RIFTER

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

* STILUL DISTINCTIV PEUGEOT

DISTINCTIVE
PEUGEOT STYLING

*

UN DESIGN FĂRĂ COMPROMISURI

UN CARACTER ASERTIV

Elegant, robust, agil și puternic, PEUGEOT RIFTER este un simbol al versatilităţii.

Cu contururile sale distincte și liniile elegante, PEUGEOT RIFTER nu trece

Cu o capotă scurtă și înaltă și garda la sol ridicată, RIFTER împrumută cu îndrăzneală

neobservat. Protecţia inferioară gri din aluminiu(1), jantele din aliaj de 17“

unele elemente specifice SUV-urilor. Semnătura luminoasă completată de luminile de zi

diamantate(2), barele de pe plafon, bosajele negre de deasupra roţilor și protecţia

DRL cu LED

laterală stau la baza designului excepţional al MPV-ului Rifter.

(1)

și grila verticală, subliniază silueta echilibrată, compactă și dinamică.

(1) DRL cu LED : Daytime Running Lamp (lumini de zi) cu Diodă Electro Luminiscentă. Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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BLOCURI OPTICE CU SEMNĂTURA CELOR 3 GHEARE

ELEMENTE DISTINCTIVE

Cu semnătura luminoasă spate a celor trei gheare, PEUGEOT RIFTER se impune

Noul PEUGEOT e-RIFTER poate fi recunoscut prin monograma

în calitate de MPV emblematic al mărcii. Pachetul de remorcare în dotare opţională

distinctivă “e-Rifter” și trapa de încărcare situată pe aripa stânga

oferă posibilitatea de a tracta o sarcină de până la 750 kg, în timp ce cele două uși

spate care găzduiește prizele pentru reîncărcare.

laterale culisante, cu accesibilitate mai mare, și geamurile fumurii(1) ce se pot coborî(2)
te invită către un interior spaţios și primitor.

(1) Disponibile pentru rândul 2 ca dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) Pentru rândurile 2 și 3, geamurile fumurii sunt disponibile alături de luneta cu deschidere,
sau indisponibile în funcţie de versiune.

AVENTURA
ÎNCEPE AICI

ÎN DRUM
SPRE NOI SENZAŢII
Instalează-te la volanul MPV-ului PEUGEOT
RIFTER și profită de o poziţie de condus
adaptată și scaune ergonomice de calitate,
pe măsura conducătorilor auto de toate
dimensiunile. La acestea se adaugă un
incredibil confort acustic, pentru ca habitaclul
să se transforme într-o veritabilă oază de liniște.

PEUGEOT i-COCKPIT®
ÎN DEPLINĂ E-VOLUŢIE
Cu PEUGEOT i-Cockpit® descoperi o experienţă
de condus mai agilă și mai instinctivă datorită
volanului compact, head-up display-ului
și ecranului tactil de 8“(1) sau 10“(2). PEUGEOT
i-Cockpit® evouluează din punct de vedere
tehnologic, cu două instrumentare de bord noi,
pentru a vizualiza toate informaţiile necesare
gestionării adecvate a unui vehicul 100%
electric.

(1) Dotare standard sau opţională în funcţie de versiune.
(2) Dotare opţională.

7

ECRAN TACTIL
Ecranul tactil de 10“(1) îţi permite să accesezi meniul “Electric” prin intermediul butonului
dedicat navigării:
• “Flux” pentru a vizualiza fluxul de energie în timp real,
• “Statistici” pentru afișarea statisticilor privind consumul,
• “Încărcare”, care permite programarea sau amânarea încărcării.

(1) Dotare opţională.

INSTRUMENTAR DE BORD DIGITAL
În dotare opţională, e-RIFTER dispune de un instrumentar de bord
100% digital. Afișajul informaţiilor este în totalitate configurabil
și personalizabil. Sunt disponibile mai multe moduri de afișare,
accesibile prin comutatorul situat pe volan, pentru ca Peugeot i-Cockpit
să fie în totalitate adaptat nevoilor tale.
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INTELLIGENCE
FOR GREATER EASE*
Disponibil cu 5 sau 7 locuri și în două versiuni
de lungime (Standard și Lung)**, PEUGEOT RIFTER
este extrem de adaptabil. Scaunul pasagerului faţă,
bancheta spate fracţionată 2/3-1/3(1) sau cele 3 scaune
spate individuale(2) cu sistem Magic Flat, care permite
plierea lor în podea și un al treilea rând cu 2 scaune
individuale ce pot fi înlăturate: tu decizi configuraţia
de care ai nevoie. Portbagajul oferă un volum
impresionant, cuprins între 775 l și 3.500 l
și până la 4.000 l pentru versiunea lungă cu 5 locuri.
Nu în ultimul rând, luneta cu deschidere(2), pragul
coborât al portbagajului și podeaua plană(3) facilitează
încărcarea și descărcarea bagajelor.

