
NOVÝ PEUGEOT 2008



Dynamické a inspirativní řízení, ušlechtilý design a bezvadná kvalita, 

to jsou pilíře nabídky značky PEUGEOT, jejichž zásluhou se pro vás řízení  

každého vozu PEUGEOT stane nezapomenutelným zážitkem.

Nové SUV* PEUGEOT 2008 je nositelem těchto základních hodnot značky a svou jedinečností 

vyčnívá z řady kompaktních SUV, která jsou dnes na trhu k dispozici. Nechte se okouzlit jeho  

silou a působivým SUV designem, který umí být robustní a zároveň soistikovaný.

*Sport Utility Vehicle

PEUGEOT 2008
NOVÉ KOMPAKTNÍ SUV





Kompaktní SUV PEUGEOT 2008 je osobitý model s výraznou přední maskou, která dává tušit 

inovativní charakter tohoto výjimečného vozu.

Jeho design nese znaky vozů SUV, kterým návrháři dodali na síle a robustnosti. Kryty podběhů*, 

vertikální maska chladiče a ochranné podprahové lišty* mají za úkol chránit karoserii vozu, 

zatímco estetické prvky – speciický tvar střechy, střešní lišty, ozdobný lem zadních dveří 

a spojler na víku zavazadlového prostoru – propůjčují vozu velmi soistikovaný vzhled.

* K dispozici podle zvolené verze

MAGICKY
PŘITAŽLIVÉ
SUV







Dynamiku modelu 2008 zdůrazňuje také 

elegantní světelný podpis vozu. Přední 

světlomety s maskou v kombinaci černé 

barvy a chromu* jsou vsazené do karoserie 

a hledí na vás pronikavým pohledem 

dravé šelmy.

Nezaměnitelným prvkem stylové identity 

PEUGEOT jsou zadní světla v jemném 

červeném odstínu s propracovanou 3D 

kresbou lvích drápů. Světla ohraničují víko 

zavazadlového prostoru, které dává tušit 

objemný a prakticky řešený zavazadlový 

prostor.

KOUZLO
SUV

* K dispozici podle zvolené verze





Nová barva karoserie červená Ultimate, původně vyhrazená pro model  

308 GTi, podtrhuje sílu a osobitost nového SUV PEUGEOT 2008.

Chromované lemy kolem oken, podélné střešní lišty, ozdobné kryty nad 

zadními dveřmi, spojler na zadním víku... při pohledu na nový PEUGEOT 

2008 vnímáte soistikovanou harmonii stylových prvků, které naznačují 

posun tohoto modelu směrem k luxusnější kategorii vozů. Jejich vytříbený 

design vytváří zajímavý kontrast se zvýšenou světlou výškou.

SUV 

CHARAKTER





PEUGEOT i-Cockpit® vám při řízení 

zprostředkuje unikátní zážitky a pocity. 

Jednoduše řešené místo řidiče, navržené 

s ohledem na udržení maximální 

pozornosti, vás láká usednout za volant 

a otestovat kvality tohoto výjimečného 

vozu. Kompaktní rozměry volantu vám 

umožňují zaujmout při řízení mnohem 

uvolněnější pozici, paže máte blíž u sebe, 

ruce jsou níž a řízení je díky tomu živější 

a vyžaduje menší úsilí. 

Základní jízdní a provozní informace 

jsou soustředěné na zvýšené přístrojové 

desce umístěné v ose výhledu, 

takže veškeré údaje na ukazatelích 

orámovaných modrou LED lištou čtete, 

aniž byste museli spustit oči z vozovky 

před sebou. Za volantem se tak cítíte 

jistější a uvolněnější. Vaši jedinečnou 

zkušenost při řízení v PEUGEOT 

i-Cockpitu® doplňuje dotykový 7’’ displej*, 

na němž máte veškerou výbavu vozu 

dokonale pod kontrolou.

POŽITEK
Z JÍZDY

* V základní výbavě od úrovně Active 



DOPŘEJTE SI SVOBODU
A NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY  







OBJEVTE
NOVÉ  
HORIZONTY

Nové SUV PEUGEOT 2008 vás inspiruje k cestám za dobrodružstvím.

