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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 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.

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.

Így lehet tökéletes a harmónia Ön és
gépkocsija között…

És végül, de nem utolsósorban
intelligenciát. Modelljeink innovatív
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Ebben a konfigurációban 8 utas kényelmes elhelyezésére van lehetõség.
(3 személyes üléspad opcióként.)

Ez a konfiguráció 4 személy részére biztosít kényelmes utazást, és emellett nagyméretû tárgyak, vagy
tekintélyes mennyiségû csomag szállítását is lehetõvé teszi.

A hátsó ülések összehajtásával rendkívül nagy rakodóhelyhez jutunk.

Image manquante

Útitársunk a fény!
Üveg mindenhol!
Az 1,95 m2 felületû hõvisszaverõ szélvédõ a
tökéletes kilátás biztosítása mellett 25%-kal
csökkenti a hõsugárzást. Hõvisszaverõ
szélvédõje az infravörös sugarak jelentõs
részét visszaveri, és megakadályozza az
utastér túlzott felmelegedését.

Fény és árnyék
A felszereltségtõl függõen az akár
16 világítóegységbõl álló belsõ világítás
elemei a mindhárom sorban elhelyezett
kapcsolókkal vezérelhetõk.
Így mind az egyéni, mind az összes
utas igényeinek megfelelnek.
A 2. és 3. sorban elhelyezett napfényrolók*
óvják meg a hátul utazókat az erõs
napsugaraktól.

Gyermekek a fedélzeten
Az elsõ elektromos, szekvenciális
ablakemelõket elsõsorban
a gyermekek védelme érdekében
látták el becsípõdésgátlóval.

Quickfix ülések
A világelsõ Quickfix üléseknek köszönhetõen
kettõtõl nyolc ülésig tetszésünk szerint
változtathatjuk a belsõ tér elrendezését.
A hátsó ülések összehajtásával rendkívül
nagy rakodóhelyhez juthatunk.
A 6 ülõhelyes Pullman változat esetén
a középsõ ülések kivétele még nagyobb
teret biztosít. Pullman változat esetén
az összes ülés könyöktámasszal van ellátva.
* felszereltségi szinttõl függõen széria vagy opció
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Pullman változat (6 ülõhely), a képen opcióként
választható bõrkárpitozással. A középsõ ülések
kivétele nagyobb teret biztosít. Az ülések
könyöktámasszal vannak ellátva.
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1.

2.

1. A Club elsõ ülések* 180°-kal elforgathatók, így akár
tárgyalóhelyiség is kialakítható az autó fedélzetén.
* felszereltségi szinttõl függõen széria vagy opció

2. A hátsó ülések összehajtásával megkönnyítjük
a 3. sor elérését.
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Audiorendszer
Alakítsa ki az utastér egyedi zenei
hangulatát! Az új Jukebox-funkciónak*
köszönhetõen Ön akár 180 órányi
zenét is végighallgathat utazás közben.
A beépített merevlemez 10 GB
tárolókapacitást biztosít zenéinek!

5 különbözõ grafikai megjelenítés közül
választhat egyéni igényeinek megfelelõen.

GSM telefon*

Nyugalom: egy valóban létezõ lelkiállapot
A 807 fedélzetén egyetlen vágyunk van:
minél tovább tartson az utazás. A 807
mindig nyitott az innovatív megoldásokra.
Már alapfelszereltségként is számos magas
szintû felszereltségi elemet kínál: automata,
kétzónás klímaberendezés, elektromos
RT4 színes navigációs rendszer
rádiótelefonnal, MP3-lejátszóval,
beépített merevlemezzel**
A rendszer magában foglal:
• egy navigációs rendszert, mely szóbeli és
vizuális útmutatásokkal segíti a vezetôt a
kiválasztott úti cél elérésében,
• az információk a 7"-os 16/9 képarányú
színes kijelzõn jelennek meg,
• a szatellitalapú navigációs szolgáltatás
úti céljáig irányítja Önt,
• a beépített mikrofonnak,
a kormányoszlopon található
vezérlõegységnek és a kihangosításnak
köszönhetõen Ön valóban a vezetésre
koncentrálhat telefonálás közben,

tolóajtók*, elektromos és fûthetõ visszapillantó
tükrök, rádió-CD. Opcióként többek között
CD-tár, navigációs rendszer, riasztóberendezés,
szuperretesz, elektromos, szekvenciális tolótetõ
vagy nagynyomású mosóberendezéssel
ellátott Xenon fényszóró** is rendelhetõ.

