalmazó molekulákat.

Bluetooth kihangosítórendszer**
A kompatibilis mobiltelefont felismerve
kihangosítja a beszélgetést, a készülék
menüje pedig megjelenik a központi
kijelzõn.

3. GSM telefon*
Az RT3 rendszer részeként a telefon-
modul szabad kommunikációt biztosít,
miközben Ön a vezetésre koncentrálhat. 
A hangvezérelt telefonkönyv a számok
könnyed kezelését teszi lehetôvé. 
A Peugeot Assistance szolgáltatás és a
segélyszolgálatok (rendôrség, tûzoltóság,
mentôk) egy gombnyomásra elérhetôvé
válnak. Navigációs rendszerrel együtt
rendelhetõ. 

Nagy frekvenciájú távirányító
Nagy távolságból is lehetôvé teszi a
gépkocsi nyitását/zárását. A gépkocsi
lokalizációját a felvillanó lámpák 
könnyítik meg.

Funkciógombok
Minden egy helyen: kéznyújtásnyira találja
a központi zár, a vészvillogó, a változó
rásegítésû lengéscsillapítás*
funkciógombjait, valamint az ESP, a
tolatóradar*, a riasztó*, a gyermekzár*
kiiktatását szolgáló gombokat.

* változattól függõen

** nem kompatibilis a navigációs rendszerrel
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Hogyan könnyítheti meg életét? Úgy, hogy nem tesz fel kérdéseket. Vagy úgy, hogy mindegyikre megtalálja a
választ. A 407 és a 407 SW modularitása a legkülönbözõbb igényekre is megoldással szolgál.

Jó ötletekkel minden sokkal könnyebb...

Rakodóhelyek //

A számtalan elsõ és hátsó rakodóhely révén mindennek könnyedén megtalálhatjuk a
helyét: hûthetõ kesztyûtartó, italtartó, ajtózsebek, zsebek az elsõ ülések hátoldalán,
rakodóhelyek az elsõ és hátsó könyöktámaszokban...

A 407 SW csomagtere a hátsó üléspad
ledöntésével akár 1365 literesre növelhetõ.
Az így kialakított, majdnem teljesen lapos
felületen nagyobb tárgyakat is
kényelmesen, praktikusan szállíthat. 

Az elsõ utasülés elõrehajtásával hosszabb
tárgyak szállítása is lehetõvé válik.
A további csomagoknak számos rakodási
lehetôséggel szolgálunk elöl és hátul 
az utastérben, illetve a csomagtartó 

kétoldali rakodórekeszeiben (23 és 
4 liter). Kisebb tárgyak elhelyezéséhez
kifejezetten praktikus lehet a felnyitható
hátsó szélvédõ, mely a hátsó ajtó
felnyitása nélkül teszi ezt lehetõvé.

A kiszögellésektôl mentes 407 literes
csomagtartó teljes egészében jól
kihasználható, benne egymás mellett 
vagy felett is elhelyezhetôk a bôröndök.
A 2/3-1/3 arányban dönthetõ hátsó
üléspad révén további rakodótérhez
juthatunk. 

Hûthetô kesztyûtartó
Az elsô utas elôtt található a megvilágított,
zárható kesztyûtartó. A klímaberendezéshez
kapcsolva a benne tárolt italok hidegen
tarthatók. 

Síalagút*
A hosszú tárgyak könnyen szállíthatók a két
hátsó ülés között található síalagútban, a
központi könyöktámaszra helyezve. 
Jól kihasználható és praktikus.

* változattól függõen

Tároló a hátsó könyöktámaszban*
Két rakodórekesszel és italtartóval 
szolgálja a hátul utazók kényelmét.

Vezetôoldali zárható rekesz
Kulcsok, autópálya-matrica vagy
mobiltelefon ôrzésére szolgál ez 
a zárható rekesz. 

