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De mai bine de 200 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 – �ecare detaliu a fost proiectat pentru a 
asigura un mod de conducere intuitiv. Mai mult decât 
orice, pentru că omul va � mereu în centrul 
preocupărilor Mărcii, Peugeot își propune să 
transforme timpul petrecut la bordul vehiculelor sale 
într-unul de calitate.
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RAFINAMENT ȘI DINAMISM PERSONALITATE PUTERNICĂ
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Designul exterior adoptat de SUV PEUGEOT 3008 pune în valoare caracterul 
asertiv al acestui model, dar și echilibrul între putere și eleganţă. Partea 
frontală puternică, elegantă și inedită, cu grila verticală fără ramă și aripile în 
prelungire pre�gurează codurile estetice de mâine.

Semnătura luminoasă faţă include, începând cu nivelul de echipare de 
bază, blocuri optice noi cu LED puse în valoare de luminile de zi ce imită 
colţii de felină caracteristici mărcii Peugeot, ușor de recunoscut încă de la 
prima vedere, dar și de farurile Full LED cu funcţie SDL (Static Directional 
Lighting)(1).

(1) Funcţia de iluminare statică în viraje, care îmbunătăţește în mod semni�cativ vizibilitatea în curbe, 
disponibilă standard pe versiunile GT și GT Pack și opţional pe nivelurile de echipare ACTIVE și ALLURE, în 
funcţie de ţară.
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SEMNĂTURĂ LUMINOASĂ
INCISIVĂ

UN CARACTER EXCLUSIV

(1)Dotare standard pe nivelurile de echipare 3008 GT Pack 
și GT Pack HYBRID, în funcţie de ţară. Dotare opţională pe
versiunile GT și GT Pack.
(2)Grilă și Leu în nuanţă ‘Dark chrome’, monogramele 
“3008”, “GT”, “PEUGEOT” și barele plafon adoptă 
culoarea negru satinat. Bara de protecţie, protecţiile aripilor 
faţă, ornamentul de pavilion și de spoiler și bandoul barei de 
protecţie spate au culoarea negru lucios. Jantele din aluminiu
19” “Washington” adoptă nuanţa Black Onyx lăcuite Black Mist.  

În partea din spate, blocurile optice cu 

includ cele 3 gheare 3D caracteristice și 
semnalizatoare secvenţiale. Blocurile optice 
sunt acoperite cu un geam fumuriu 

mașinii, dând impresia unui spate mai larg, 
pentru un plus de sportivitate.

Jantele din aluminiu de 19” San Francisco(1) 

diamantate cu design inedit, protecţiile ample 
pentru pasajele roţilor și pragurile de ușă solide 

Pentru clienţii mai exigenţi în materie de stil, 
negrul se impune cu forţă graţie noii opţiuni 
«Black Pack(2)».
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O PERSONALITATE UNICĂ

(1)2 roţi motrice, 225CP, începând cu nivelul de echipare Allure.
(2)4 roţi motrice, 300CP, începând cu nivelul de echipare Allure Pack.

ELEGANŢĂ ȘI PRESTANŢĂ
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Cu SUV 3008 plug-in hybrid, pornești instant într-o călătorie de 
neuitat. Spaţiul interior și confortul au fost păstrate, iar cu modul 
electric descoperi noi senzaţii și te bucuri de liniște și de un condus 
cu mai puţine vibraţii. Noul SUV 3008 plug-in hybrid adoptă un 
design high-tech îndrăzneţ și se distinge prin elemente exclusive 
ce întruchipează tehnologia și modernitatea.

Elementele distinctive HYBRID(1) sau HYBRID4(2) prezente pe aripile SUV-ului PEUGEOT 3008 
indică în mod subtil apartenenţa la universul tehnologic al hibridului reîncărcabil. Pentru a 

activează în partea superioară a parbrizului atunci când SUV-ul rulează în modul electric. 



REÎNCĂRCARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ

((1)La o priză standard (încărcător 3,7 kW, 8A), la o priză de mare putere de tip Green'up® 
(încărcător 3,7 kW, 16A) sau la un Wall Box (7,4 kW, 32A).
(2)Free2Move Services este o aplicaţie mobilă și încorporată (în funcţie de compatibilitate), 

Serviciile “Free2Move si ChargeMyCar” sunt indisponibile momentan în România.