• a megfelelõ kulcsszavak listájának
segítségével hangutasítással
aktiválhatja a rádiót, a telefont
vagy a navigációs rendszert,
• az MP3-kompatibilis CD-lejátszós egység
dupla tunert tartalmaz, a „Diversity”
rendszer tökéletes rádióvételt és
optimalizált RDS állomáskövetést garantál.
A tökéletes hangvisszaadásról 8 hangszóró
gondoskodik.
* változattól függõen
** opció

Az RT4 rendszer részeként a telefonmodul
szabad kommunikációt biztosít,
miközben Ön a vezetésre koncentrálhat.
Így valóban egyszerû a kommunikáció!

A kormányoszlopról vezérelhetõ billentyûzet
és a hangvezérelt telefonkönyv a számok
könnyed kezelését teszi lehetõvé.

* opció

GPS navigációs rendszer*
Az RT4 rendszer a lehetõ legjobb
útvonaltervezõ modult nyújtja Önnek
és valós idejû tájékoztatást nyújt a
forgalomról. Nincs szükség többé térkép
CD-kre! Az RT4 egész Európára vonatkozó,
részletes térképet tartalmaz** a
merevlemezen, így bármikor, bárhol
elérhetõ az Ön számára.
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A térkép 2 vagy 3 dimenziós formában is
megjeleníthetõ, az útvonalat a horizont
perspektívájával együtt jeleníti meg.

* opció

** részletes Magyarország-térkép 2008 folyamán várható
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Oltalmazó intelligencia
Megelôzés
Egy biztos: soha nem tehetünk eleget azért,
hogy megvédjük azokat, akiket igazán
szeretünk. Mint minden Peugeot, a 807
úttartása is kiváló. Példás aktív és passzív
biztonsága mellett felszereltsége lehetõvé
teszi a mindennapok biztonságának fokozását,
különös figyelemmel a gyerekekre.
Az elektronikus stabilitás program
(ESP) minden körülmények között stabil
úttartást garantál. A jármû közepén
elhelyezett érzékelõ összehasonlítja a
valós és a vezetõ szándékának megfelelõ
haladási irányt. Ha az eltérés számottevõ
– alul- vagy túlkormányozottság esetén –,
a rendszer egy vagy több kerék fékezésével
korrigál, és szükség esetén a motor
nyomatékát is módosítja.
Nem megfelelõ tapadású útfelületen a
kipörgésgátló (ASR) megakadályozza a kerekek
kipörgését. Különösen a csúszós úton való
elindulásban nyújt nagy segítséget.

A vészfékrásegítés nagymértékben növeli a
807 fékrendszerének hatékonyságát, hirtelen
fékezéskor felgyorsítja a fékerõ növekedésének
sebességét, egészen addig, míg mûködésbe
lép a blokkolásgátló. Ha a számítógép
nagymértékû lassítást észlel, automatikusan
bekapcsolja a vészvillogókat, figyelmeztetve a
többi közlekedõt a lehetséges veszélyre.
Természetesen a manuális kezelés prioritást
élvez, így a vezetõ bármikor ki- vagy
bekapcsolhatja a vészvillogót.

Sebességhatároló
A sebességhatároló funkció a gázpedál
„felkeményítésével” akadályozza meg, hogy
véletlenül átlépjük az elõre beprogramozott
sebességhatárt. A funkció a gázpedál
erõteljesebb lenyomásával kikapcsolható.