Italtartó/könyöktámasz elöl
Az elsô könyöktámasz felhajtható fedele
alatt tágas rakodórekeszt talál, CD-nek,
útikönyvnek vagy kisebb tárgyaknak. 
Az italtartóban egy pohár ital vagy 
egy dobozos üdítô fér el.

Biztonsági háló a csomagtérben
Az opcióként rendelhetõ biztonsági háló
magasabb tárgyak biztonságos szállítását 
garantálja.

Felnyitható hátsó ablak
Hogyan férjünk a csomagtartóhoz, 
ha a garázs túl alacsony, vagy egy 
másik gépkocsi túl közel áll, és
megakadályozza az ajtó felnyitását?
Egyszerûen, a hátsó felnyitható 
ablaknak köszönhetõen.
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Életerõ vagy tisztán dinamizmus?

www.fredibeni.hu

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



21Szenvedély //

Emelkedik a pulzusa? Ez természetes.

Minden személyiség kérdése. 
Önnek is sajátja van. És a nyolc benzines és HDi motorizációnak is megvan a magáé. Egy biztos:
bármelyiket is választja, az azonnali, intenzív és hosszan tartó vezetési élmény mellett döntött.

Mindenkinek megvan a maga stílusa. 
A 407, négyféle, manuális és automata váltót kínálva, 
tökéletesen alkalmazkodik igényeihez. 
Egy dolog biztos: azonnali élményben lesz része.

Benzines 1.8 l 16v 125 LE

Dinamizmus, kellemes vezetési élmény,

mindez takarékos fogyasztás mellett. 

Megannyi ok, mely tökéletes 

kiindulópont a 407 világába.

Benzines 2.0 l 16v 143 LE

A kínálat szíve, kényelmes és gazdaságos, 

a 407 természetes dinamizmusának

kihasználására csábít.

Benzines 2.2 l 16v 163 LE

A szívóoldali vezértengelyt változó

szelepvezérléssel szerelik fel (VTC, 

Variable Timing Control) a teljesítmény 

és a magas nyomaték érdekében. 

Az erôforrás bármelyik fordulatszámnál 

jól gyorsít.

Benzines 3.0 l 24v 211 LE

A 3.0 literes benzinmotort folyamatosan

változó szelepvezérléssel látták el 

(VVT, Variable Valve Timing), mely

kiegyensúlyozottabb gyorsulást eredményez. 

Az új kipufogórendszer aktívan hozzájárul 

a zajkomfort javításához és a nagy 

fordulaton is magas teljesítményhez. 

Ezt a V6-os erôforrást optimalizált

teljesítmény és a menetteljesítményhez

mérten kedvezô fogyasztás jellemzi. 

A hozzá kapcsolódó 6 sebességes 

szekvenciális automata sebességváltó 

kiváló vezetési élményt garantál.

HDi 1.6 l 16v 110 LE FAP

A változó geometriájú turbófeltöltôvel és

nagynyomású közvetlen befecskendezéssel

ellátott motor Overboost* funkcióval is

rendelkezik. A részecskeszûrôvel (FAP) 

szerelt motor maradéktalanul megfelel 

az EURO4 követelményeinek. 

HDi 2.0 l 16v 136 LE FAP

A dízelmotorok legújabb generációját

képviselô, Overboost* rendszerrel ellátott

motor tökéletes összhangban áll a 407-bôl

sugárzó dinamizmussal, egyedülálló

teljesítmény/fogyasztás arányt garantál.

* átmenetileg megnövelhetô nyomaték

HDi 2.2 l 16v 170 LE FAP

Az új bi-turbó motor legkiválóbb HDi

technológiája révén a legmagasabb szinten

megfelel a dinamizmussal, az élettartammal 

és a biztonsággal szemben támasztott 

magas szintû elvárásoknak.

Ereje és nyomatéka remek teljesítményt 

és karakteres gyorsulást garantál, az élményt 

a vezetés kényelme teszi teljessé.

