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NOUL

De mai bine de 210 de ani, PEUGEOT respectă tradiţia
industrială franceză în materie de calitate și inovaţie.
Astăzi, mai mult ca niciodată, marca își concentrează
toate eforturile pentru a concepe autovehicule
cu design de înaltă clasă, care să asigure o experienţă
senzorială dincolo de o simplă călătorie cu automobilul.
Ergonomia, materialele, elementele de conectivitate
– fiecare detaliu a fost proiectat pentru a asigura
un mod de conducere intuitiv. Mai mult decât orice,
pentru că omul va fi mereu în centrul preocupărilor
Mărcii, Peugeot își propune să transforme timpul
petrecut la bordul vehiculelor sale într-unul de calitate.
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PERSONALIZARE

SEDUCŢIE
INTENSĂ

O PERSONALITATE SURPRINZĂTOARE

NOUA IDENTITATE A MĂRCII PEUGEOT

Designul seducător propus de noul PEUGEOT 308 – un model vârf

Noul 308 afișează în premieră mondială noua emblemă

de gamă – captivează prin personalitatea și dinamismul său.

a mărcii PEUGEOT, identitatea atemporală a Mărcii

Pentru a te bucura de fiecare clipă petrecută la bord, profită

ce îmbină istoria cu ultra-modernismul. Noua emblemă,

de tehnologiile inovatoare și practice oferite de noul Peugeot i-Cockpit®

cu un aspect modern stă maietuos pe grila radioatorului.

și de gama de motorizări eficiente plug-in hybrid, pe benzină sau Diesel.

Capota afișează monograma 308, cu o parte frontală
ce semnalează noul design.
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PROPORŢII ÎNDRĂZNEŢE
Noul PEUGEOT 308 propune o siluetă
surprinzătoare, ce emană dinamism indiferent
de unghiul din care o privești. Liniile sale
atletice, elegante și proporţiile îndrăzneţe
pun în valoare o personalitate puternică:
• Grila verticală de mari dimensiuni se continuă
cu o capotă lungă.
• Partea din spate este musculară și puternică,
cu un profil aerodinamic subliniat de linia
coborâtă a plafonului. Este un model vizibil
mai mare, ce stă ferm pe cele 4 roţi.
• Profilul elegant și fluid dezvăluie liniile sale
atletice.
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BLOCURI OPTICE FAŢĂ
Semnătura luminoasă faţă ultra-compactă
este în mod categoric modernă și tehnologică.
Asociind eleganţa cu puterea, blocurile optice
faţă subliniază dinamismul și identitatea
noului PEUGEOT 308.
Cizelate și fine, acestea dispun de tehnologia
LED(1) sau tehnologia PEUGEOT Matrix LED(2)
și sunt încadrate de luminile de zi sub formă
de colţi.

(1) Dotare standard, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard pe versiunile GT/GT Pack.

SEMNĂTURA LUMINOASĂ
SPATE
Semnătura luminoasă spate hi-tech
și modernă propune faruri Full LED
ultra-compacte(1) sau faruri Full LED 3D(2),
cu designul specific al celor 3 gheare.

(1) Dotare standard, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard pe versiunile GT/GT Pack.

*SPIRIT TEHNOLOGIC

TECHNO SPIRIT

*

NOUA EXPERIENŢĂ OFERITĂ
DE PEUGEOT i-COCKPIT®
Noul PEUGEOT i-Cockpit®, în mod categoric
ergonomic și intuitiv, oferă acces facil
la toate funcţiile atent concepute pentru
ca tu să te bucuri de un timp de calitate.
Un nou volan compact, un nou head-up
digital(1) sau instrumentar de bord digital
3D holografic(2). Pentru o experienţă partajată
la bord, PEUGEOT i-Cockpit® poate fi accesat
cu ușurinţă de către pasageri: Un nou ecran
tactil(1) intuitiv și personalizabil cu ferestre
multiple și noi comenzi virtuale i-toggle(3), o
nouă consolă centrală cu numeroase spaţii de
depozitare.