A programozott kioldású elsõ légzsákok
ütközés esetén tökéletesen elhatárolják az
elöl ülõket a mûszerfaltól és a kormánytól.
A vezetõoldali 60 literes és a 100 literes
utasoldali légzsák ütközéskor egyenletes
erõeloszlással védi a fejet és a mellkast,
csökkentve ezzel a nyaki sérülés veszélyét,
alkalmazkodva az ütközés jellegéhez és
erejéhez.

Az elöl ülõk mellkasát védik az oldallégzsákok
is. A légzsákokat az ülések oldalába
rejtették, így minden ülésbeállítás esetén
egyformán hatékony védelmet biztosítanak.
A tetõbe bújtatott függönylégzsák
oldalütközéskor nyílik ki, és egyaránt védi
az elöl és a hátsó sorokban utazókat.
A 807 teljes légzsákrendszere egyenlõ mértékû
biztonságot nyújt minden utas számára.

Vele valóban kerek a világ…
Dinamizmus, megbízhatóság, alacsony
fogyasztás, környezetbarát motorok, kiváló
útfekvés, tökéletes kényelem – mindez egy
különleges élmény szolgálatában, melynek
most Ön is részese lehet. Elég, ha az
igényeinek legjobban megfelelõ Peugeot
807 modellt választja.
6 fokozatú manuális sebességváltó
Legfõbb jellemzõi: erô az induláskor,
meglepô dinamizmus a középsô
fokozatokban, alacsony zajszint és
jelentõsen mérsékelt fogyasztás és
károsanyag-kibocsátás.
6 fokozatú automata sebességváltó
Automatikus üzemmódban a váltó
alkalmazkodik a vezetõ stílusához, így a
vezetést ellenállhatatlanul kényelmessé teszi.
Amennyiben aktívabb vezetési stílusra
vágyik, válassza a szekvenciális vezérlést,
melynek köszönhetôen bármikor manuálisan
is sebességet válthat.

2.0 l HDi 120 LE Euro 4
A 807 új, 120 lóerõs motorizációja még
tökéletesebb vezetési élményt garantál
Önnek, akármilyen útviszonyokról is legyen
szó. A motor nyomatéka és teljesítménye
révén javítja a vezetési komfortot (maximális
teljesítmény 120 LE 4000 fordulat/percnél,
maximális nyomaték 300 Nm 1750
fordulat/percnél). A rendelkezésre álló
300 Nm nyomatéknak köszönhetõen az
autó 2. és 3. fokozatokban is lágyan és
lendületesen gyorsul. A 807 kiváló úttartást
garantál, kanyargós és szerpentinutakon
egyaránt tökéletes biztonságban érezhetjük
magunkat. A 807 kanyarstabilitása,
útfekvése és kiváló menettulajdonságai
révén tûnik ki versenytársai közül.

2.0 l HDi FAP 136 LE Euro 4
A motor 136 lóereje kiemelkedõ
teljesítménnyel ruházza fel az autót,
nyomatéka pedig dinamikus haladást
garantál. Az 1997 cm3-es, 2.0 l HDi FAP
Euro 4 motorral, 6 sebességes váltóval
ellátott modell maximális teljesítménye
136 LE 4000 fordulat/percnél, maximális
nyomatéka pedig 320 Nm 2000
fordulat/percnél. Ez az Overboost
funkciónak* köszönhetõen átmenetileg
340 Nm-re növelhetõ. A vezetõ
egyenletes fordulatszám-növekedést
tapasztal, mely révén gyors manõvereket,
elõzéseket hajthat végre, a legtökéletesebb
biztonság érzete mellett.

2.2 l HDi FAP 16V 170 LE Euro 4
A PSA-csoport és a Ford közös fejlesztésû
új biturbó motorja legkiválóbb HDi
technológiája révén 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.

Védelem

Részecskeszûrõ (FAP)
A 136 és 170 lóerõs HDi motor
részecskeszûrõvel van ellátva (FAP).
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.