HDi 2.7 l 16v 204 LE FAP

A 607-ben bemutatott 6 sebességes 

„Tiptronic System Porshe” rendszerû,

szekvenciális sebességváltóval ellátott 

motort két turbófeltöltõje és változó

szelepvezérlése (VVT) teszi egyedülállóvá. 

Technológia és dinamizmus felsõfokon.

Manuális 5 fokozatú sebességváltó
Áttételezése kitûnô rugalmasságot biztosít,

fokozatai könnyen, finoman kapcsolhatók.

Segítségével maximálisan kihasználható a

hozzá társított motorok potenciálja és

aktívan hozzájárul a vezetés élményéhez.

Manuális 6 fokozatú sebességváltó
A 6 fokozat minden elônyével rendelkezik:

erô az induláskor, meglepô dinamizmus

középsô fokozatokban, alacsony zajszint,

fogyasztás és károsanyag-kibocsátás az

utolsó fokozatban.

4 fokozatú szekvenciális 
automata sebességváltó
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.

6 fokozatú szekvenciális 
automata sebességváltó
A technológia legmagasabb szintje, 

a 407 dinamizmusának kiteljesítése. 

A 6 fokozat elônyein túl (nagyobb

teljesítmény, takarékos fogyasztás) 

a sebességváltás teljes elektronikus 

vezérlése és a vezetési stílus figyelembe-

vétele jellemzi. A Tiptronic Porsche

rendszerû szekvenciális üzemmód

segítségével bármikor kezébe veheti 

az irányítást.

407 1.8 l 16v 2.0 l 16v 2.2 l 16v 3.0 l V6 24v 1.6 HDi 16v 2.0 HDi 16v 2.2 HDi 16v 2.7 HDi 16v
125 LE 143 LE 163 LE 211 LE 110 LE FAP 136 LE FAP 170 LE FAP 204 LE FAP

Sebességváltó 5 fok. manuális 5 fok. man. 4 fok. aut. 6 fok. manuális 6 fok. automata 5 fok. manuális 6 fok. man. 6 fok. aut 6 fok. manuális 6 fok. automata
Városi fogyasztás (l/100 km) 10,5 11,0 12,5 12,9 14,5 7,0 7,7 10,0 8,1 11,7

Városon kívüli fogyasztás 6,0 6,4 6,3 6,8 7,0 4,6 4,9 5,5 5,0 6,5
(l/100 km)

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 7,7 8,1 8,6 9,0 9,8 5,5 5,9 7,1 6,1 8,4
CO2 (g/100 km) 183 192 204 214 233 145 155 189 160 223

407 SW 1.8 l 16v 2.0 l 16v 2.2 l 16v 3.0 l V6 24v 1.6 HDi 16v 2.0 HDi 16v 2.2 HDi 16v 2.7 HDi 16v
125 LE 143 LE 163 LE 211 LE 110 LE FAP 136 LE FAP 170 LE FAP 204 LE FAP

Sebességváltó 5 fok. manuális 5 fok. man. 4 fok. aut. 6 fok. manuális 6 fok. automata 5 fok. manuális 6 fok. man. 6 fok. aut 6 fok. manuális 6 fok. automata
Városi fogyasztás (l/100 km) 10,7 11,3 12,7 13,1 14,6 7,2 7,9 10,1 8,2 11,9

Városon kívüli fogyasztás 6,1 6,5 6,4 6,8 7,1 4,7 5,0 5,6 5,1 6,5
(l/100 km)

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 7,9 8,3 8,8 9,2 9,9 5,6 6,0 7,2 6,2 8,5
CO2 (g/100 km) 187 196 208 219 236 148 159 192 165 226
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Bizalom //

Elsõdleges szempontja: az Ön biztonsága

Védelem. E szó igazi értelmét a 407-tel nyeri el, mely aktív és passzív biztonsági felszereltségébe integrálja
mindazokat a magas szintû technológiai fejlesztéseket, melyek révén a modell Önnek és utasainak minden
körülmények között optimális biztonságot nyújt.