(1) Dotare standard.
(2) Dotare standard pe versiunile GT/GT Pack.
(3) Dotare standard sau indisponibilă pe versiunile –
Comenzi rapide tactile pentru a controla aerul condiţionat,
contactele din agenda telefonului și posturile radio.

UN COCKPIT DEDICAT
UNIVERSULUI HIBRID
REÎNCĂRCABIL
Instrumentarul de bord configurabil
și personalizabil îţi permite să afișezi
informaţiile specifice universului hibrid
reîncărcabil în câmpul vizual
al conducătorului auto.
Cu ajutorul noului ecran tactil HD de 10“,
ai acces la funcţiile de setare și la informaţiile
esenţiale pentru condusul noului 308 HYBRID.
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CA UN SMARTPHONE
Ecranul tactil de 10 inch de înaltă definiţie, în totalitate personalizabil, prezintă ferestre
multiple cu «widget-uri» sau comenzi rapide, ușor de utilizat, ce oferă responsivitatea
unei tablete. Noul PEUGEOT 308 introduce comenzile virtuale i-toggles(1) în totalitate
configurabile. Amplasate în partea opusă a ecranului central, acestea asigură
o estetică și un nivel tehnologic unice în segment. Pentru un plus de comoditate
și siguranţă, fiecare i-toggle este o comandă rapidă tactilă personalizabilă către
o acţiune favorită de pe ecranul central (aer condiţionat, contacte din agenda
telefonului, posturi de radio, aplicaţii etc.).

(1) Disponibil standard sau indisponibil în funcție de versiune - Comenzi rapide pe ecran tactil pentru reglarea aerului
condiționat, contacte telefonice sau posturi de radio.

TEHNOLOGIE ÎN SERVICIUL ERGONOMIEI
Noul instrumentar de bord digital afișează toate informaţiile esenţiale pentru condus.
Situat la nivelul privirii, instrumentarul de bord încorporează, începând cu nivelul
de echipare Active Pack, un ecran digital de 10 inch. În versiunea GT, acesta trece în a treia
dimensiune cu i-Cockpit® 3D. În totalitate configurabil și personalizabil, acesta oferă
mai multe moduri de afișare (Navigaţie, Radio/media, sisteme de asistenţă la condus,
flux de energie etc.), ce pot fi modificate cu ajutorul comenzilor plasate în stânga volanului.
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O NOUĂ CONSOLĂ CENTRALĂ

ÎN PERMANENŢĂ CONECTAT

Pe consola centrală, un arc situat pe partea conducătorului auto

Noul PEUGEOT i-Cockpit introduce sistemul de infotainment de ultimă generaţie, PEUGEOT i-Connect Advanced. Călătorești în deplină

grupează toate comenzile dinamice ale mașinii. Arcul se extinde

relaxare cu navigaţia conectată(1) cu recunoaștere vocală bazată pe limbajul natural, ce include actualizări automate pentru hărţile TomTom®

către zona de încărcare wireless pentru smartphone . Tot spaţiul

și trafic în timp real și zone de risc cu TomTom Services(2). Încarcă-ţi smartphone-ul prin inducţie(3) și rulează aplicaţiile compatibile din

rămas este astfel accesibil pentru pasageri și dedicat în totalitate

smartphone pe ecranul mașinii, graţie funcţiei wireless Mirrorscreen(4). Definește-ţi profilul și salvează preferinţele tale în materie de afișare,

spaţiilor de depozitare: 2 suporturi de pahar, un compartiment

ambianţă și setări (până la 8 profiluri). Accesezi cu ușurinţă serviciile conectate, documentaţia de bord sau tutorialele.