* Inteligenţă pentru un plus de facilitate.
** În funcţie de versiune și ţară.
(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(3) Obiecte lungi de până la 2,70 m în versiunea Standard sau de 3,05 m
în versiunea Lung.
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DESCOPERĂ
SPAŢIILE DE MARI DIMENSIUNI
PEUGEOT RIFTER oferă numeroase posibilităţi
în materie de depozitare. Mai mult decât o sursă
de lumină, plafonul Zenith®(1) cu acoperire electrică
și iluminare ambientală LED(2) oferă o serie de spaţii
suplimentare de depozitare în arcul central, panoul
din acoperiș și în compartimentul de depozitare
din partea frontală. Panourile ușilor din faţă
și din spate, consola centrală, podeaua spate(1)...
PEUGEOT RIFTER oferă o capacitate de stocare
record(3) în segmentul său. Mai numeroase, mai
spaţioase și mai accesibile, designul lor ergonomic
poate găzdui toate obiectele utilizate zilnic.

(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) LED: Iluminat 100% Diodă Electro Luminiscentă.
(3) Până la 186l, dintre care 92l la nivelul plafonului Zénith®.
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EXPERIENŢĂ
AMPLIFICATĂ

CONECTAT
LA VIATA DE ZI CU ZI
Cu ajutorul Connected Navigation Pack(1)
cu comandă vocală, ce include informaţii
privind traficul în timp real și zonele de risc
oferite de TomTom Services(2), precum
și localizarea și disponibilitatea staţiilor
de încărcare beneficiezi de o viziune completă
asupra mediului exterior direct pe ecranul
tactil.
Graţie funcţiei Mirror Screen(3), ai posibilitatea
de a utiliza aplicaţiile de pe smartphone
direct pe ecranul tactil al modelului PEUGEOT
RIFTER. Cu încărcarea prin inducţie(4),
nu mai ai nevoie de cablu pentru a încărca
smartphone-ul tău.

(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de
versiune. - Serviciile de Navigaţie Conectată sunt accesibile prin
intermediul unei cartele SIM sau al Smartphone-ului (modul Modem,
în funcţie de model/versiune).
(2) Serviciile TomTom pot afișa toate informaţiile esenţiale pentru
condus în timp real: trafic în timp real, staţii de combustibil, parcare,
vreme, căutări locale și Zone de Risc (în funcţie de legislaţia ţării).
Toate aceste servicii sunt incluse într-un abonament pe 3 ani care
poate fi prelungit sau ulterior reînnoit online contra cost.
(3) Doar aplicaţiile certificate Android Auto, Apple CarPlayTM 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 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. Funcţia Mirror Screen operează prin
aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android) sau prin
Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem iOS), cu condiţia de a avea
un abonament cu acces la internet pe telefon.
(4) Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune
- Reîncărcare prin inducţie, pentru aparatele compatibile cu
standardul Qi.

PESTE TOT, LA LOCUL LUI

ÎN SIGURANŢĂ, LA BORD

Cu ajutorul diferitelor sisteme de asistenţă la manevrarea PEUGEOT RIFTER,

Cu ajutorul sistemelor PEUGEOT de asistenţă la condus, RIFTER simplifică condusul

te bucuri de o mai mare libertate și plăcere de a conduce.

și oferă un grad mai mare de confort și siguranţă. Recunoaștere extinsă a limitelor

Camera pentru marșarier Visiopark 1(1), Park Assist(2) de ultimă generaţie

de viteză cu recomandări(1), Cruise Control adaptiv(1) cu funcţie Stop(2), sistem

și sistemul de supraveghere a unghiului mort : ești pregătit

de avertizare la părăsirea benzii de circulaţie(1), acces și pornire hands-free(1)

pentru orice situaţie.

și frână de parcare electrică(1) pentru călătorii fără probleme!

(1) Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.

(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

(2) Asistenţă activă la parcare, disponibilă opţional sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

(2) Funcţia Stop a regulatorului de viteză adaptiv este disponibilă numai cu cutia de viteze automată EAT8.

(3)

(3) Dotare disponibilă opţional sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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PREGĂTIT PENTRU AVENTURĂ

EXPLOREAZĂ TOATE TIPURILE DE TEREN

Tracţiune îmbunătăţită pentru și mai multă aventură. Cu Advanced Grip Control(1)

Deţii controlul chiar și în condiţii extreme. Cu funcţia HADC(1) din cadrul Advanced

și controlul său optimizat al tracţiunii, experienţa de condus de la bordul PEUGEOT

Grip Control(2), PEUGEOT RIFTER menţine o viteză de coborâre scăzută pe suprafeţele

RIFTER se adaptează tuturor nevoilor tale. Alegi între 5 setări de rulare diferite

mai abrupte. Poţi să te concentrezi astfel la direcţie, în timp ce te bucuri de siguranţa,

(Standard, Snow, Mud, Sand, ESP OFF) utilizând butonul de pe consola centrală

confortul și controlul îmbunătăţite.

pentru o tracţiune îmbunătăţită.
(1) Hill Assit Descent Control.
(1) Dotare opţională sau indisponibilă în funcţie de versiune.