Passzív biztonság

Ütközés elleni védelem
A frontális ütközés elleni fokozott védelem

jegyében a 407-et egy kiegészítô, alul húzódó

energiaelvezetô tengellyel is ellátták, lehetôvé

téve a támasztási felület növelését és az

energia jobb elosztását. Ezt kiegészíti a

motorbölcsôre szerelt ütközô, amely korlátozza

a motor és a váltó benyomulását az utastérbe. 

Az utastéri sérülések kockázatát csökkenti,

hogy a 407-et összecsukló kormányoszloppal

szerelték fel, amely lehetôvé teszi a

kormánykerék 80 mm-es besüllyedését. 

Az oldalütközés elleni védelmet a kocsiszekrény

vázszerkezete és a felette található struktúra

biztosítja, amely elnyeli az energiát, 

és igazi túlélôcellaként mûködik.

* változattól függõen

Légzsákok 
Az utasok védelmét 9 légzsák* garantálja,

felszereltségtôl függôen. A vezetô- és

utasoldali légzsákok az ütközés erejét fékezik

meg. A 2 elsô oldallégzsák a mellkast, a hasat

és a medencét védi. A 2 függönylégzsák az

oldalsó helyeken ülôk fejét védi. A kormány-

oszloplégzsák nagyobb védelmet biztosít a

gyakori, frontális ütközéseknél elôforduló

sérülésekkel szemben. A maximális védelem

érdekében 2 hátsó oldallégzsák is rendelhetô. 

További biztonsági felszereltségek
Az állítható magasságú és dôlésszögû aktív

fejtámla kiesésvédelemmel és magas dôlési

tengellyel rendelkezik, mely csökkenti 

a fej elmozdulását ütközés esetén. 

A hátsó fejtámlák ostorcsapás elleni

védelemmel vannak ellátva. Az elsô ülések

överô-határolós pirotechnikai övfeszítôvel

ellátott biztonsági övekkel rendelkeznek. 

A hátsó biztonsági övek överô-határolóval

vannak ellátva, a pirotechnikai övfeszítô opció.

A gyermekülés könnyebb rögzítéséhez a hátsó

ülések Isofix pontokkal vannak ellátva. 

A hátsó ajtókon gyermekzár található.*

Feltörés elleni védelem
– A többrétegû oldalablakok* nagyobb

védelmet biztosítanak feltörés ellen.

– Külsô és belsô térvédelem.*

– A szuperretesz* használatával a belsô

ajtónyitó funkciók hatástalanná válnak, és 

a gépkocsi feltörése sokkal nehezebb lesz.

– Elforgó zár, mely idegen tárgy

behelyezésekor „üresen forog”, így

megakadályozza a zár sérülését.

– A csomagtartó nyitása letiltható.

– Az alumínium keréktárcsák* kerékôrrel

vannak ellátva.

Úttartás

A tökéletes vezetési élmény érdekében a 407

új, nagy teljesítményû lengéscsillapítókkal 

van ellátva. A háromszög lengôkarú,

nyomatékmentesített elsô felfüggesztés

közvetlen a versenysportból származik. 

A kettôs háromszög lengôkar gondoskodik 

a tökéletes kerékgeometriáról, a nyomaték-

mentesített szerkezet pedig különválasztja a

függôleges lengést és a kanyarodási funkciót. 

A 407 új, fektetett lengéscsillapítókkal

ellátott, több lengôkaros hátsó felfüggesztést

tartalmaz. Ez a felépítés a leghatásosabb

megoldás a jobb úttartás elérésére, és 

teljes mértékben alkalmazkodik az 

Ön vezetési stílusához.

A lengéscsillapítók nem vesznek el helyet a

csomagtérbôl, így ez a technikai megoldás

szélesebb csomagteret eredményez.

