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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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Meglátni és megszerezni.

A 607 vonalainak nyugodt méltóságteljessége elsõ pillantásra lenyûgöz.
Ha gondosan szemügyre vesszük,
sugárzó egyéniségével hatalmába kerít.

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

A 607 világa paradoxonra épül:
minden részletében egyszerû és
mégis végtelenül összetett.
Stílusjegyein elsõ pillantásra látszik, hogy
a Peugeot-család tagja, ugyanakkor

egyéniségének rendkívüli vonásai páratlan,
máshoz nem fogható jelenséggé teszik.
Erõs és elbûvölõ, szilaj és könnyed,
robusztus és lágy… a jelzõk sorát
bármeddig folytathatnánk.

De a lényeg a végeredmény.
Engedje át magát a forma bûvöletének,
gyönyörködjön a lágy ívekben,
a markáns körvonalakban.
A látvány mindenek elõtt!

www.fredibeni.hu
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Figyelmesség és vendégszeretet minden porcikájában
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Az igazi luxus
A Peugeot 607 meghívja Önt és utasait
számos praktikus rakodóhelyet kínáló
(hûthetõ kesztyûtartó, CD-tartó,
pohártartók) tágas utasterébe…
Az elektromosan állítható elsõ
ülésekben könnyen megtalálhatja
az Önnek legmegfelelõbb, ideális
pozíciót. Az ülések beállítása –
csakúgy mint a külsõ visszapillantóké –
memorizálható.* A maximális téli
kényelem érdekében elsõ-hátsó
ülésfûtés is választható. A jobb és bal
oldalon külön szabályozható automata
klímaberendezés segítségével mindenki
optimalizálhatja az utastér hõfokát.

A beépített filter megszûri a beérkezõ
levegõ pollentartalmának jó részét,
a port, valamint számos, az egészségre
káros gázt és az égéstermékek
kellemetlen szagát is. Napos idõben a
hõvisszaverõ szélvédõ és az elektromos
hátsó napfényroló* gondoskodnak
az utastér klímakomfortjáról.
Napról napra fedezheti majd fel
a 607 kényelmi szolgáltatásait, melyek
mind az Ön komfortérzetét javítják.

* felszereltségtõl függõen széria vagy opció

Elegendõ megnyomnia egy gombot a
motorizált csomagtérfedél mûködtetéséhez.

A csomagtartó belsejében található
piros gomb megnyomásával a
csomagtartó lezárul.

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Hallgassa a különbséget
A 7" multifunkciós kijelzõn
megjelennek a navigációs
rendszer adatai.

Bluetooth® kihangosító használatakor
a rádiótelefon információi megjelennek
a központi színes kijelzõn.

A kényelem csendje

Kezdõdhet a koncert!

A Peugeot 607 akusztikai komfortja
rendkívül magas színvonalú, köszönhetõen
a motorból és a kívülrõl jövõ zajok hatékony
szûrésének. Ezt a felszereltségtõl függõen
szériában vagy opcióként kapható
többrétegû üvegezés tökéletesíti.
A csend segíti a vezetõt a koncentrálásban:
az utazás így kellemesebb, az út pedig
biztonságosabb lehet.

A tökéletes nyugalom az audiorendszer
minõségének élvezetére invitálja Önt.
A szériaként kínált CD-lejátszós egység
dupla tunert és kettõs antennát tartalmaz,
a „Diversity” rendszer tökéletes rádióvételt
és optimalizált RDS állomáskövetést garantál.
5 zenei hangzás közül választhat: jazz,
blues, rock, pop, techno vagy klasszikus.
A tökéletes hangvisszaadásról
(4×15 W) 8 hangszóró gondoskodik,

Kommunikációs érzék. Mindig. Mindenhol.
melyek a mûszerfalban és az elsõ-hátsó
ajtókárpitokban találhatók. A rendszer
6 lemezes CD-tárral és MP3* lejátszóval
egészíthetõ ki. Az igazi zenerajongóknak
fejlesztettük ki a JBL Hi-Fi erõsítõrendszert*:
a 8 helyre beépített 12 db hangszóró
240 W teljesítményt biztosít. Az akusztikai
teljesítmény minden hangot tökéletesen
megjelenít az utastérben. Ön a zenekar
közepén utazhat!

