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A KONCEPCIÓTÓL A MEGVALÓSULÁSIG...

A TÖRTÉNET FOLYTATÓDIK
Amikor egy koncepcióautó megvalósul, az álom beteljesülése csodálatot, 

türelmetlenséget, izgatottságot vált ki az emberekből. Amikor a végső modell 

még több merészséget mutat, új élmények megtapasztalására csábít.

A Peugeot RCZ-vel egy új történet indul el.
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KONCENTRÁLT ÉRZELMEK
Újító, sportos, elegáns sziluettje új távlatokat nyit a coupé modellek kialakításában. 

Kettős buborékteteje egyszerre legjellemzőbb stílusjegye és kedvező aerodinamikai 

tulajdonsága révén, fontos technikai jellemzője az RCZ-nek. Áramvonalas formáját, 

sportos vonalait még jobban kiemelik az alumínium tetőívek, melyek egyben 

dinamizmust és előkelőséget is kölcsönöznek a modellnek.
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MODERN KIFEJEZŐERŐ
Profilját szoborszerű vonalai és robusztus kerékjárati ívei rajzolják egységessé és erőteljessé. 

A márkára oly jellemző macskaszemszerű fényszórók hosszan elnyúlnak a motorháztetőn. 

A rubinszerűen csillogó, karmot formázó fénydiódás hátsó lámpa nagyszerűen kombinálja az 

érzékiséget és az erőt. Az autó minden egyes részlete, a motorháztető egyedi formájától a krómozott 

dupla kipufogóig, a sportosságot hangsúlyozza. Az RCZ megjelenése érzéki, előkelő és karizmatikus.
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AZ ÉRZÉKEK BIRODALMA
A stílusos műszerfal letisztult 

látványt nyújt. A belső tér 

dinamikus vonalai és sportos 

részletei egyedi designt 

teremtenek. A műszerfal 

szériában is magas minőségű 

anyaggal van bevonva, 

de opcióként finom tapintású 

nappabőrből készült teljes 

bőrborítás is rendelhető. 

A műszerfal minden 

egyes eleme lendületes 

vonalvezetéssel öleli 

körül a vezetőt. 

Az elegáns krómkerettel 

szegélyezett műszerfali 

órák designját a 

motorsport ihlette.
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A RÉSZLETEKBEN 

REJLŐ MINŐSÉG
A tervezők nagy figyelmet fordítottak a felhasznált anyagok 

minőségére és az RCZ minden egyes elemének stílusos 

megalkotására. Akár a duplavarrott, díszszegett bőrülést* 

nézzük, akár a króm- vagy alumíniumberakásokat, az RCZ 

minden eleme a lehető legnagyobb odafigyeléssel készült. 

Szembeötlő a műszerfal magas 

minőségű, finom puha textúrája 

és a kézre álló kormánykerék 

bőrborításának kényelme. 

A műszerfal és az ülések 

rendelhetőek puha, elegáns 

Nappa bőrbevonattal* is.

A motorsport ihlette stílusjegyek 

megfigyelhetőek a műszerfalon, 

az órán, a fém- és karbonhatású 

hátlapokon és a kormánykerék 

krómberakásain.

*opció
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SZEMÉLYES TÉR

A test körvonalát követő 

sportüléseknek köszönhetően 

a vezető tökéletes kényelembe 

és összhangba kerül az 

RCZ-vel. A kormánykerék és a 

kezelőfelület tökéletesen kézre 

esik, mely növeli a biztonság 

és a harmónia érzetét.

Az alacsony, ergonomikus 

vezetői pozíció hozzájárul 

a vezetői élmény növeléséhez.

Gyorsításkor a motor szinte 

muzsikál, köszönhetően 

a Sound System rendszernek*, 

mely a fordulatszámtól függően 

más-más hangszínben 

közvetíti a motor hangját.

Az elsőrangú akusztikai 

komfortot növeli a magas 

minőségű hangszigetelés 

és a figyelemre méltó 

rezgéscsillapítás.

A valódi utazás már abban 

a pillanatban elkezdődik, 

amikor a vezető kényelmesen 

elhelyezkedik az RCZ volánja 

mögött.