Aktív biztonság

Bizalom terén a 407 aktív biztonságára 

nem lehet panasz. A tökéletes úttartásnak, 

a hûtött elsô tárcsáknak, valamint a 290 mm

átmérôjû hátsó tárcsáknak köszönhetô

tökéletes fékhatás különleges helyzetekben 

is optimális egyensúlyt biztosít. 

A 407 új generációs ESP-vel van felszerelve.

Ez a következô funkciókat foglalja magában: 

Az ABS hirtelen fékezéskor kiküszöböli 

a kerekek teljes blokkolását. 

A vészfékrásegítés szükség esetén plusz

fékerôt biztosít. 

A kipörgésgátló kisebb tapadás esetén óv

meg a kerekek kipörgésétôl.

Az automatikusan aktiválódó
elakadásjelzô lehetôvé teszi a mögöttünk

haladók figyelmeztetését és a ráfutásos

baleset esélyének csökkentését.

A kerekenkénti fékerô-szabályozás
nagyobb és pontosabb fékhatást biztosít. 

A stabilitáskontroll szélsôséges dinamikai

helyzetekben segít az egyensúly

fenntartásában.
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Korlátok? Többé nem ismerem õket!
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Felszereltségi szint és kárpit

Választás // 27

Beige Terre de Cassel bõr (opció, 
fehér Banquise esetén nem rendelhetõ)

Fekete Mistral bõr 
(opció)

Szürke Fangorn velúr Beige Terre de Cassel velúr
(fehér Banquise esetén nem rendelhetõ)

Ritka alkalom, mikor ízlésünket kifejezésre juttathatjuk. 
Még ritkább, mikor ízlésünket figyelembe is veszik... A 407 belsõ terében, a gazdag kárpitválasztéknak köszönhetõen,
az Önnek legjobban megfelelõ belsõ hangulatot alakíthatja ki.

Sphere

Fõbb szériafelszereltség:
• 7 légzsák
• Egyzónás automata klímaberendezés aktívszén-szûrõvel
• ESP
• Fedélzeti számítógép
• Ködfényszóró
• MP3-kompatibilis rádió-CD
• Változó rásegítésû szervokormány

407 SW-ben 
+ szériafelszereltség:
• Panoráma üvegtetõ elektromosan mozgatható tetõkárpittal
• Tetõsín
• Nyitható, sötétített hátsó szélvédõ
• Utasülés elõredönthetõ támlával

Fekete Bamba szövet

Symbole

Fõbb szériafelszereltség:

Sphere felszereltség +
• Automata fényszóró
• Állítható elsõ könyöktámasz
• Bõr kormánykerék és sebességváltó
• Elektromosan behajtható visszapillantó tükrök
• Esõérzékelõs ablaktörlõ
• Hátsó szekvenciális ablakemelõk
• Kétzónás automata klímaberendezés aktívszén-szûrõvel

Sportline

Fõbb szériafelszereltség: 

Symbole felszereltség +
• Bõr/szövet kárpitozás, világos mûszerszámlapok
• Elektrokróm belsõ tükör
• Elektromosan állítható elsõ ülések
• Háromküllõs sportkormány
• Tempomat
• Tolatóradar
• 17" könnyûfém keréktárcsák
• Színes központi kijelzõ
• Szõnyeggarnitúra
• Ülésfûtés elöl

Méretek

Bordó Cerbère bõr
(opció)

Mistral bõr/szövet Fekete Mistral bõr 
(opció)

Berline

FFOORRDDUULLÓÓKKÖÖRR  440077  ((mm))::

Falak között: 11,75

Járdák között: 11,2

SW
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Választás //

11..88 22..00  22..00  TTiippttrroonniicc 22..22 33..00  TTiippttrroonniicc 11..66  HHDDii 22..00  HHDDii 22..00  HHDDii  TTiippttrroonniicc 22..22  HHDDii 22..77  HHDDii  TTiippttrroonniicc