A Peugeot 607 több telefonrendszert
kínál Önnek. A Bluetooth® vezeték
nélküli kihangosító* esetében, saját
mobiltelefonjával telefonálva (kompatibilitás
esetén), az autóba szerelt mikrofont és
hangszórókat használhatja.
Választhatja az RT3 rendszert*, amelynek
beépített rádiótelefonja az összes európai
GSM-szolgáltatóval kompatibilis.
Az RT3 rendszernek* szintén része a

szatellitalapú navigációs szolgáltatás, mely
úti céljáig irányítja Önt. A megfelelõ
kulcsszavak listájának segítségével
hangutasítással aktiválhatja a rádiót,
a telefont vagy a navigációs rendszert.
Így, a kormányoszlopon található
vezérlõegység révén, Ön szabadon
kommunikálhat a külvilággal,
miközben a vezetésre koncentrálhat
és a kormányt sem kell elengednie.

* felszereltségtõl függõen széria vagy opció.
* a Bluetooth kihangosító és az RT3 rendszer opcióként rendelhetõ, de együtt nem elérhetõ

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Ízlelje meg a vezetés valódi örömét!
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Erõ. Teljesítmény. Gyorsaság. A Peugeot 607 erejét és reflexeit az Ön szolgálatába állítja.
Hogy segítsen leküzdeni a nehézségeket…
2.7 l V6 HDi 204 LE FAP

2.2 l HDi 16V 170 LE FAP

3.0 l V6 211 LE benzinmotor

Ezt a 204 LE-s V6-os, második generációs
közvetlen befecskendezéssel ellátott
dízelmotort kiemelkedõ teljesítmény és
nyomaték, illetve a részecskeszûrõ
berendezésnek (FAP) köszönhetõen,
kiemelkedõen tiszta üzemmód jellemzi.
A két változó geometriájú turbófeltöltõ
rendkívüli rugalmassággal ruházza fel
az autót.

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.

A VVT (Variable Valve Timing) rendszerû
211 lóerõs V6-os benzinmotort minden
fordulatszám-tartományban optimális
teljesítmény és nyomaték jellemzi.
Az új kipufogórendszer kettõs üzemmódú,
aktív kipufogódobbal szerelt, mely növeli
az akusztikai komfortot és a menetteljesítményt. 6 sebességes, „Tiptronic
System Porsche” rendszerû, szekvenciális
automata sebességváltóval rendelhetõ.

2.0 l HDi 136 LE FAP
A motort alkotó anyagok hozzájárulnak
a tömeg/teljesítmény arány javításához,
így csökkentve a fogyasztást, és erõsítve a
vezetés élményét. A változó szelepvezérlés
(VVT) alkalmazása kimagasló teljesítményt
és mûködési komfortot biztosít.

Ezt a változó geometriájú turbófeltöltõvel
szerelt, 136 lóerõs erõforrást a magas
nyomású közvetlen befecskendezés
technológiájával látták el, mely az alacsony
fogyasztás és károsanyag-kibocsátás
szinonimájává vált. A környezet védelmének
érdekében részecskeszûrõvel szereltük fel.
6 sebességes manuális váltóval rendelhetõ.

2.2 l 160 LE benzinmotor
Két ellentétes irányban forgó kiegyenlítõtengelye hatékonyan csökkenti a vibrációkat,
így a 160 lóerõs motort rendkívül finom
járás jellemzi. A VTC rendszer (Variable
Timing Control) a szívóoldali vezérmûtengely
beállítását 2 pozíció között változtatja.
Így alacsony fordulatszámon nagyobb
nyomaték, magas fordulatszámon pedig
nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre,
ami csak a nagyobb hengerûrtartalmú,
hagyományos erõforrásokra jellemzõ.
6 sebességes manuális váltóval választható.

Részecskeszûrõ berendezés (FAP)
Az új generációs részecskeszûrõ
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.