* változattól függően széria vagy opció
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EGY SOHA NEM 

TAPASZTALT ÉRZÉS
Az RCZ egy egyedülállóan exkluzív coupé, mely 

nemcsak a gyönyörködő pillantásokat vonzza, hanem 

a vezetési élményt is a legmagasabb szintre emeli. 

Az RCZ megtestesíti azt a „szenvedélyes” kapcsolatot, 

mely az utazás élményét és a Peugeot márkát összeköti.
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KIFINOMULT ÉRZELMEK
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Az RCZ modell exkluzivitása és 

tulajdonosainak a vezetési élmény 

terén támasztott magas elvárásai 

egy minden tekintetben minőségi 

motorkínálat kialakítását tették 

szükségessé. Az RCZ erőforrásait 

kiváló teljesítmény és nyomaték, 

gazdaságos fogyasztás és 

alacsony CO2-kibocsátás jellemzi, 

és természetesen mindegyik 

megfelel az EURO5 normának.

A Peugeot RCZ az úttartás és a 

kezelhetőség terén is a méltán 

elismert Peugeot szakértelemre 

támaszkodik. A Peugeot RCZ 

súlypontja alacsony, nyomtávja 

széles, kerekei nagyok, elöl Pseudo- 

MacPherson, hátul csatolt 

lengőkaros futóművel rendelkezik. 

A nagy átmérőjű, széles gumik 

(18" vagy 19") még precízebbé 

teszik a kormányzást. 

A Peugeot elismert szakértelméhez 

illően a hidraulikus szervokormány 

nagyon precíz, és nagyszerű 

visszajelzést ad. Az erős, hosszú 

igénybevételt is jól bíró fékrendszer 

hűtött első tárcsáinak átmérője 302, 

vastagsága 26 mm (340×30 mm 

az 1.6 THP 147 kW 200 LE motorral). 

A hátsó tárcsák mérete egységesen 

290×12 mm.

1.6 l THP 200 LE, 6 fokozatú manuális váltóval

Ez a vadonatúj motor teljesen kiaknázza a 

futómű potenciálját. Nyomatéka 275 Nm 

1700–4500 fordulat/percnél, teljesítménye 

147 kW/200 LE 5500–6800 fordulat/percnél. 

Dinamikusan gyorsít (80-ról 120-ra ötödikben 

6,5 másodperc; 0-ról 100-ra 7,5 másodperc), 

míg a kombinált ciklus szerinti fogyasztás 

nem lépi túl a 6,9 litert (165 g/km alatti CO2).

1.6 l THP 156 LE, 6 fokozatú manuális váltóval

Ez a közvetlen benzinbefecskendezéses 

turbómotor elismerésre méltó szintézist teremt 

a remek teljesítmény (240 Nm 1400–4500/percnél 

és 115 kW/156 LE 5800 fordulat/percnél), 

és a kedvező fogyasztás (6,7 liter/100 km; 

155 g/km CO2) között.

1.6 l THP 156 LE, 6 fokozatú automata váltóval

A 156 lóerős motor elérhető az új fejlesztésű 

6 fokozatú automata váltóval is (vegyes fogyasztás: 

7,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 168 g/km).

2.0 l HDi FAP 163 LE, 6 fokozatú manuális váltóval

Ez az 1997 köbcentis motor, 120 kW-ot (163 LE) 

fejt ki 3750 fordulat/percnél, tekintélyt parancsoló 

nyomatéka pedig 340 Nm, 2000–3000 fordulat/

percnél. Új generációs ECCS (Extreme Conventional 

Combustion System) égéskamra, változó 

geometriájú, kis tehetetlenségű turbófeltöltő, 

2000 bar nyomású befecskendező szivattyú és 

nyolcfuratos porlasztók jellemzik. Jól kiaknázza 

a futómű képességeit, ugyanakkor csak 5,3 litert 

fogyaszt, CO2-kibocsátása 139 g/km.
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BIZTONSÁG
Megnövelt biztonság

A Peugeot RCZ filozófiájához híven széles körű biztonsági elemek szolgálják az Ön maximális biztonságát. 

A RCZ stabil úttartásán felül a jármű felépítése is hozzájárul ahhoz, hogy az autó ellenálljon és elnyelje az 

oldalirányú és a frontális ütközések energiáit. 