(1)

de depozitare de până la 34 litri, inclusiv o zonă de depozitare
sub cotieră.
(1) Disponibil în funcţie de ţară. (2) Serviciile TomTom® Traffic permit afișarea în timp real a tuturor evenimentelor esenţiale pentru condus: trafic în timp real, staţii de benzină,
parcări, condiţii meteo, puncte de interes local și zone de risc by TomTom Services (în funcţie de legislaţia ţării). Abonamentul la toate aceste servicii este inclus pentru o perioadă
(1) Reîncărcare prin inducţie pentru aparatele compatibile cu standardul Qi.
Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

de 3 ani și poate fi ulterior prelungit sau reînnoit online (contra cost). (3) Reîncărcare prin inducţie pentru dispozitivele compatibile cu standardul Qi. Dotare standard, opţională
sau indisponibilă, în funcţie de versiune. (4) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune. Doar aplicaţiile certificate Android AutoTM și Apple CarPlayTM
pot funcţiona atunci când vehiculul este staţionat sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot fi restricţionate.
Anumite aplicaţii care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certificate Mirror Link®, Apple CarPlayTM sau Android Auto contra cost.
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Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android AutoTM (smartphone cu sistem Android), prin Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem iOS), cu condiţia de a avea
un abonament cu acces la internet pe telefon. Pentru mai multe informaţii, accesează pagina https://www.peugeot.com.ro/marca-si-tehnologia/servicii-conectate.html

STARE DE BINE
INSTANTANEE
La interior, atmosfera este călduroasă
și confortabilă:
• Personalizează iluminatul ambiental cu LED
(8 culori la alegere), în funcţie de preferinţele tale.
• Savurează o calitate sonoră senzaţională
cu sistemul Hi-Fi Premium FOCAL®(1).
Călătorești în deplină relaxare cu sistemul
AQS(2) (Air Quality System) ce poate activa
în mod independent reciclarea aerului.
Acesta este completat de sistemul de tratare
a aerului, Clean Cabin(3). Calitatea aerului
este afișată pe ecranul tactil central.
• Te bucuri de ergonomie și confort
cu scaunele faţă de mari dimensiuni
încălzite(3) și cu funcţie de masaj(1) în
10 puncte, cu 8 buzunare pneumatice
și 5 programe de masaj diferite.
Scaunele sunt certificate AGR (Aktion
für Gesunder Rücken - Autoritatea germană
pentru sănătatea spatelui).

(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă,
în funcţie de versiune.
(2) Dotare disponibilă începând cu nivelul de echipare Allure.
(3) Dotare disponibilă pe versiunile GT/GT Pack.

DRIVING PLEASURE,
MORE THAN EVER(1)
Noul PEUGEOT 308 este echipat
cu numeroase sisteme de asistenţă
la condus și la manevre pentru un plus
de confort și de siguranţă, printre care:
• Noua cameră video de marșarier
de înaltă definiţie cu unghi de 180°(2).
• Asistenţă la parcare 360°
cu 4 camere video(3).
• Sisteme de supraveghere a unghiului
cu rază lungă de acţiune(3)
Noul Peugeot 308 te asistă la condusul
semiautonom cu:
• Regulatorul de viteză adaptiv
cu funcţie Stop and Go(2).
• Menţinerea activă a benzii de circulaţie(2).

(1) Plăcere la condus, mai mult decât niciodată.
(2) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(3) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie
de versiune.
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*PERFECT ADAPTAT

PERFECT FIT
*

MOTORIZĂRI
PLUG-IN HYBRID
Noul PEUGEOT 308 HYBRID asociază puterea
și eficienţa, graţie celor două motorizări
HYBRID 180 e-EAT FWD(1) și HYBRID
225 e-EAT8 FWD(2). Descoperă noi senzaţii
la condus graţie asocierii între energia termică
și electrică, ce asigură o ţinută de drum
exemplară și un confort exemplar la rulare.
Profită, de asemenea, de bateria optimizată
pentru o experienţă 100% electrică,
cu o autonomie de până la 60 km(3).