EXPERIENŢE AMPLIFICATE

(1)Conexiune prin aplicaţia gratuită MyPeugeot. Servicii disponibile în funcţie de con¥guraţia vehiculului, de echipare și ţară.
(2)Conexiune prin aplicaţia Free2Move, disponibilă contra cost. Serviciul “Free2Move” este indisponibil momentan în România.
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Cu ajutorul smartphone-ului poţi programa precondiţionarea termică(1) a 
habitaclului (încălzire sau climatizare), poţi să consulţi statusul încărcării bateriei(1), 
să gestionezi reîncărcarea programată(1)

staţiilor de încărcare(2)..în deplină relaxare.  

disponibile mai multe soluţii de reîncărcare: la domiciliu și la locul de muncă(1) sau la 
staţiile publice de reîncărcare. Graţie ofertei ChargeMyCar ce include serviciile 
Free2Move(2) și un card de reîncărcare, poţi accesa o reţea de peste 180 000 de staţii 
de reîncărcare din Europa.
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CONECTIVITATE NELIMITATĂEXPERIENŢA UNICĂ OFERITĂ
DE PEUGEOT i-COCKPIT®

(1) Serviciile TomTom permit a¥șarea în timp real a evenimentelor esenţiale pentru condus: tra¥c în timp real, staţii de benzină, parcări, condiţii meteorologice, căutare locală, 
zone de risc (în funcţie de legislaţia ţării) și disponibile în funcţie de con¥guraţia vehiculului, de echipare și ţară. Abonamentul la aceste servicii este inclus pe o perioadă de 3 ani 
și poate ¥ ulterior prelungit sau reînnoit online (contra cost). (2) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.  Funcţia Mirror Screen operează prin 
aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android), prin Apple CarPlay TM (smartphone cu sistem iOS) sau, până în mai 2021, prin tehnologia Mirror Link® (smartphone-uri 
compatibile MirrorLink® și doar în asociere cu echipamentul Peugeot Connect Radio), cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon. Doar aplicaţiile 
certi¥cate Android Auto, Apple CarPlay TM sau Mirror Link® pot funcţiona atunci când vehiculul este staţionat sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, 
anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot ¥ restricţionate. Anumite aplicaţii care pot ¥ gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certi¥cate Mirror 
Link®, Apple CarPlay TM sau Android Auto contra cost. Pentru informaţii suplimentare, consultă site-ul www.peugeot.com.ro. (3)Reîncărcare prin inducţie pentru aparatele 
compatibile cu standardul Qi.

SUV PEUGEOT 3008 te invită să descoperi interiorul spectaculos echipat  
cu inovatorul instrumentar de bord PEUGEOT i-Cockpit®. Volanul compact 
multifuncţional oferă un plus de senzaţii și manevrabilitate. Noul ecran 
tactil HD de 10’’ este asociat cu comenzile elegante cromate Toggles 
Switches ce oferă acces rapid și intuitiv la diferite funcţii de confort. 
Instrumentarul de bord digital de 12,3”
calitate.

Peugeot Connect îţi oferă acces la o gamă de servicii conectate cu Pack Navigaţie conectată care include serviciile TomTom® 
(1) (2), te poţi bucura de oricare dintre 

aplicaţiile smartphone-ului compatibile cu Apple CarPlay TM , sau Android Auto. Smartphone-ul se încarcă wireless(3) în zona 
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UNIVERSUL HYBRIDAFIȘAJ DE ÎNALTĂ CALITATE

(1)De preferinţă, atunci când vehiculul este staționat.

(1)

personalizat(2) cu ușurinţă, pentru ca șoferul să nu trebuiască să 
își ia ochii de la drum.

În versiunea plug-in hybrid, PEUGEOT i-Cockpit® integrează un univers în totalitate dedicat 
care permite șoferului să vizualizeze statistici privind consumul de energie (energie electrică 
și carburant).



CONFORT LA SUPERLATIV

(1)Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2)Scaune AGR (Aktion Gesunder Rücken: Autoritatea germană pentru 
sănătatea spatelui): dotare standard, opţională sau indisponibilă, în
funcţie de versiune.
(3)Disponibil doar pe versiunile 3008 cu motorizare termică.
(4) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

12

Sub lumina plăcută a plafonului panoramic 
culisant(1) scaunele ample certi�cate AGR(2) cu 
funcţie de masaj te cuprind confortabil în 
ambianţa muzicală asigurată de sistemul HI-FI 
Premium FOCAL®(1). Hayonul ingenios cu sistem 
hands-free(1), se închide sau se deschide pentru a 
facilita încărcarea tuturor obiectelor. Un gest 
discret cu piciorul pe sub bara de protecţie din 
spate este su�cient pentru a acţiona sistemul. 
Creează-ţi propriul spaţiu interior cu sistemul 
“Magic Flat”(3) și bancheta rabatabilă fragmentată 
în sistem 2/3-1/3, ce eliberează suprafaţa plană de 
care ai nevoie. Îţi poţi aranja lucrurile în funcţie de 
felul în care alegi să îţi petreci timpul liber și poţi 
încărca chiar și obiecte foarte lungi, prin plierea 
scaunului pasagerului din dreapta(4).
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TEHNOLOGII 
INOVATOARE

(1)Doar în asociere cu cutia de viteze automată EAT8. Dotare 
standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
Sistemele de asistenţă la șofat sunt disponibile în funcţie de
con¥guraţia vehiculului, de echipare și ţară.