ESP és fékrendszer

Az RCZ felépítése és formája 

éppoly innovatív, mint 

anyagválasztása és motorja, 

de nem marad el ezektől a 

vezetési élmény és a biztonság 

maximumát garantáló 

felszereltség sem:

•  Az ASR-rendszer a kerekek

kipörgése esetén a fékek és 

a motor szabályozásával 

megakadályozza a kerekek

kipörgését.

•  A dinamikus stabilitáskontroll 

(CDS) folyamatosan 

összehasonlítja a 

kormányérzékelőtől kapott 

információkat, s ezek alapján 

kiszűri az alul- és 

felülkormányzást, és a fizikai 

törvények lehetőségeihez 

mérten visszaállítja az RCZ 

eredeti irányát.

•  A blokkolásgátló (ABS) 

kiküszöböli a kerekek teljes 

blokkolását hirtelen fékezéskor.

•  A kerekenkénti fékerő-

szabályozás nagyobb és 

pontosabb fékhatást biztosít.

•  A vészfékrásegítés (EBA) 

erőteljes fékezéskor megnöveli 

a fékerőt.

•  A keréknyomás-ellenőrző 

a kerekekben lévő nyomást 

figyeli és jelez ha alacsony, 

illetve túl magas a nyomás.

Intelligens kipörgésgátló

A klasszikus kipörgésgátlóhoz 

képest új funkcióval bővül, 

megkönnyítve a vezető számára 

az elindulást és a haladást 

jeges és havas úton. Az újszerű 

kipörgésgátló-vezérlés 

automatikusan bekapcsol. Téli 

gumikkal társítva természetesen 

még hatékonyabb.

Az RCZ alapfelszerelése az 

emelkedőn való elindulást 

segítő rendszer. 3 százaléknál 

meredekebb emelkedőn 

két másodpercig őrzi meg a 

féknyomást. Hátramenetben 

is működik.

Aktív hátsó spoiler

Hozzájárul az RCZ aerodinamikai 

hatékonysághoz az aktív 

hátsó spoiler is, amely a 

menetsebességtől függően 

kétféle magasságba emelkedik 

ki, eszményi egyensúlyt teremtve 

a stabilitás és a fogyasztás 

között. Első pozícióba (19°) 

85 km/óránál emelkedik, illetve 

visszasüllyed 55-nél, míg a 

második pozíció (34°) sebességei 

155, illetve 145 km/óra.

Légzsákok

Az RCZ 4 légzsákjával nyújt 

hatékony védelmet: 2 adaptív 

frontlégzsák és 2 mellkas-

medence olallégzsák.

Biztonsági övek

Négy darab hárompontos 

biztonsági öv szolgálja az utasok 

védelmét. Erőhatárolóval és 

előfeszítővel vannak ellátva, 

valamint be nem kapcsolásukra 

vagy kikapcsolásukra jelzés 

figyelmeztet.

A PEUGEOT ÉS A KÖRNYEZET VÉDELME
A Peugeot széles körű kínálattal rendelkezeik az alacson CO2-kibocsátású járművek terén. A világszintű eladások több mint 

a fele maximum 140 g/km CO2-kibocsátású. Ez a teljesítmény egy bizonyított technológián alapszik, melyben a Peugeot 

vezető szerepet játszik. A részecskeszűrős dízelmotort – melyet először a Peugeot 2000-ben a 607-nél alkalmazott – mára 

több mint 2,1 millió járműbe szerelték be (ez 99,99%-os részecskekibocsátás-csökkenést jelent). A Peugeot más áttörő 

technológiákban is élen jár: többek között a Stop&Start rendszer bevezetésében, vagy az új generációs HDi motorok fejlesztésében.

AZ RCZ 

TÖRŐDIK A 

KÖRNYEZETTEL

HDi FAP

A részecskeszűrő berendezés porózus 

szerkezete felfogja a rajta áthaladó 

kipufogógázok szénrészecskéit. 

A berendezés fontos része a károsanyag-

kibocsátás csökkentésére irányuló 

stratégiának, ugyanakkor nem csökkenti az 

autó szolgáltatásait és a vezetés örömét.