(1) Emisii de CO2 de la 25 g per km – Date estimative, comunicate
cu titlu indicativ și sub rezerva omologării WLTP în curs.
(2) Emisii de CO2 de la 25 g per km – Date estimative,
comunicate cu titlu indicativ și sub rezerva omologării WLTP
în curs.
(3) Date estimative, comunicate cu titlu indicativ și sub rezerva
omologării WLTP în curs. Autonomie în modul electric este
de până la 60 km, în funcţie de dotările opţionale ale mașinii.
Autonomia poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare
(condiţiile meteo, stilul de condus etc.)
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OPTIMIZEAZĂ AUTONOMIA
VEHICULULUI TĂU
Sunt disponibile diferite moduri de condus pentru o rulare
adaptată nevoilor tale:
• Electric: permite o rulare în modul 100% electric(1) la viteze
de până la 135 km/h.
• Hybrid: pentru o optimizare energetică între electric și termic.
• Sport: mobilizează întreaga putere a motoarelor termic și electric,
pentru o performanţă dinamică maximă.

(1) Modul Electric este activat implicit la pornirea vehiculului.

RECUPERAREA ENERGIEI LA FRÂNARE
Sistemul permite recuperarea energiei în timpul fazelor de frânare
și decelerare, la ridicarea piciorului de pe pedala de frână (energie
pierdută în mod normal pe versiunile termice). Această acţiune
permite încărcarea parţială a bateriei de înaltă tensiune și creșterea
autonomiei în modul electric. Funcţia Brake poate fi activată
pentru a permite o decelerare a vehiculului fără a apăsa pedala
de frână. Această funcţie acţionează precum o frână de motor
și permite reîncărcarea bateriei.
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ÎNCĂRCAREA LA DOMICILIU
ȘI LA LOCUL DE MUNCĂ
Bateria noului PEUGEOT 308 HYBRID se poate încărca complet în:
• 7h05(1) la o priză standard (8A, 220V).
• 3h55(1) la o priză de tip Legrand (16A, 220V).
• 3h25(1) la un terminal Wall Box (16A).
• 1h40(2) la un terminal Wall Box (32A).

ÎNCĂRCAREA LA UN TERMINAL PUBLIC
Clienţii pot accesa o reţea de peste 220.000 de staţii publice de încărcare
din Europa pentru încărcarea vehiculelor hybrid(1). PEUGEOT îţi oferă posibilitatea
de a te abona la serviciul Charge My Car* oferit de Free2Move* prin intermediul
aplicaţiei mobile care facilitează accesul la o reţea vastă de terminale publice.
Datorită cardului de încărcare Charge My Car*(2), accesezi o reţea de peste 188.000
de staţii de încărcare din Europa.

(1) Cu încărcătorul de bord monofazat (3,7 kW).
(2) Cu încărcătorul de bord monofazat (7,4 kW), în dotare opţională.
(1) Timpul de încărcare poate varia în funcţie de tipul și puterea staţiei de încărcare, de temperatura exterioară
la punctul de încărcare și de temperatura bateriei.
(2) Serviciu plătit, dezvoltat în parteneriat cu Free2Move.
* Servicii indisponibile momentan în România.

Graţie serviciilor oferite de MyPeugeot și Free2Move, te bucuri
de mai multă independenţă ca oricând atunci când vine vorba
de gestionarea vehiculului tău hybrid.

CONTROL DE LA DISTANŢĂ(1)
Controlezi și planifici încărcarea direct de pe smartphone.

CHARGE MY CAR*

APLICAŢIA MYPEUGEOT®

Optează pentru o soluţie simplă de a accesa staţiile

Beneficiezi în timp real de servicii personalizate și sincronizate cu contul tău,

publice de încărcare prin intermediul Charge My

graţie aplicaţiei gratuite MyPeugeot®(1) :

Car* oferit de Free2Move Services*.

• Monitorizarea stării vehiculului (informaţii cu privire la condus, localizare)

Pentru mai multe detalii, accesează pagina: https://

• Acces simplu și rapid la asistenţă.

www.free2move.com/fr-FR/recharger-ma-voiture.

• Gestionarea activităţilor de întreţinere a vehiculului.
• Gestionare simplificată pentru încărcarea bateriei și temperatura de la bordul vehiculului

De asemenea, poţi gestiona temperatura din mașină.

• Controlezi și planifici, direct de pe smartphone, încărcarea vehiculului în intervalul orar cu

Pentru mai multe detalii, accesează pagina:
https://services-store.peugeot.fr/store/e-commandes-distance

(1) În funcţie de configuraţia vehiculului şi de ţară.