(2) Disponibil opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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MAI MULTĂ
LIBERTATE DE ACŢIUNE

MOTORIZARE
100% ELECTRICĂ
Pe cât de ușor de manevrat în oraș,
pe atât de robust și sigura la drum noul
PEUGEOT este echipat cu motor electric
de 100 kW (136 CP). Motorul oferă o acceleraţie
instantanee graţie cuplului motor de 260 Nm
disponibil imediat. La volanul noului
PEUGEOT e-Rifter profiţi de un condus lin,
dinamic și silenţios(1). Autonomia bateriei
monovolumului PEUGEOT e-Rifter îţi permite
să parcurgi până la 280 km conform
protocolului de omologare WLTP(2).
Bateria este garantată timp de 8 ani
sau 160.000 km pentru 70% din capacitatea
sa de încărcare.

(1) Cu toate acestea, ai grijă să păstrezi controlul asupra vehiculului
tău și să fii atent la mediul înconjurător, care nu este obișnuit
cu vehiculele silenţioase.
(2) Autonomia și consumul de energie electrică menţionate
respectă procedura de testare WLTP, pe baza căreia sunt
omologate vehiculele noi de la 1 septembrie 2018. Acestea pot
varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori,
cum ar fi: viteza, confortul termic de la interiorul vehiculului, stilul
de condus și temperatura exterioară. Timpul de încărcare depinde
în special de puterea încărcătorului de la bordul vehiculului,
de cablul de încărcare și de tipul și puterea staţiei de încărcare.
Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Peugeot.
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3 MODURI DE CONDUS
Noul PEUGEOT e-RIFTER oferă 3 moduri de condus:
• Eco (60 kW, 180 Nm): autonomie optimizată
prin ajustarea anumitor setări.
• Normal (80 kW, 210 Nm): confort optim pentru
utilizare zilnică.
• Power (100 kW, 260 Nm): performanţă optimizată
pentru transportul sarcinilor grele.

MODURI DE FRÂNARE
Datorită frânării regenerative sunt disponibile 2 niveluri
de frână de motor(1) care-ţi permit să încarci bateria
în timp ce mașina decelerează:
• Moderat (activat la pornire), similar cu cel al unui
vehicul cu motor termic.
• Sporit (accesibil prin apăsarea butonului „B”,
pentru Brake, situat pe comanda cutiei de viteze),
pentru o decelerare controlată de pedala
de acceleraţie și sporirea autonomiei.

(1) Reîncărcare moderată sau sporită a bateriei.
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ÎNCĂRCAREA
ACASĂ SAU LA SERVICIU
Pentru a profita din plin de autonomia
de 280 km WLTP, sunt disponibile mai multe
soluţii de încărcare:
• De la o priză standard (8A)
pentru o încărcare completă în 31h.
• De la o priză ranforsată (16A)
pentru o încărcare completă în 15h.
• De la un Wall Box de 7,4 kW pentru o încărcare
completă în 7h30 cu încărcătorul de bord
monofazat (7,4 kW) standard.
• De la un Wall Box de 11 kw pentru o încărcare
completă în 5h cu încărcătorul de bord trifazat
(11 kW) disponibil opţional.

ÎNCĂRCAREA
LA STAŢIILE PUBLICE
O reţea ce cuprinde 220.000 de staţii de încărcare
publice(1) este disponibilă în toată Europa.
Peugeot îţi oferă un abonament gratuit
la Free2Move Services prin intermediul aplicaţiei
mobile care-ţi oferă acces la reţeaua extinsă
de staţii publice de încărcare din Europa.
Folosind ChargeMyCar(2) împreună cu Free2Move
Services și un card de încărcare, accesezi o reţea
de peste 188.000 de staţii de încărcare din toată
Europa.

(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. Momentan indisponibil în România.

CONTROL LA DISTANŢĂ

CHARGE MY CAR*

APLICAŢIA MYPEUGEOT®

Folosind smartphone-ul, poţi controla și planifica reîncărcarea sau

Poţi opta pentru o soluţie simplă pentru a accesa

Beneficiezi de servicii personalizate în timp real, sincronizate cu conturile tale,

poţi gestiona temperatura de la bordul vehiculului.

staţiile publice de încărcare prin intermediul

prin aplicaţia gratuită MyPeugeot®(1) :

Află mai multe accesând adresa:

Charge My Car din cadrul Free2Move Services.