 

Sebességváltás-jelző*

Jelzi a sebességváltás optimális pillanatát, 

mellyel csökkenthető az autó üzemanyag-

fogyasztása manuális váltó esetén.
* motorfüggő opció 
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TÉR ÉS ESZTÉTIKUM
Az egyik legjobb kombináció mikor 

az esztétikum praktikummal párosul. 

Hétvégi programhoz a Peugeot RCZ 

meglepően nagy csomagtérrel szolgál. 

A csomagtartó tágas, 384 literes 

(VDA-szabvány szerint mérve 321 dm3), 

a hátsó üléseket lehajtva pedig 

760 literesre növelhető (VDA-szabvány 

szerint mérve 639 dm3). A króm 

rögzítőgyűrűk és a csomagtér 

kárpitozása is mind az RCZ kifinomult 

stílusát hivatott tükrözni.
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IGAZI 2+2 COUPÉ

A két kiegészítő ülés még több lehetőséget 

kínál… A finoman kidolgozott két hátsó 

ülés tökéletes összhangban van az első 

ülésekkel. Közvetlenül a buboréktető 

közepe alatt helyezkednek el, melynek 

köszönhetően a hátul utazóknak is 

nagyobb tér áll a rendelkezésükre. 

Az RCZ megtervezésekor a legapróbb 

részleteknél is szem előtt tartották 

a komfortérzetet: az APA-rendszernek 

köszönhetően, miután az utas beült 

a hátsó ülésre, az első ülés háttámlája 

automatikusan az előre beprogramozott 

pozícióba helyezkedik vissza. 
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TECHNOLÓGIA
Az RCZ nyújtotta sokoldalú technológiai megoldásoknak köszönhetően teljes mértékben 

átengedheti magát az utazás élményének. Mindebben segítségére lesz a sebességhatároló 

és a tempomat, a parkolóradar, és a kifejezetten az utastér akusztikájához tervezett 

JBL HIFI-berendezés* is.

* opció

A Peugeot RCZ már szériában gazdag 

telematikai felszereltséggel kényezteti 

tulajdonosát. A beépített kormányról 

vezérelhető rádió-CD MP3 fájlok 

lejátszására is alkalmas, a beépített 

USB-csatlakozó segítségével pedig 

hordozható zenelejátszót is  

kapcsolhatunk hozzá. A széria Bluetooth 

kihangosító a beépített mikrofon és 

a rádió hangszóróinak segítségével 

tökéletes hangminőségű, vezeték 

nélküli kihangosítást tesz lehetővé, 

miközben a telefon főbb funkcióit a 

kormány mögötti kapcsolóval anélkül 

érhetjük el, hogy le kellene vennünk a 

szemünket az útról. 

Az opcióban rendelhető Wip Nav 

navigációs rendszer a legigényesebb 

felhasználók elvárásainak is megfelel. 

A beépített merevlemez egész Európa 

térképét tartalmazza és teljes 

3D navigációt tesz lehetővé a 

nagyfelbontású színes kijelzőn. 

A Wip Nav-ba integrált mobiltelefon 

a telefonálás teljes komfortját nyújtja 

a volán mögül is. A beépített 

merevlemezre akár 10 órányi zenét 

rögzíthetünk, a számos csatlakoztatási 

lehetőségnek köszönhetően (USB, RCA, 

SD) pedig szinte bármilyen audio vagy 

videolejátszó használható az autóban. 
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SZÍNVÁLASZTÉK
Az RCZ különleges megjelenését jellemző alumínium tetőívet és a buboréktető-formáját 8 különböző 

külső színnel emelhetjük ki. A modell matt, metál vagy gyöngyház fényezéssel rendelhető.

MATTFÉNYEZÉS

Szürke Sidobre Kék Tuanake

Szürke Haria Fehér Opale

METÁL- VAGY GYÖNGYHÁZFÉNYEZÉS
(OPCIÓ)

Fehér Nacré Piros Tourmaline 

Szürke Shark Fekete Perla Nera
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KÁRPITOK

SZÜRKE FRISSON 

TELJES BŐRKÁRPITOPCIÓ

Ez a finom tapintású, vastag, szürkés-kékes árnyalatú 

bőrkárpit (mely kifejezetten az RCZ-hez lett tervezve) 

a világ vezető sportautóinak hangulatát idézi. A műszerfal 

és az ülések Nappa bőrborításúak, csakúgy mint az 

ajtóborítás és a középkonzol „U” alakú meghosszabbítása. 