2.7 l V6 HDi FAP

6 fokozatú szekvenciális
automata sebességváltó

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

6 fokozatú manuális sebességváltó

www.fredibeni.hu
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Hatodik érzék
Útra termett
A V6-os erõforrásokkal szerelt változatok
AMVAR változó lengéscsillapítási rendszerrel
vannak ellátva. A lengéscsillapítókban
elhelyezett szenzorok segítségével az
egyes kerekek felfüggesztésének vezérlése
külön-külön történik, 9 lengéscsillapítási
beállítás között választva.
Az AMVAR csökkenti a karosszériamozgásokat,
illetve gyorsításkor, fékezéskor vagy
kanyarban automatikusan felkeményíti
a felfüggesztést.

A rendszer sport vagy automata
fokozatba is kapcsolható.
A hidraulikus, változó rásegítésû
szervokormány kettõs igénynek felel meg:
parkoláskor maximális segítséget nyújt,
csökkentve az erõszükségletet, míg
országúton enyhébb rásegítés jellemzi,
hogy Ön a lehetõ legpontosabban
irányíthassa az autót.

A 607 vezetési élménye és úttartása
a legújabb generációjú ESP alkalmazásával
tovább tökéletesedett.
Az ABS-t, a vészfékrásegítést és a
kipörgésgátlót is magában foglaló
rendszer minden korábbinál nagyobb
stabilitással ruházza fel a 607-et az alul-,
illetve túlkormányozottság folyamatos
felügyeletének köszönhetõen.

Ön parkol... a 607 irányítja Önt.
A parkolási manõverek megkönnyítése
céljából a 607 számos könnyen beállítható,
illetve aktiválható segítséget nyújt.
A visszapillantó tükör tolatáskor
lebillen*, hogy a vezetõ jobban láthassa
a járdaszégélyt, illetve a hátsó kereket.
Az elsõ és hátsó* lökhárítókban elhelyezett
ultrahangos érzékelõk akkor is érzékelik
a közelben lévõ akadályokat, ha azok
kívül esnek az Ön látókörén.
A rendszer hangjelzéssel tájékoztat,
melynek frekvenciája az akadály
közeledésével egyre emelkedik.
Amint bezárja az autót, a külsõ
visszapillantó tükrök automatikusan

behajtódnak, az esetleges sérülések
elkerülése érdekében. Egy másik
figyelmesség: a fényszórók a gyújtás
levétele után is égve maradnak egy
ideig, ha Ön úgy kívánja.
Nagyra értékeli majd a változtatható
idõtartamú hazakísérõ fény nyújtotta
kényelmet, legyen szó garázsajtajának
nyitásáról vagy egy rosszul megvilágított
parkoló elhagyásáról.

* változattól függõen széria vagy opció

Ön vezet… a Peugeot 607 olvas gondolataiban.

A parkolóradar jelei vizuális
információként is megjelennek
a többfunkciós képernyõn.*

Az esõérzékelõs automata ablaktörlõ
szélvédõre helyezett érzékelõje közvetíti
a rendszer felé a lehulló csapadék
intenzitására vonatkozó adatokat a
megfelelõ törlési sebesség meghatározására.
Természetesen az automatikus funkció
bármikor kikapcsolható.
Amikor gyengül a külsõ fény vagy romlanak
a látási viszonyok, a mûszerfalba épített
érzékelõ automatikusan bekapcsolja a
tompított fényszórót.
Ezzel egy idõben a belsõ fény erõsségét is
elemzi, és ennek megfelelõen szabályozza
a fedélzeti berendezések világítását.

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

A külsõ és belsõ elektrokróm visszapillantó
tükrök* automatikusan elsötétednek erõs
fény hatására. Biztonsága érdekében,
10 km/h felett, az ajtók és a csomagtartó
automatikusan lezáródnak.

Az esõérzékelõ aktivizálja az ablaktörlõket,
amint elered az esõ.