(2)Viziune pe timp de noapte, sistem disponibil opţional pe
versiunile GT și GT Pack.
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Numeroasele sisteme de asistenţă la condus 
de ultimă generaţie ce echipează SUV 

la bord și reprezintă un prim pas spre condusul 
semi-autonom: recunoaștere extinsă a 
indicatoarelor rutiere, regulator de viteză 
adaptiv “ACC” Stop & Go(1), asistenţă la 
poziţionarea pe bandă* sau menţinerea benzii 
cu detectarea marginii drumului, supraveghere 
activă a unghiului mort. Sistemele reprezintă o 
garanţie suplimentară a unui condus relaxat.
Pe timp de noapte, sistemul exclusiv “Night 
Vision”(2) cu cameră cu infraroșu detectează 
prezenţa pietonilor sau a animalelor în faţa 
vehiculului pe o distanţă de până la 200 m și te 
avertizează printr-o alertă sonoră. Frânarea 
automată de urgenţă se va declanșa dacă 
pietonii sau bicicliștii sunt depistaţi în faţa 
vehiculului, chiar și pe timp de noapte.
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EXPERIENŢĂ AMPLIFICATĂ
Versiunea performantă PLUG-IN HYBRID4, cu 
cele 4 roţi motrice, oferă un plus de senzaţii și 
o tracţiune îmbunătăţită pe drumuri sau 
terenuri dificile. Rezultatul este o aderenţă 
absolută, indiferent că te afli pe un drum 
umed, noroios, înzăpezit sau sinuos. 
Dacă puterea solicitată permite acest lucru, iar 
nivelul de încărcare a bateriei este suficient, 
versiunea 4WD(1) poate fi utilizată în modul pur 
electric.

(1) 4WD (4 Wheel Drive): 4 roţi motrice.



PĂSTREAZĂ CONTROLUL

(1)4 moduri de aderenţă: normal, zăpadă, noroi și nisip - 
Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiunile 
3008 PureTech și BlueHDi.
(2)Pneuri de iarnă (3PMSF) și/sau Noroi și zăpadă 
(M+S), în funcţie de ţară.
(3)Împrumutat din universul 4X4, acest sistem de 
asistenţă la coborârea în pantă permite ajustarea 
automatăa vitezei vehiculului în funcţie de gradul de 
înclinare a pantei, cu o punere în mișcare progresivă, 
fără a acţiona acceleraţia sau frâna.

Sistemul Advanced Grip Control, 
disponibil pe noul SUV Peugeot 3008 
este un pachet compus dintr-un 
sistem de control îmbunătăţit al 
tracţiunii(1), pneuri speci�ce(2) și Hill 
Assist Descent Control(3). Acesta 
permite adaptarea aderenţei la cele 
mai di�cile condiţii: zăpadă, noroi sau 
nisip. 
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EXPERIENŢĂ DE CONDUS REÎNNOITĂ

(1)Electric: rulare în modul electric până la 135km/h (modul zero emisii și silenţios) - Hybrid: alternanţă între modul 
Electric și termic, în funcţie de condiţiile de rulare și de stilul de condus. - Sport: mobilizează întreaga putere a motorului 
termic și electric pentru o performanţă dinamică maximă -4WD: disponibil doar pe versiunea HYBRID4, pentru o 
tracţiune îmbunătăţită ( 4 roţi motrice și o putere combinată a motoarelor termic și electric de 300 CP).

Motorizările plug-in hybrid oferă noi senzaţii graţie libertăţii de a utiliza cele 4 
moduri de condus(1): ELECTRIC, HYBRID, SPORT și 4WD. Datorită funcţiei Brake, 
energia este recuperată în faza de frânare sau decelerare, ceea ce duce la 
creșterea autonomiei în modul Electric.