Az oldalsó és a középső könyöklő fekete Mistral Nappa

bőrborítású. Mindezeknek köszönhetően az RCZ belső 

hangulata kifinomult és igazán elegáns érzést kelt.
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MISTRAL BŐRKÁRPIT OPCIÓ
Az ülések fekete finom tapintású Mistral Nappa bőrborítása az RCZ karakterének sportosságát és kifinomultságát hangsúlyozzák. 

A modern, hi-tech megjelenésért a műszerfal és az oldalsó könyöktámasz a Peugeot innovatív finomtextúrájú TechnoTEP borítását kapja. 

TELJES LAMA BŐRKÁRPITOPCIÓ
Ez a világos színű Nappa bőrkárpit kifinomult és elegáns kontrasztot teremt 

a Lama bőrkárpitos ülések, a fekete műszerfal és az oldalsó könyöktámaszok között. 
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KERÉKTÁRCSÁK
Az RCZ dinamikus és elegáns karakterét emelik a választható 

sportos és modern 18" vagy 19"-os könnyűfém keréktárcsák.

  * opció

** tartozékként rendelhető

Hólánccal szerelhető gumiabroncsok 

a Peugeot hálózatban kaphatók 18"-os méretben.

19"-os Sortilege 

könnyűfém 

keréktárcsa*

19"-os Sortilege 

Black Onyx 

könnyűfém keréktárcsa* 

19"-os Sortilege 

Midnight Silver 

könnyűfém keréktárcsa*

19"-os Solstice 

Black Onyx

könnyűfém keréktárcsa*

19"-os Solstice 

Anthracit Grey

könnyűfém keréktárcsa*

18"-os Original

könnyűfém 

keréktárcsa 

18"-os Original

Dark Grey*

könnyűfém keréktárcsa

18"-os Original

Full Pirit Grey 

könnyűfém keréktárcsa*

18"-os Terrific

könnyűfém 

keréktárcsa**

SZÖVETKÁRPIT
A hi-tech csúcsminőségű 3D szövés és a Peugeot TechnoTEP anyag kombinációja, 

mely a műszerfalat és az oldalsó könyöktámaszt borítja.
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MÉRETEK
Az autó megtervezésekor egy arányos és harmonikus sport coupé megalkotására törekedtek. A magasság-szélesség-hosszúság aránya 

és az izmos, szoborszerű vonalak a formák stílusosságát hangsúlyozzák, kiemelik az autó dinamikusságát és aerodinamikai kiválóságát.

RCZ 1.6 THP 156 LE 1.6 THP 156 LE Aut. 1.6 THP 200 LE 2.0 HDi 163 LE FAP

MOTOR

Hengerűrtartalom (cm3) 1598 1598 1560 1997

Hengerek száma 4 4 4 4

Maximális teljesítmény (kW/LE) 115/156 115/156 147/200 120/163

Fordulat/perc 6000 6000 5500–6800 3750

Maximális nyomaték/overboost* (Nm) 240 240 275 340

Fordulat/perc 1400–4500 1400–4500 1700–4500 2000–3000

Szelepek száma 16 16 16 16

SEBESSÉGVÁLTÓ

6 fokozatú manuális X – X X

6 fokozatú automata – X – –

GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően) 235/45 R18 W – 235/40 R19 W

FUTÓMŰ

Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Hátul deformálódó keresztrúd beépített stabilizátorral, spirálrugókkal

FÉK

Elöl hűtött tárcsa

Hátul tárcsa

MÉRETEK (mm) 

Hosszúság 4287

Szélesség (visszapillantók nélkül/

behajtott/kihajtott visszapillantókkal)
1845/1958/2107

Magasság (kerékmérettől függően) 1359

Tengelytáv 2612

Első túlnyúlás 934

Hátsó túlnyúlás 741

Nyomtáv elöl/hátul 1580/1593

Fordulókör (járdák között, kerékmérettől függően, m) 9,9

TÖMEG (kg) 