(1) Serviciu cu plată.
* Servicii indisponibile momentan în România.

tarife reduse.
Pentru mai multe detalii, accesează pagina: https://mypeugeot.peugeot.fr/

(1) Sub rezerva accesului la o reţea mobilă de date și disponibilă în funcţie de ţară.
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MOTORIZĂRI PURETECH & BlueHDi
Noul PEUGEOT 308 este echipat cu o gamă largă de motoare
Euro 6(1) de ultimă generaţie, pe benzină Puretech și Diesel
BlueHDi, care pot fi asociate cu o cutie de viteze manuală
cu 6 trepte sau cu transmisie automată cu 8 rapoarte EAT8(2).
Aceste motoare, toate echipate cu sistemul Stop&Start, asociază
performanţa, un consum controlat și plăcerea la condus.

(1) Motoare ce oferă un consum redus de combustibil, pentru un plus de plăcere
la condus și performanţe la nivel înalt.
(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – Cutie de viteze automată cu 8 rapoarte.
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PERSONALIZARE

1

2

O ATMOSFERĂ CĂLDUROASĂ
Creează o ambianţă călduroasă și elegantă
cu gama largă de tapiţerii interioare din material
textil, TEP, Alcantara, piele embosată* sau piele
nappa colorată*.

* Dotare opţională. Piele și alte materiale: pentru informaţii
suplimentare privind tapiţeria din piele, consultă caracteristicile
tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul PEUGEOT din ţara ta.

3

4
1.

Tapiţerie textilă din trei materiale «Renze»(1)

2.

Tapiţerie Mi TEP Mistral / Material textil «Falgo»(2)

3.

Tapiţerie Mi-TEP Mistral / Alcantara «Fraxx Knit»(3)

4.

Tapiţerie Piele Nappa Mistral(4)

5.

Tapiţerie Piele Nappa Bleu Naboo(5)

(1) Dotare standard pe nivelul de echipare Active Pack.
(2) Dotare standard pe nivelul de echipare Allure / Allure Pack
și dotare opţională pe nivelul de echipare Active Pack.
(3) Dotare standard pe nivelul de echipare GT.
(4) Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(5) Dotare opţională pe nivelul de echipare GT / GT Pack.

5
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SETEAZĂ TRENDUL
Alege nuanţa preferată dintr-o gamă
cromatică de șapte culori vârf-de-gamă.

Vert Olivine(1)

Bleu Vertigo(2)

Rouge Elixir(2)

Blanc Banquise(3)

(1) Nuanţă gratuită.
(2) Dotare opţională.
(3) Dotare opţională, indisponibilă pe nivelurile de echipare
GT și GT Pack.

Gris Artense(2)

Noir Perla Nera(2)

Blanc Nacré(2)

ȘI ALEGE ACCESORIILE
PERSONALIZATE
Noul PEUGEOT 308 poate fi echipat
cu capace de roată și jante din aliaj
de 16, 17 sau 18 inch, pentru un plus
de eleganţă și de personalitate.

(1) Dotare disponibilă pe motorizarea PureTech 110 S&S BVM6.
(2) Dotare standard pe versiunile Active Pack.
(3) Dotare standard pe versiunile Allure.

Capac de roată 16’’ BERGEN(1)

Jante aliaj 16’’ AUCKLAND(2)

Jante aliaj 17’’ CALGARY(3)

Jante aliaj 17’’ HALONG(4)

Jante aliaj 18’’ KAMAKURA(5)

Jante aliaj 18’’ PORTLAND(6)

(4) Dotare standard pe versiunile Allure Pack.
(5) Dotare standard pe versiunile GT.
(6) Dotare standard pe versiunile GT Pack.
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ACCESORII
Practic, robust, confortabil...
Noul 308/308 plug-in hybrid îţi oferă o gamă
largă de accesorii pentru a-ţi echipa și păstra
vehiculul tău nou, ca în prima zi.