TEHNOLOGIA HYBRID REÎNCĂRCABIL: POLIVALENŢĂ DE NEEGALAT
SUV PEUGEOT 3008 plug-in hybrid este disponibil în versiunea HYBRID(1) (2 roți motrice, 225CP) și în 
versiunea HYBRID4(2) (4 roți motrice, 300CP). Autonomia bateriei în modul Electric este de până la 
56km WLTP(3) pentru versiunea HYBRID și de până la 59km WLTP(3) pentru versiunea HYBRID4.

(1)Asociază un motor pe benzină PureTech de 132kW/180CP și un motor electric de 80kW/110CP-WLTP. Consum mixt WLTP de 1,3 l/100 km, 
emisii CO2 de 30 g/km, în funcție de dotările opționale ale mașinii.
(2)Asociază un motor pe benzină PureTech de 147kW/200CP și două motoare electrice de 80kW/110CP WLTP. Consum mixt WLTP de 1,3 l/100 
km, emisii CO2 de 29 g/km, în funcție de dotările opționale ale mașinii.
(3) Certificare WLTP a gamei PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID & PLUG-IN HYBRID4 în regim electric, în funcție de versiune și nivel de echipare: între 
54 și 59 km în regim de rulare mixt (mixt AER WLTP) și între 71 km și 75 km în regim de rulare urban (urban EAER WLTP). Valori conform ciclului 
WLTP, conform căruia autovehiculele sunt omologate de la 1 septembrie 2018, actualizate la 2 ianuarie 2022. Aceste valori sunt oferite în scop de 
comparație. Important: autonomia reală poate varia foarte mult în funcție de: dotări, condițiile de utilizare a mașinii (stil de condus, viteză, greutate 
totală etc.), utilizarea anumitor echipamente (aer condiționat, încălzire etc.), tipul de anvelope, condițiile de drum, condițiile meteo extreme.



MOTORIZĂRI
PURETECH & BlueHDi

(1)EAT8 (E£cient Automatic Transmission 8): cutie de viteze 
automată cu opt rapoarte disponibilă standard, opţional sau 
indisponibilă, în funcţie de motorizare și de versiune.

CUTIA AUTOMATĂ EAT8

(1)EAT8 (E£cient Automatic Transmission 8): cutia de viteze 
automată cu opt rapoarte disponibilă standard, opţional sau 
indisponibilă, în funcţie de versiune.

SUV PEUGEOT 3008 bene�ciază de o gamă 
largă de motorizări Puretech pe benzină și 
Diesel BlueHDI, ce pot � asociate cu cutie de 
viteze manuală cu 6 trepte sau una automată 
cu 8 rapoarte EAT8(1). Motorizările, echipate 
toate cu Stop&Start oferă performanţe ridicate, 
un consum redus și plăcere la condus.

Cutia automată EAT8(1) cu padele pe volan și 
comandă electrică oferă schimbări rapide și 
�uide ale treptelor de viteză graţie tehnologiei 
Quickshift. Această optimizare a rapoartelor 
asigură economie și confort la utilizare și 
intensi�că experienţa și plăcerea la condus.
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PĂSTREAZĂ CONTROLUL LIFESTYLE 3008 
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Practic, ingenios, confortabil...
SUV 3008 oferă o gamă largă de accesorii pentru a-ţi echipa și păstra vehiculul 
tău nou, ca în prima zi. Pentru versiunile 3008 plug-in hybrid a fost dezvoltată o 

Descoperă colecţia de produse lifestyle inspirate de universul SUV-ului 3008.
Descoperă oferta completă PEUGEOT Lifestyle pe site-ul: https://boutique.peugeot.com.

1. Cămașă damă cu logo
2. Sticlă izotermă



O AMBIANŢĂ CĂLDUROASĂ

(1)Opţional. Piele și alte materiale: pentru detalii privind 
tapiţeria din piele, consultă caracteristicile tehnice disponibile 
în punctele de vânzare sau pe site-ul: www.peugeot.com.ro
(2)Dotare standard sau opţională pe versiunile GT și GT Pack.

Material textil MECO(1)

TEP/Material textil COLYN(2)

TEP/Material textil BELOMKA(3)

TEP/ Alcantara® Noir Mistral(4)

Piele Nappa Mistral(5)  
Piele Nappa Rouge(6)

22

(2) Dotare standard pe versiunile ALLURE/ALLURE PACK
(1) Dotare standard pe versiunile ACTIVE/ACTIVE PACK.

(3) Dotare standard pe versiunile GT 
(4) Dotare standard pe versiunile GT Pack
(5) Dotare opţională pe versiunile ALLURE/ALLURE Pack/GT/GT Pack
(6) Dotare opţională pe versiunile GT/GT Pack

.