A 807 az az Euro NCAP* töréstesztprogram
felnõtt utasvédelmi vizsgálatán (Adult
Occupant Protection), a legkiválóbbaknak
járó, 5 csillagos minõsítést érte el.
Megerõsített karosszériája nagymértékben
elnyeli az ütközési energiát. Az utastéri
sérülések kockázatát csökkenti, hogy
a 807-et összecsukló kormányoszloppal
szerelték fel, amely lehetôvé teszi a
kormánykerék meghatározott besüllyedését.

* átmenetileg megnövelhetô nyomaték

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

A gyermekülés tökéletes biztonságban,
könnyedén helyezhetõ el a 2. sor oldalsó
ülésein található Isofix rögzítési pontoknak
köszönhetõen.
* European New Car Assessment Program
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Felszereltségi szintek

Symbole
• 3 db különálló ülés a 2. sorban
• Állítható magasságú vezetôülés
• Automata, kétzónás klímaberendezés
• Bekapcsolt fényszórókra figyelmeztetô hangjelzés
• Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerôelosztóval
• Elektromos és fûthetô visszapillantó tükrök
• Elektromos, szekvenciális ablakemelôk
elöl becsípôdésgátlóval
• ESP és kipörgésgátló
• Fedélzeti számítógép
• Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
• Hôvisszaverô szélvédô
• Hûtött italtartó a középkonzolban
• Intelligens karbantartásjelzô
• Isofix rögzítési pontok
• Kiegészítô belsô tükör az utastér megfigyelésére
• Ködfényszórók
• Központi zár távirányítóval
• Krómozott kilincsek
• Léptetôkódos indításgátló
• MP3-lejátszó
• Négy irányban állítható kormány
• Oldal- és függönylégzsák
• Oldalvédô elemek a karosszéria színében
• Peugeot rádió-CD (RD4), 8 hangsz. korm. vez.
• Pirotechnikai övfesz. överô-határolóval
a 2. sor szélsô ülésein
• Pirotechnikai övfeszítôk överô-határolóval elöl
• Pollenszûrô
• Sötétített hátsó szélvédô üveg
• Szervokormány (változó rásegítésû)
• Vészfékezéskor bekapcsolódó vészvillogók
• Vészfékrásegítés
• Vezetô- és utasoldali légzsák

Supreme
Symbole felszereltség +
• 16"-os „Largo” könnyûfém keréktárcsa
(2.2 HDi esetén)
• Bôrbevonatú kormány
• „Club” elsô ülések1
• Csomagrögzítô háló
• Elektromos csomag2
• Elektromos oldalajtók becsípôdésgátlóval
• Keréknyomás-ellenôrzô rendszer
(2.2 HDi esetén)
• Kilátás csomag3
• Megvilágított piperetükrök és
küszöbvilágítás elöl
• Szabályozható szellôzés a 2. sorban
• Tempomat és sebességhatároló
• Tetõsínek

Szürke Starting szövet

Szürke Bise Fangorn

1

„Club”: elforgatható elsõ ülések, állítható elsõ kartámaszok,
deréktámasz vez. oldalon, támlákból kihajtható asztalkák,
12 V-os csatlakozó a vez. ülés oldalán, fiók az utasülés alatt
2
Elektromos csomag: szekvenciális ablakemelõk hátul, elektromos
gyermekzár, automatikusan behajló visszapillantó tükrök, napfényrolók a 2. sorban
3
Kilátás csomag: esõérzékelõs ablaktörlõ, fényszórók aut.
bekapcsolása, hazakísérõ fény, elektrokróm visszapillantó
tükrök

16"-os Anthéor keréktárcsa

16"-os Largo könnyûfém keréktárcsa

(széria Symbole és Supreme 2.0 HDi változatnál)

(széria Supreme [kivéve 2.0 HDi] és Pullman változathoz)