440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW 440077//440077  SSWW

MMOOTTOORR  

Hengerûrtartalom (cm3) 1749 1997 1997 2230 2946 1560 1997 1997 2179 2720

Hengerek/szelepek száma 4/16 4/16 4/16 4/16 6/24 4/16 4/16 4/16 4/16 6/24

Maximális teljesítmény (kW/LE) 92/125 103/143 103/143 120/163 155/211 80/110 100/136 100/136 125/170 150/204

Maximális teljesítményhez tartozó 6000 6000 6000 5875 6000 4000 4000 4000 4000 4000
fordulat/perc

Maximális nyomaték (Nm) 170 200 200 220 290 240/260* 320/340* 320/340* 370 440

Maximális nyomatékhoz tartozó 3750 4000 4000 4150 3750 1750 2000 2000 1500 1900
fordulat/perc

Befecskendezés hengerenként hengerenként hengerenként hengerenként hengerenként közvetlen, nagynyomású közvetlen, nagynyomású közvetlen, nagynyomású közvetlen, nagynyomású közvetlen, nagynyomású

SSEEBBEESSSSÉÉGGVVÁÁLLTTÓÓ  

Fokozatok száma 5 5 4 aut. 6 6 aut. 5 6 6 aut. 6 6 aut.

FFUUTTÓÓMMÛÛ  

Elöl Kettôs háromszög      lengôkar, integrált hidraulikus lengéscsillapítókkal

Hátul Többlengôkaros      felfüggesztés integrált hidraulikus lengéscsillapítókkal

FFÉÉKK  

Elöl hûtött tárcsa

Hátul tárcsa

GGUUMMIIAABBRROONNCCSSOOKK  

Méret 205/60 R16 H 205/60 R16 V / 205/60 R16 V / 215/55 R17 W 215/55 R17 W 205/60 R16 H 205/60 R16 H / 215/55 R17 W 215/55 R17 W 235/45 R18 W
215/55 R17 W 215/55 R17 W 215/55 R17 W

TTÖÖMMEEGG    ((kkgg))

Saját tömeg 1400/1455 1415/1470 1446/1501 1480/1535 1585/1640 1437/1496 1505/1560 1541/1596 1614/1675 1717/1777

Megengedett össztömeg 1980/2090 1995/2105 2020/2136 2040/2155 2140/2260 2020/2127 2080/2195 2110/2210 2125/2275 2230/2360

Vontatható össztömeg 1300 1500 1500 1500 1600 1500 1600 1000/1300 1850/1900 1650/1600
fékezett utánfutóval

Össz. engedélyezett gurulótömeg 3280/3390 3495/3605 3320/3336 3540/3655 3440/3460 3520/3627 3680/3795 3110/3510 3975/4175 3880/3960

MMEENNEETTTTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY  

Maximális sebesség (km/h) 203/199 213/209 207/202 222/218 235/229 192/189 208/203 205/201 225/221 230/226

Gyorsulás (s)
– 0-ról 100 km/h-ra 10,3/10,7 9,1/9,5 10,5/10,8 9,0/9,3 8,4/8,7 11,7/12,1 9,8/10,1 10,7/11,2 8,7/9,0 8,5/8,8

– 1000 m álló helyzetbôl 32,0/32,5 30,8/31,2 32,1/32,4 30,3/30,7 29,2/29,5 33,5/34,0 31,6/32,1 32,3/32,8 30,0/30,3 29,8/30,1

KKAAPPAACCIITTÁÁSS  

Csomagtartó térfogata (liter) (VDA)

FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSS  ((ll//110000  kkmm))  

Városi 10,5/10,7 11,0/11,3 12,5/12,7 12,9/13,1 14,5/14,6 7,0/7,2 7,7/7,9 10,0/10,1 8,1/8,2 11,7/11,9