• Urmărești starea vehiculului tău (informaţii cu privire la condus, localizare).

https://services-store.peugeot.com.ro/store/control-la-distanta-e-peugeot

Află mai multe accesând adresa:

• Ai acces rapid și ușor la asistenţă.

https://free2moveservices.com/

• Gestionezi cerinţele de întreţinere și service ale vehiculului.
• Gestionezi cu ușurinţă încărcarea bateriei și temperatura interiorului.

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

• Direct de pe smartphone, controlezi și planifici încărcarea în timpul
* Servicii indisponibile momentan în România.

orelor cu tarif redus.
Află mai multe accesând adresa: https://mypeugeot.peugeot.com.ro/

(1) Sub rezerva accesului la o reţea mobilă de date, în funcţie de configuraţia vehiculului și de ţară.
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MOTORIZĂRI PURETECH & BlueHDi

PERFORMANT DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE

Motorizările inovatoare oferite de PEUGEOT RIFTER asociază performanţa și economia de combustibil. Motoarele

Un comutator simplu pentru un condus mai flexibil. Cutia de viteze automată

de ultimă generaţie Diesel BlueHDi și PureTech pe benzină oferă un plus de plăcere pentru o experienţă de condus

cu 8 trepte EAT8(1) oferă schimbări de trepte line și bine gestionate,

inedită. RIFTER este oferit alături de motorizări BlueHDi 100 asociate cu cutia de viteze manuală cu 5 rapoarte sau

pentru a fi mereu în treapta de viteză corectă. Datorită padelelor din spatele

PureTech 110 S&S cuplate la o cutie de viteze manuală cu 6 trepte BVM6(1), care sunt disponibile și în versiuni cu

volanului poţi schimba vitezele și manual, fără a pierde însă funcţia automată.

consum redus(2) pentru o economie optimă de combustibil.
(1) EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Noua cutie de viteze automată cu 8 trepte, disponibilă
(1) CONSUM COMBUSTIBIL ȘI EMISII DE CO2 Datele sunt estimative și pot suferi modificări, în funcţie de gamă. Valori WLTP(1) : Consum combustibil ciclu mixt: 5,2-5,3 l/100 km
– Emisii CO2 ciclu mixt: 136-138 g/km. (1) Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP. Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru
autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure,
WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile consumului
de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2
pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori, cum ar fi echipamentele specifice, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii suplimentare
contactează dealerul tău Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.peugeot.com.ro. (2) Valorile cu consum foarte redus (PureTech 110 S&S și BlueHDi 100)
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sunt echipate cu spoiler pe acoperiș, anvelope speciale cu rezistenţă scăzută la rulare și sistem Stop&Start, disponibil numai pe versiunea BlueHDi 100.

numai în asociere cu motorul BlueHDi 130 S&S EAT8.

PERSONALIZARE

1

DETALII ATENT GÂNDITE
Descoperă selecţia de tapiţerii(1) de înaltă calitate
pentru un interior sobru și elegant.
(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

2

3
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1.

Material textil CURITIBA

2.

Material textil CARACAL

3.

Material textil SQUARED

STILUL TĂU,
CULORILE TALE…
Alege nuanţa care se potrivește cu stilul tău,
dintr-o gamă de 7 culori.

Blanc Banquise

Silky Grey

Gris Artense

Deep Blue

Gris Platinium

Noir Onyx

(1)

Nuanţă opacă.

(2)

Nuanţă metalizată.

(3)

Nuanţă Vernis în trei straturi.

(4)

Nuanţă perlată.

Metallic Copper

… PÂNĂ ÎN CELE MAI MICI
DETALII
Pentru a personaliza modelul tău, alege între
cele 5 modele de jante(1) sau capace de roată(1)
de dimensiuni cuprinse între 15“ și 17“.

Capac roată 15” MILFORD
(1)

Capac roată 16”RAKIURA

Capac roată 16”TONGARIRO

Jante aliaj 16” TARANAKI

Jante aliaj diamantate 17”AORAKI

Dotare standard, opţională sau indisponibilă,

în funcţie de versiune.
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ALEGE TOT CE E MAI BUN
PENTRU MODELUL TĂU RIFTER
Pentru sport, pentru aventură, pentru familie...
Indiferent de nevoile tale, PEUGEOT RIFTER
se adaptează stilului tău de viaţă graţie unei game
largi de accesorii și echipamente.
1

2

1.

Asistenţă la staţionare faţă și spate
+ sistem de alarmă antiefracţie cu telecomanda originală.
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3

4

5

6

2.

Cotieră scaun faţă.

3.

Bare de plafon transversale pe bare longitudinale.

4.

Portbagaj de acoperiș lung (420 litri).

5.

Set covorașe 3D din mochetă.

6.

Tavă portbagaj rigidă.

VEHICULE ELECTRICE, 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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