Beige Matinal

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

www.fredibeni.hu
19

Színek

Felszereltségi szintek

Metálfényezés

Kék Kyanos

Piros Profond

Arany White

Szürke Aluminium

Szürke Fer

Szürke Aster

Supreme felszereltség +

Szürke Manitoba

Szürke Moondust

Kék Rhodes

• 6 db kartámaszos „Pullman” ülés
• Elektromosan állítható elsõ ülések
• Fényszórómosó
• Fûthetõ elsõ ülések
• Parkolóradar elöl és hátul
• Tolatóradar

Mattfényezés

Pullman

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.
Fehér Banquise

Méretek
Opció: Fekete Mistral bõr (Supreme és Pullman változatokhoz)
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Beige Matinal Alcantara
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Opció: Szürke Mistral bôr (Pullman változathoz)
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Mûszaki adatok
SYMBOLE
SUPREME
PULLMAN
MOTOR
Hengerûrtartalom
Hengerek száma
Szelepek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték (Nm)
Fordulat/perc
Befecskendezés:
SEBESSÉGVÁLTÓ
Fokozatok száma: manuális
automata
FUTÓMÛ
Elöl
Hátul
FÉK
Elöl
Hátul
GUMIABRONCSOK
Méret
MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség
Magasság
Tengelytávolság
Nyomtáv:
elöl
hátul
TÖMEG (kg)
Saját tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható összt. fékezett utánfutóval
Össz. engedélyezett gurulótömeg
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (mp): 0-ról 100 km/h-ra
1000 m álló helyzetbôl
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat (dm3):
7/8 üléssel, a 3. sor ülései elôretolva,
kalaptartó alatt
5 üléssel, kalaptartó alatt, ill.
tetôig pakolva
2 üléssel, tetôig pakolva
FOGYASZTÁS (l/100 km)
Városi
Városon kívüli
Vegyes
CO2 (g/km)

Tartozékok
2.0 l HDi

2.0 l HDi FAP

2.2 l HDi FAP

2.2 l HDi FAP Tiptronic

1997
4
16
88/120
4000
300
2000
közvetlen nagynyomású

1997
4
16
100/136
4000
320
2000
közvetlen nagynyomású

2179
4
16
125/170
4000
370
1500
közvetlen nagynyomású

2179
4
16
125/170
4000
400
1750
közvetlen nagynyomású

6

6

6

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.

Komfort

6
Pseudo-McPherson típusú független kerékfelfüggesztés tekercsrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és stabilizátorrúddal
független kerékfelfüggesztés hosszlengôkarokkal, tekercsrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal, stabilizátor-kereszttartóval
hûtött tárcsa
tárcsa
215/60R 16H
4727
1854
1752
2823
1570
1548
1731
2530
1810
3875

1747/1782*
2530
1794/1820
3875

1800
2570
1820
4015

1818
2610
1870
4015

180
12,9
34,3

190
11,4
33,0

200
10,0
34,0

197
10,6
32,1

9,2
6,1
7,2
191

11,0
6,6
8,2
218

Tetõcsomagtartó

Szõnyegek

3 felnõttkerékpár szállítására alkalmas kerékpártartó

Termoláda

80

324
830/1498
2948
8,8
5,8
6,9
182

9,0
6,0
7,1
188

* Pullman változat tömege

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

www.fredibeni.hu
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Hálózat és szolgáltatás

Tartozékok

807

Védelem

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.
Behatolásérzékelõ riasztó

Kerékõr

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME
ÉRDEKÉBEN

Design

Peugeot Garancia(1)
A szerzôdéses garancia 2 évre szól a
Peugeot jármûvek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjármûveknél 12 évre,
tehergépjármûveknél 6 évre szól.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti
a Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul mûszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az
alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területérôl, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetô a következô telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú elôírásainak betartásával
dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minôségû eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint szigorú
technikai felkészültséget és magas szintû
mûszaki szaktudást követelnek meg a
márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Rapide
Nincs ideje várakozni és idôpontot kérni?
Nem probléma!
A Peugeot 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)
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.

Üléshuzatok

Könnyûfém keréktárcsa

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

Alumínium díszborítás

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. május
www.peugeot.hu

(1)

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

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

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 magánszemélyként vásárolták
meg.