Směle si poradí s jakýmkoliv terénem a má vše pod kontrolou.

S PEUGEOT i-Cockpitem®, moderní technologickou výbavou a excelentními 

jízdními vlastnostmi vám PEUGEOT 2008 připraví skutečně unikátní zážitky 

z jízdy. Intuitivní, živý, bezpečný…  řízení tohoto nového SUV se lvem na přídi 

se pro vás stane potěšením, kterého se již nebudete ochotni vzdát!





Provedení interiéru je v kategorii SUV vozů zcela unikátní. 

Nadchne vás svou nápaditostí, reprezentativním 

vzhledem a technologickým osvětlením, které dává 

vyniknout ušlechtilosti použitých materiálů.

Pohodlně usazeni na svém sedadle v příjemně osvětlené 

kabině můžete obdivovat preciznost PEUGEOT 

i-Cockpitu®. Ukazatele na přístrojové desce jsou 

lemované modrým LED světlem, střecha může být 

panoramatická s osvětlenými okraji* nebo laserem 

zpracovaná a podsvícená**. 

* Od úrovně Active
** V základní výbavě od úrovně Allure

UNIKÁTNÍ 
INTERIÉR



MAN5/EAT6

205 Nm od 1750 ot./min

od 1750 do 5500 ot./min

200 barů

240 000 ot./min

4,4/4,8

103/110

Tříválcové benzinové motory PureTech

Modulární, kompaktní, ekologický a výkonný motor 

PureTech je spojením účinnosti a špičkových technologií. 

Již od nízkých otáček nabízí jízdní komfort na úrovni těch 

nejlepších motorů na trhu. Poměr točivého momentu  

a výkonu v nízkých otáčkách je excelentní a při zachování 

stejného výkonu i jízdního komfortu tento motor dokázal 

omezit spotřebu paliva a emise CO2 až o 25 %.

Benzinový motor Turbo 1.2 PureTech 110 S&S vybavený 

novou automatickou převodovkou EAT6 emituje jen  

110 g CO2/km (měřeno dle směrnice EU) a přirozeně se tak 

stává referencí ve své kategorii.  

1.2 PureTech 110 S&S

PŘEVODOVKA

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT

DISPONIBILITA MAXIMÁLNÍHO

TOČIVÉHO MOMENTU

PŘÍMÉ VYSOKOTLAKÉ 

VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA

VÝKONNÉ TURBODMYCHADLO 

NOVÉ GENERACE

SPOTŘEBA V KOMBINOVANÉM 

PROVOZU (l/100 km) (1)

EMISE CO2 V KOMBINOVANÉM 

PROVOZU (g/km)

MOTORY



Technologie BlueHDi

Dieselový motor 1.6 BlueHDi unikátním způsobem spojuje technologii 

SCR (selektivní katalytická redukce) a iltr pevných částic s aditivem 

(FAP). Všechny výkonové varianty (75, 100 i 120 k) se vyznačují 

příjemným řízením a vynikající spotřebou paliva. Současně vám tento 

motoru nabídne velmi kvalitní výkony, hospodárný provoz a příznivé 

emise škodlivin.

MAN5: manuální pětistupňová převodovka
EAT6: automatická šestistupňová převodovka (Eficient Automatic Transmission 6)  
s technologií Quickshift zajišťuje rychlejší a dokonale plynulé řazení převodů, 
které zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu.

S&S: systém Stop and Start
FAP: iltr pevných částic s aditivem

(1) Podle směrnice 99/100/CE – měřeno metodou dle směrnice EU.

MAN5

230 Nm od 1750 ot./min

od 1750 do 3750 ot./min

3,7

97

1.6 BlueHDi FAP 100

PŘEVODOVKA

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT

DISPONIBILITA MAXIMÁLNÍHO 

TOČIVÉHO MOMENTU

SPOTŘEBA V KOMBINOVANÉM 

PROVOZU (l/100 km) (1)

EMISE CO2 V KOMBINOVANÉM 

PROVOZU (g/km)



GRIP
CONTROL®

Multifunkční a lexibilní systém Grip Control® působí 

prostřednictvím ESP na přední kola a optimalizuje pohyblivost 

vozu v závislosti na terénu. Je v nabídce pro motory s vyšším 

výkonem než 100 k, s manuální i automatickou převodovkou 

a s 16’’ nebo 17’’ pneumatikami. 