Saját tömeg (menetkészen) 1275 1297 1297 1370

Hasznos tömeg 465 463 483 455

Megengedett össztömeg 1740 1760 1780 1825

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval 

(tehermegosztással)
500–650

Össz. engedélyezett gurulótömeg 

fékezett utánfutóval
2240 2260 2280 2325

KAPACITÁS

Üzemanyagtartály (liter) 55

Csomagtartó-térfogat, 

(dm3, VDA-szabvány szerint/víztérfogat) 
321/384

MENETTELJESÍTMÉNY 

Maximális sebesség (km/h) 217 213 237 220

Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra 8 8,4 7,5 8,2

– 1000 m álló helyzetből 29,2 29,7 27,5 29,6

FOGYASZTÁS (l/100 km)

– városi 9,3 10,3 9,1 6,8

– városon kívül 5,2 5,5 5,6 4,5

– vegyes 6,7 7,3 6,9 5,3

– CO2 (g/km, vegyes) 155 168 159 139

www.fredibeni.hu
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Legyen merész a sportos kiegészítők használatakor: 

a mattszínű matricák a metálféyezésű RCZ-nek 

igazán sportos külsőt kölcsönöznek. A háromféle 

design mindegyike másféleképpen emeli ki az RCZ 

sportos küllemét.

MyRCZ No.1.

Egy vastag csík, melyet két vékonyabb fog közre. 

Végigfut az RCZ motorháztetejétől a csomagtartó 

végéig, valamint az ajtók alsó felén.

MyRCZ No.2

Két egymás mellett futó matt csík, mely az ajtók alsó 

részét, a motorháztetőt és a csomagtartót díszíti. 

MyRCZ No.3.

Enyhén jobbra csúsztatott vékonyabb díszcsík, 

mely a motorháztetőn, a csomagtartón és az 

ajtó felülső részén fut végig.

Visszapillantó tükrök 

A visszapillantó tükrök burkolata is személyre 

szabható, mely kihangsúlyozza az RCZ egyéniségét.

Fekete féknyergek és keréktárcsák

A fekete féknyergek és keréktárcsák a sportos 

külső meghatározó elemei.

Csillogó fekete hűtőrács

Elegáns hűtőrács csillogó fekete 

fényezéssel az exkluzív megjelenésért.

Tető igazi karbonból

Az eredeti RCZ koncepcióautóhoz hasonlóan 

választhatja autóját igazi karbontetővel is. 

Ez a jellegzetes anyag tovább növeli 

az RCZ hi-tech és exkluzív karakterét.

Fekete króm tetőívek

Az RCZ hangsúlyos alumínium tetőívét választhatja 

speciális fekete króm vagy homokszínű kivitelben.

Az oldalon felsorolt kiegészítő 

elemek opcióként vagy 

tartozékként rendelhetők.

Kérje márkakereskedője segítségét!

PÉLDÁK A SZEMÉLYRESZABHATÓSÁGRA

AZ ÖN IGÉNYEI 

SZERINT…
Saját stílusát számos exkluziv perszonalizációs lehetőséggel 

fejezheti ki. Megválaszthatja az alumínium tetőív színét (fekete 

króm, homokszín), kiválaszthatja az Önnek leginkább tetsző 

keréktárcsát, visszapillantó tükröt, hűtőrácsot… Mindezeknek 

köszönhetően az RCZ igazán egyedivé és személyessé válik. 

MATRICÁK

A többféle mintázatú 

matt matricák még 

egyedibb külsőt 

biztosítanak az RCZ-nek.

TETŐ

Az eredeti RCZ koncepció-

autóhoz hasonlóan 

választhatja autóját igazi 

karbontetővel is. Ez a 

jellegzetes anyag tovább 

növeli az RCZ hi-tech és 

exkluzív karakterét. 

TETŐÍV

Az RCZ hangsúlyos 

alumínium tetőívét

választhatja speciális 

fekete króm vagy 

homokszínű kivitelben.

VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK 

A visszapillantó tükrök 

burkolata is személyre 

szabható, mely kihang-

súlyozza az RCZ egyéniségét.

ORR-RÉSZ

Az elegáns és sportos 

RCZ-stílus fokozható a fekete 

első lökhárítóval és a 

csillogó fekete hűtőráccsal. 