* változattól függõen széria vagy opció

Az elektrokróm visszapillantó tükrök
megakadályozzák, hogy a hátunk mögött
haladók fényszórói elvakítsanak.
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Bizalom //

21

Oltalmazó intelligencia
Túlélõcellaként mûködõ megerõsített karosszériája és nagy teljesítményû fékrendszere mellett a Peugeot
607 hatékony aktív és passzív biztonsági felszereléseket állít Ön és utasai védelmének szolgálatába.

Az utat „érzékelni” képes futómûvével
és változó rásegítésû szervokormányával
a 607 ráérez az Ön vezetési stílusára.
A 607 futómûvének tökéletesítésénél
a lehetõ legkiválóbb úttartás elérése
volt a cél: és a Pseudo McPherson elsõ
felfüggesztést integrált hidraulikus
lengéscsillapítók egészítik ki.
Erõs, megbízható fékrendszert szeretne?
A 607 ezt biztosítja Önnek. Változó
rásegítésû szervokormányát országúton
könnyedség, parkolásnál precizitás jellemzi.

És ez még nem minden. A 607 új,
teljeskörû fékrendszerrel van ellátva,
hogy Ön a szélsõségesebb helyzetekben is
tökéletes biztonságban érezhesse magát:

Az ESP még két funkciót foglal magába:

Tempomat

Xenonlámpa

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

• Az ABS hirtelen fékezéskor kiküszöböli
a kerekek teljes blokkolását.

• A stabilitáskontroll szélsôséges dinamikai
helyzetekben segít az egyensúly
fenntartásában.

A tempomat lehetôvé teszi a rögzített
menetsebesség folyamatos fenntartását
a gázpedál érintése nélkül. Bármelyik
pedálra rálépve a funkció azonnal kikapcsol.
A sebességhatároló funkció a gázpedál
felkeményítésével segíti a kívánt
sebességhatár betartását.

A gázkisüléses technológiára épülô
xenonlámpa nagyobb fényerôsséget
tesz lehetôvé kisebb energiafogyasztás
mellett. A nagyobb fényerôsség jobb
láthatóságot, biztonságosabb vezetést
biztosít. A fényszóró magasságának
automatikus igazítása az autó
terhelésének függvényében történik.

• A kerekenkénti fékerô-szabályozás
nagyobb és pontosabb fékhatást biztosít.

A 607 4 csillagos minõsítést kapott az
EURO NCAP felnõtt utasvédelmi tesztjén.

• A vészfékrásegítés szükség esetén plusz
fékerôt biztosít.

8 légzsák szériában

Nyomásérzékelõ a gumiabroncsokban

Az adaptív vezetô- és utasoldali légzsák
frontális ütközés esetén nyújt védelmet.
A két elsô oldallégzsák az elöl utazók
mellkasát, medencéjét és törzsét védi.
A hátsó oldallégzsák a hátul utazók
törzsére nehezedô nyomást enyhíti
oldalütközés esetén, míg a 2
függönylégzsák a fejeket védelmezi.

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

A szériaként kínált nyomásérzékelô a négy
kerék szelepébe épített érzékelôkbôl áll,
amelyek folyamatos jelzést adnak a
kerekekben mért légnyomásról.
Ha a nyomás csökken, a vészjelzés
megjelenik a többfunkciós képernyôn,
miközben a vezetôt hangjelzés is
figyelmezteti a veszélyre.

www.fredibeni.hu
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Komfortérzet. Nagyban. És a legkisebb részletekben is.

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Kárpitok és színek
Elefántcsont-hangulat

Titánhangulat

A valódi fa és a beige bõrborítás kifinomult egysége.
Elegáns szalont idézõ meleg színek.

Sportos mûszerfal és fémbetétek a technika és a dinamizmus jegyében.
A modern belsõ tér a teljesítmény szerelmeseinek.

Terre de Cassel bõrkárpit

Arctique 17’’ könnyûfém keréktárcsa

Bordó Cerbère bõrkárpit

Tosca 17’’ könnyûfém keréktárcsa

Executive felszereltségi szinthez rendelhetõ

Supreme és Executive felszereltségi szintekhez rendelhetõ.