Aici, eleganţa înseamnă materiale șic, precum 
Alcantara® sau piele Nappa®(1) cu cusături arămii, sau 
decoruri din material textil Alcantara Gris Gréval* sau 
lemn de tei de culoare închisă(2).



Jante aliaj de 17” CHICAGO(1) Jante aliaj de 18” DETROIT(2) 
bi-ton diamantate Gris Storm

Jante aliaj de 18” DETROIT(3)

bi-ton diamantate Noir Onyx
Jante aliaj de 18” LOS ANGELES(4) 

bi-ton diamantate Gris Haria
Jante aliaj de 19” BOSTON(5)

bi-ton diamantate Noir Onyx
 lăcuite mat

Jante aliaj de 19” SAN FRANCISCO(5)

bi-ton diamantate Noir Onyx 
lăcuite mat

Jante aliaj de 19” WASHINGTON(6)

diamantate Noir Onyx Black Mist

Gris Artense(2)

Rouge Ultimate(2)

Noir perla Nerra(2) Bleu Célèbes(1)

Bleu Vertigo (2) Blanc Nacré(2)

Gris Platinium(2)

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

ȘI ALEGE ACCESORIILE PERSONALIZATE
SUV PEUGEOT 3008 poate � echipat cu jante din 
aliaj 17, 18 sau 19 inch, pentru un plus de eleganţă 
și de personalitate.

(1)Dotare standard pe versiunile ACTIVE/ACTIVE PACK.
(2) Dotare standard pe versiunile ALLURE/ALLURE PACK
(3) Dotare standard pe versiunile GT 
(4) Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune,
      în asociere cu Advanced Grip Control
(5) Dotare standard pe versiunile GT Pack
(6) În asociere cu opţiunea Black Pack pe versiunea GT/GT Pack

23

(1) Dotare standard.
(2) Dotare opţională.



CAPACITATEA BATERIEI GARANTATĂ 
TIMP DE 8 ANI SAU 160 000 KM SOLUŢIE DE MOBILITATE

ÎN DEPLINĂ RELAXARE 24H/24 ȘI 7Z/7 
PEUGEOT ASSISTANCE – UN CONDUS 

A BENEFICIA DE CEA MAI BUNĂ EXPERIENŢĂ DE CONDUS 
ACTUALIZARE PERMANENTĂ A SOFTWARE-URILOR - PENTRU  

VEHICULULTĂU ȘI VOR RĂSPUNDE LA TOATE ÎNTREBĂRILE TALE   
E-EXPERT CENTER –EXPERŢII NOȘTRI SE VOR OCUPA DE  

FIECĂREI  INTERVENŢII ÎN ATELIERUL DE SERVICE
REÎNCĂRCAREA MAȘINII LA 80% CU OCAZIA 

DE WALLBOX-URI INSTALATE DE PROFESIONIȘTI 
SOLUŢIE CERTIFICATĂ DE REÎNCĂRCARE: O GAMĂ COMPLETĂ

ȘI CALCULEAZĂ SERVICIILE POST-VÂNZARE
DEVIZ ȘI PROGRAMARE ONLINE – FĂ O   

VEHICULELE PLUG-IN HYBRID, ANGAJAMENTELE MĂRCII

REŢEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII

PENTRU SIGURANŢA TA

GARANŢIA CONSTRUCTORULUI

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 �xă sau mobilă naţională;
+4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT

Garanţia calităţii, securităţii și �abilităţii �ecărei piese originale 
Peugeot este conferită de testele de veri�care realizate cu severitate 
pentru siguranţa ta. Acestea bene�ciază de doi ani garanţie pentru 
persoane �zice, 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
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 modi�ca în orice moment caracteristicile tehnice, echipamen-
tele, opţiunile și nuanţele. Tehnicile actuale de reproducere 
fotogra�că nu permit redarea cu �delitate 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 � reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles 
PEUGEOT.

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.
(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a acestor contracte, 
garanţii și servicii, consultă documentele corespunzătoare în 
punctele de vânzare PEUGEOT.
(2) Începând cu data primei înmatriculări a autovehiculului tău 
PEUGEOT și până la sfârșitul garanţiei comerciale acordate de 
constructor.
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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.

Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România bene�ci-
ază de o garanţie contra defectelor de fabricaţie cu o durată de 4 
ani sau 100.000 de kilometri, de o garanţie anti-perforare cu o 
durată de 12 ani, precum și de o garanţie a vopselei cu o durată de 
3 ani, în România, Uniunea Europeană, precum și în ţările sau 
teritoriile următoare: Albania, Andorra, Bosnia, Herţegovina, 
Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, 
Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, Vatican.
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