KERÉKTÁRCSÁK

A 18" vagy 19"-os könnyűfém 

keréktárcsák többféle színben 

és stílusban is elérhetőek.

FÉKNYERGEK  

A fekete színben is rendelhető 

féknyergek még sportosabbá 

varázsolják az RCZ-t.

AZ RCZ MÁSKÉNT...                       >>

Az RCZ-t megismerheti 

iPhone-ján keresztül is! 

Nem kell mást tennie, mint 

letölteni a Peugeot RCZ mappát 

az Applications menüpontból.

Íme a több száz lehetséges kombináció egyike. Ezen egyedi modell 

megalkotásakor a merész és elegáns fekete-fehér, króm-karbon és a 

fényesen csillogó-sötét színárnyalatok kontrasztján volt a hangsúly.
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HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa közötti 

kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt mint Peugeot-

tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített 

hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak 

rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, 

változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat 

és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 

színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos 

alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot 

előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.

A katalógus kiadása: 2010. augusztus

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól a 

Peugeot járművek esetében, kilométer-

korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás 

elleni garancia személygépjárműveknél 

12 évre, tehergépjárműveknél 5 évre szól.

Kiterjesztett garanciaszerződés

A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 

teszi, hogy Ön a márka által biztosított 

2 éves szerződéses garancián túl +1, +2, 

vagy +3 évvel meghosszabbítsa a 

gépjárművére vonatkozó garanciát. 

A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 

igényelhető, amely kevesebb mint 

22 hónapos, és futásteljesítménye 

nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Főnix hűségprogram

A Peugeot Főnix hűségprogrammal 

a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 

kívánunk kedvezni. Minél idősebb 

Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 

karbantartási munkadíjat és 

alkatrész kedvezményt biztosítunk 

Önnek márkaszervizeinkben. 

Tehát Ön annál kevesebbet fizet, 

minél idősebb Peugeot-val jár! 

Részletek és regisztráció weboldalunkon: 

www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance

Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 

a hét minden napján igénybe veheti a 

Peugeot Assistance szolgáltatásait. 

Ha útközben váratlanul műszaki 

meghibásodást észlel, kérjük, hívja az 

alábbi zöldszámot (csak Magyarország 

területéről, illetve magyar 

telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 

06 80 44 24 24

A szolgáltatás egész Európában igénybe 

vehető a következő telefonszámon: 

00 36 1 411 07 24

Peugeot Service

Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-

szabványok szigorú előírásainak 

betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok 

kizárólag a Peugeot által tesztelt és 

engedélyezett kiváló minőségű eredeti 

alkatrészek beépítését engedélyezik, 

valamint szigorú technikai felkészültséget 

és magas szintű műszaki szaktudást 

követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Service garantált áras 

szolgáltatáscsomagok 

Peugeot Service garantált áras 

szolgáltatáscsomagjaink ára fix 

és előre tervezhető. 

A csomagok magukban foglalják az 

alkatrész árát, a munkadíjat és egy 

30 pontos ingyenes átvizsgálást. 

Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik 

különös gonddal ügyelnek gépjárművük 

állapotára, és a kötelező revízióknál 

gyakrabban kívánják ellenőriztetni és 

karbantartani autójukat.

Peugeot Boutique

A Peugeot Boutique-ban az 

Automobiles Peugeot által kifejlesztett 

és tesztelt termékek, tartozékok 

széles körű választékával várjuk Önt: 

kényelmi és komfortérzetét emelő, 

karbantartást megkönnyítő termékek, 

biztonsági és audiofelszerelések...

Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 

termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét! 

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 üdvözlőcsomagot, 

melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse 

munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve 

visszaküldi a megadott címre. 

A kérdőíveket az interneten, 

a www.peugeot.hu/velemeny oldalon 

is kitöltheti. 

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

*  A Peugeot márkakereskedések 

és márkaszervizek mindenkori aktuális 

listáját megtalálhatja weboldalunkon: 

www.peugeot.hu

www.peugeot.hu
Látogasson el internetes oldalunkra és tudjon meg többet 

az RCZ modellről, alkossa meg saját autóját a konfigurátorral! 

Internetes oldalunkon hasznos információkat talál továbbá 

akcióinkról, szolgáltatásainkról és további modelljeinkről is.
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