Režimy systému Grip Control® volíte otočným ovladačem 

na středové konzoli:  

• Režim Standard :

  •  určený pro jízdu v běžném provozu,

  •  nízká míra prokluzu.

• Režim Sníh :

  •   přizpůsobí okamžitě prokluz každého předního kola konkrétním   

podmínkám přilnavosti,

  •   jakmile vozidlo dosáhne rychlosti 50 km/h, systém se 

automaticky přepne do režimu Standard.



• Režim Terén :  

 •   určený pro jízdu na kluzkém povrchu (bláto, mokrá tráva …),

 •    usnadňuje rozjezd vozidla přenesením maximálního točivého 

momentu na kolo s  větší přilnavostí,

 •   působí jako diferenciál s omezeným prokluzem (DGL),

 •    je aktivní do rychlosti 80 km/h, pak se automaticky přepne 

do režimu Standard.

• Režim Písek :

 •   uzpůsobený na sypký povrch, 

 •    zachovává prokluzování obou hnacích kol současně, aby nedošlo 

k uvíznutí,

 •    režim je funkční až do rychlosti 120 km/h, potom se přepne do režimu Standard.

• Režim ESP Off : 

 •    nechává řidiči možnost volby odpojení systému ESP,

 •    řidič může převzít úplnou kontrolu nad pohybem vozu až do rychlosti 50 km/h.



MODERNÍ
SUV TECHNOLOGIE
Podvozkové části

Kompaktní SUV PEUGEOT 2008 s ideálně tvarovanou siluetou 

vám díky své optimální hmotnosti (od 1045 kg) a čtyřem typům 

nápravového systému nabídne příkladné dynamické vlastnosti. 

Pružiny, tlumiče, zkrutný stabilizátor, přední náprava a zadní příčný 

nosník byly navrženy tak, aby všechny motory dosáhly těch 

nejlepších dynamických výsledků. 

Řízení a směrová stabilita jsou přizpůsobené každému typu 

odpružení a řidič získá prostřednictvím kompaktního volantu 

vynikající kontakt s vozem i vozovkou.



Automatická převodovka EAT6

Nový PEUGEOT 2008 ve verzi 1.2 PureTech 110 S&S může být v nabídce s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6,

která optimalizuje spotřebu paliva a umocňuje příjemné pocity při řízení vozu.   

Použitá technologie Quickshift umožňuje:

• rychlé řazení převodů,

• vícestupňové přeřazení na požadovaný stupeň.

Snížením vnitřního tření a použitím uzamykatelného měniče točivého momentu, který brání prokluzu, dosahuje převodovka EAT6 

téměř stejné energetické účinnosti jako manuální převodovka. 

Rozdíl v emisích oproti verzi s manuální převodovkou je díky uvedeným řešením pouze 7 g CO2 /km (se stejnými pneumatikami).  

Z pohledu spotřeby a komfortu řízení se tak tato verze nového SUV PEUGEOT 2008 stává velmi atraktivní nabídkou.



Výbava nového vozu PEUGEOT 2008 se vyvíjí a přispívá ke 

stále vyšší bezpečnosti řidiče i cestujících: 

Active City Brake*

Nové zařízení, které v případě, že při jízdě v městském provozu 

(v rychlosti do 30 km/h) hrozí riziko srážky, začne automaticky 

brzdit, aby srážce zabránilo nebo zmírnilo její dopad. 

Na čelním skle je zabudovaný laserový snímač krátkého 

dosahu (LIDAR), který detekuje překážky, jako je vůz jedoucí 

ve stejném směru nebo stojící vozidlo. Systém dokáže 

automaticky aktivovat brzdění na plný výkon (zpomalení až  

o 10 m/s), aby zabránil kolizi nebo snížením rychlosti omezil 

její následky. V rychlosti do 15 km/h může systém vůz 

i automaticky zastavit a vyhnout se tak srážce s autem vpředu.