Terre de Cassel teljes bõrkárpit

Parsifal szövet
(csak Supreme felszereltségi szinthez)

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

Alezan bõrkárpit

Astrakan bõrkárpit
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Színek és méretek

Mûszaki adatok

Nem kevesebb, mint 12 szín hangsúlyozza a Peugeot 607 tökéletes vonalait…
Tiszta színek a megjelenés vagy összetettebbek a diszkrét elegancia fokozásához.
Válassza azt, mely stílusához a legjobban illik.
Metálfényezés (opció):

Szürke Aluminium

Szürke Aster

Szürke Thorium

Fekete Obsidien

Szürke Cendré

Kék Montebello

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 Manitoba

Kék Abysse

Mattfényezés:

Szürke Hurricane

1442 mm

Méretek

Hosszúság - 1835 mm
4 902 mm

MOTOR
Hengerûrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték (Nm)
Fordulat/perc
Befecskedezés
Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
Fokozatok száma: 6 fok. manuális
Tiptronic 6 fok. aut.
GUMIABRONCSOK
Méret
FUTÓMÛ
Elöl
Hátul
KORMÁNYMÛ
Típusa
Fordulatszámfüggô szervokormány
Sebességfüggô szervokormány
FÉK
Elöl
Hátul
TÖMEG (kg)
Saját tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett
utánfutóval
Össz. engedélyezett gurulótömeg
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat* (dm3)
MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (behajtott tükrökkel)
Magasság
Tengelytáv
Hasmagasság
Fordulókör (m)
(falak között/járdák között)
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)
* VDA-szabvány szerint

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

3.0 l V6 Tiptronic

2230
4
120/160
5875
220
4150
hengerenkénti
16

2946
V6
155/211
6000
290
3750
hengerenkénti
24

225/50 R17 W

225/50 R17 W

2.0 l HDi

2.2 l HDi 170 LE

2.7 l HDi V6 Tiptronic

1997
2179
2721
4
4
V6
100/136
125/170
150/204
4000
4000
4000
320
370
440
2000
1500
1900
common rail közvetlen befecskendezés és turbófeltöltés
16
16
24

225/50 R17 W

225/50 R17 W

225/50 R17 W

Pseudo-McPherson típusú független kerékfelfüggesztés, háromszög lengôkarral, spirálrugók, integrált hidraulikus lengéscsillapítók
Többlengôkaros kerékfelfüggesztés, spirálrugók, integrált hidraulikus lengéscsillapítók
Fogasléces, mélységben és magasságban állítható kormányoszlop

hûtött tárcsa
tárcsa
1535
2028
1850

1644
2144
1500

1590
2083
1760

1650
2096
1600

1723
2203
1400

3628

3644

3583

3747

3603

80
468
4902
1835
1442
2800
140
12,6/11,9

220
10,9
31,9

235
9,9
30,7

207
11,6
32,8

224
9,9
31

230
9,3
30,4

13,0
7,0
9,2
219

14,9
7,5
10,2
242

8,1
5,0
6,1
162

3,5
5,2
6,4
170

11,6
6,6
8,4
223

www.fredibeni.hu
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Utazás és szabadidõ

Biztonság, audio

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.

Tetõbox

Fedélzeti navigációs rendszer

Külsõ megjelenés

Kényelem

RECARO© gyermekülés

Isofix gyermekülések

Tetõcsomagtartó rúd, síléctartó

Kerékpártartó a gömbfejen

DELPHI MM 10076 dvd-lejátszó

DELPHI infrasugaras fejhallgató

Könnyûfém keréktárcsák (Arctique, Eighteen, Tosca)

Üléshuzatok
Elegáns sárfogószett

Eighteen könnyûfém keréktárcsa

Onyx üléshuzatszett

Rádió távvezérlésû
behatolásgátló riasztó
Keresztláncos hólánc

Gömbfejes vonóhorog

Világosszürke bolyhosított velúr
padlószõnyeg

Csomagtéri rakodótálca

3D Padlószõnyegek

Csomagtartóra szerelt légterelõ

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

Antracit színû velúr padlószõnyeg

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. május
www.peugeot.hu

www.fredibeni.hu
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Hálózat és szolgáltatások
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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.