1

3

2

4

5

6
22

7

1.

Suport de bicicletă pe plafon

2.

Protecţie de portbagaj

3.

Grilă de protecţie câini

4.

Portbagaj pe acoperiș

5.

Storuri lunetă

6.

Storuri laterale

7.

Cârlig de remorcare cu sferă, demontabil fără unelte

1

6

LIFESTYLE NOUL 308
Descoperă colecţia de produse lifestyle
inspirate de universul noului SUV 308.
Descoperă oferta completă PEUGEOT Lifestyle
pe site-ul: https://boutique.peugeot.com.
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2

3

4

5

1.

Sticlă termos

2.

Ceas pentru scufundări cu 2 curele interschimbabile

3.

Valiză de cabină C-Lite în parteneriat cu Samsonite

4.

Geacă

5.

Parka

6.

Accesoriu pentru depozitare 3D

7

VEHICULE HIBRIDE, 10 ANGAJAMENTE ALE MĂRCII

01
02
03
04
05

Capacitatea bateriei garantată
timp de 8 ani sau 160 000 km.
Peugeot assistance : Un condus
în deplină relaxare 24h/24 și 7z/7.
E-expert center : Experţii noștri se vor ocupa de vehiculul
tău și vor răspunde la toate întrebările tale.
E-service contract : Sunt incluse toate operaţiunile
de întreţinere, piesele de schimb și serviciile.
Soluţie certificată de reîncărcare: O gamă completă
de wallbox-uri instalate de profesioniști.

06
07
08
09
10

Soluţie de mobilitate:
Propusă în toate cazurile.
Actualizare permanentă a software-urilor: Pentru
a beneficia de cea mai bună experienţă de condus.
Reîncărcarea mașinii la 80%: Cu ocazia fiecărei
intervenţii în atelierul de service.
Deviz și programare online: Fă o programare
și calculează serviciile post-vânzare.
Mașina ta este spălată la fiecare intervenţie în
atelier. Pentru informaţii suplimentare, contactează
dealerii mărcii Peugeot.

ÎMPREUNĂ, PE TERMEN LUNG
SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea de puncte de service. În acest cadru,
profesionalismul, performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor contribuie la gradul tău de satisfacţie.
Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege exigenţele și care răspunde
prompt: un motiv suplimentar de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung.
PENTRU LINIȘTEA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Vehiculele noi particulare comercializate în România beneficiază* de următoarele GARANŢII COMERCIALE:
• PENTRU DEFECTELE DE FABRICAŢIE - toate piesele (exceptând întreţinerea și uzura):
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau hibride este garantată pentru o durată de 8 ani sau
160.000 de kilometri***;
• PENTRU VOPSEA - defect al vopselei sau al lacului din fabrică:
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
• ANTI-PERFORARE - perforare cauzată de coroziunea provenită de la interior:
- VP non electrice - 12 ani;
- VU - 5 ani;
- 7 ani pentru vehiculele electrice.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă, oferim
asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din străinătate.
GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii și fiabilităţii fiecărei piese originale Peugeot este conferită de testele de verificare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea beneficiază de doi ani garanţie pentru persoane fizice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice, împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material. Efectuând
întreţinerea autovehiculului în reţeaua PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate, realizate de profesioniști
și siguranţa utilizării pieselor adecvate.
PENTRU PLĂCEREA TA
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente originale Peugeot concepute special pentru autovehicul îţi stă la
dispoziţie în spaţiile special amenajate din showroom-urile noastre.
PEUGEOT INTERNET
Descoperă PEUGEOT online accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

* în România, Uniunea Europeană, precum și în următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia Herţegovina,
Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, Vatican.
** în funcţie de primul termen atins.
*** în funcţie de primul termen atins, cu o conservare minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada acoperită
de garanţie.
VP - vehicul de persoane; VU - vehicul utilitar

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării
prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau
de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice moment caracteristicile tehnice,
echipamentele, opţiunile și nuanţele.Tehnicile actuale de reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensităţi a
culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun element din acest
catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.
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