Városon kívüli 6,0/6,1 6,4/6,5 6,3/6,4 6,8/6,8 7,0/7,1 4,6/4,7 4,9/5,0 5,5/5,6 5,0/5,1 6,5/6,5

Vegyes 7,7/7,9 8,1/8,3 8,6/8,8 9,0/9,2 9,8/9,9 5,5/5,6 5,9/6,0 7,1/7,2 6,1/6,2 8,4/8,5

CO2 (g/km) 183/187 192/196 204/208 214/219 233/236 145/148 155/159 189/192 160/165 223/226

* ideiglenesen növelhetô nyomaték
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Gazdag kárpit- és színválasztékával a 407 tökéletes alap álmai egyedi autójának megalkotásához. 
Klasszikus, extravagáns vagy sportos stílus – válasszon, személyisége melyikben ölthet leginkább testet. 
Az exkluzív külsõ stílus végsõ meghatározói a felszereltségi szintenként változó keréktárcsák is.

Választás //

Metálfényezés (opció): Mattfényezés:

Fehér Banquise

Meghatározó a személyes stílus 

1. 16" Andante dísztárcsa
(széria Sphere és Symbole változatoknál)

2. 16" Quasar könnyûfém keréktárcsa
(opció Sphere és Symbole változatoknál)
17" Quasar könnyûfém keréktárcsa
(opció Symbole 2.0 l változatnál)

3. 17" Cosmos könnyûfém keréktárcsa
(széria Sportline változatnál) 

4. 18" Soleil könnyûfém keréktárcsa
(széria 2.7 l V6 Hdi változatnál)

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 Iceland Szürke Aluminium Szürke Fer Szürke Manitoba

Szürke Dolomites Arany Blanc Kék Alcyon Kék Montebello

Piros Profond Bíbor Montecristo Fekete Obsidien

Keréktárcsák

Tartozékok
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselõ tartozékokat mind 
különös gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek. 
A következõ oldalakon e termékek széles választékát mutatjuk be Önnek. 

Tartozékok //

Izoterm modul

Tchin szõnyegszett

Classic szõnyegszett

First szõnyegszett

Csomagtérháló

Síléctartó

„Quick barres” 
tetõcsomagtartó rudak

Vonóhorgok

Csomagtéri rakodótálca

Kerékpártartó

Tetõbox

Utazás és szabadidõ Belsõ tartozékok

Két színárnyalatú bõrkormány

Gumi szõnyegszett

www.fredibeni.hu
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Belsõ tartozékok Csúcstechnológia

Biztonság

Oldalsó napfényrolók

Titane üléshuzatok

Hátsó napfényroló

Fedélzeti navigációs berendezés DVD-lejátszó

Csomagtartó-légterelõ

Elsõajtó-légterelõk

Ajtóküszöbvédõ elemek

Elegáns sárfogók

Baby Safe gyermekülés Kiddy Life gyermekülés Isofix Duo Plus gyermekülés

Fusion* üléshuzatok
Stockholm
üléshuzat

Arthus*
üléshuzat
szürke

Yoanis
Beige*
üléshuzat

* GYORSAN FELHÚZHATÓ: nincs rögzítõkampó, és az üléshuzat három lépésben felhelyezhetõ: az ülésen
történõ elhelyezés, helyzetének beállítása, rögzítés.

HORTAZ keréktárcsa Dísztárcsa

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól függôen. A termékek folyamatos töké-
letesítése 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: 2006. november

www.peugeot.hu 

Tartozékok //Tartozékok //

Külsõ tartozékok
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Peugeot & Ön //

407/407 SW
Hálózat és szolgáltatások

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 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 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. 

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.

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-ban minden egyéni Peugeot-vásárlót
egy utazási lehetõséggel ajándékozunk meg,
melyet 2007. 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.

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

www.fredibeni.hu
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