*Na přání od úrovně Active

 

Airbagy

V případě srážky poskytuje cestujícím ochranu 6 airbagů:  

2 čelní airbagy, 2 boční airbagy vpředu a 2 hlavové airbagy 

pro přední a zadní sedadla.

ESP

PEUGEOT 2008 je sériově vybavený elektronickým 

stabilizačním systémem ESP, který zahrnuje protiprokluzový 

systém ASR, dynamickou kontrolu stability, systém podpory 

brzdění v kritických situacích EVA, systém proti zablokování 

kol ABS a elektronický rozdělovač brzdného účinku REF.

Statické osvětlení křižovatky*

V pozici potkávacích nebo dálkových světel se při zapnutí 

směrového ukazatele nebo při určitém úhlu natočení volantu 

rozsvítí na příslušné straně přední mlhový světlomet a osvětlí 

vnitřní stranu zatáčky. Rychlost vozu musí být menší než  

40 km/h (jízda ve městě, v serpentinách, vjezd do křižovatky, 

manévrování na parkovišti...). 

* V základní výbavě od úrovně Allure

ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ



Park Assist a zadní kamera*

Zadní kamera se aktivuje automaticky při zařazení zpětného 

chodu. Monitoruje prostor za zádí vozu a obraz přenáší na 

dotykový displej, aby řidič mohl při manévrování s vozem 

sledovat i skryté překážky. Zadní kamera může být spojená se 

systémem Park Assist, aktivním parkovacím asistentem, který 

najde volné parkovací místo a poskytne řidiči aktivní asistenci 

při parkování nebo vyjetí z podélně orientovaného stání. 

Systém automaticky ovládá řízení a řidiči předává vizuální  

a zvukové informace. 

Řidič sám kontroluje zrychlení, brzdění a v případě manuální 

převodovky také řazení rychlostí.

*Na přání podle zvolené verze



VŠESTRANNÉ 
SUV
Inteligentní protiprokluzový systém Grip Control®* působí na 

pohon předních kol a v kombinaci s pneumatikami 4Seasons 

Mud & Snow, které jsou certiikované i jako zimní, optimalizuje 

pohyblivost vozu 2008 a rozšiřuje možnosti jeho používání na 

různých typech vozovky. 

S tímto pružným a všestranným systémem máte chování vozu 

stále pod kontrolou. Otočným ovladačem na středové konzoli 

volíte jízdní režim, který odpovídá reálným podmínkám sjízdnosti 

vozovky. Na inteligenci systému Grip Control® se můžete kdykoliv 

spolehnout, v běžných podmínkách volíte režim Standard nebo  

v závislosti na terénu jeden ze čtyř dalších režimů: sníh, terén, 

písek a ESP off. 

* Na přání od úrovně Active





Luxusní sportovní verze GT Line je vrcholem nabídky  

a zastřešuje úrovně výbavy Access, Active a Allure.  

PEUGEOT 2008 GT Line na exkluzivních hliníkových kolech

17’’ Eridan s černým diamantovým leskem vystavuje na 

odiv svůj sportovní temperament. Stylové doplňky, které 

mají u ostatních verzí chromované provedení, se u verze 

GT Line objevují výhradně v černé barvě. Mřížka přední 

masky vykládaná černě chromovanými fazetami dává 

vyniknout červenému nápisu PEUGEOT a v krytu pod zadním 

nárazníkem je zabudovaná stylová koncovka výfuku.  

Přední blatníky a zadní víko zdobí monogram GT Line.

GT LINE
SPORTOVNÍ 
ELEGANCE





GT LINE
EXKLUZIVNÍ VZHLED

Energie a sportovní dynamika se 

přenáší i do interiéru kabiny – hned 

při vstupu vás přivítají stylové prahové 

lišty z nerez oceli s nápisem PEUGEOT, 

hliníkové pedály a červeně obšívané 

koberečky. Zvýšená přístrojová deska 

s červeně podsvíceným orámováním 

ukazatelů ladí s motivem  Redline  

na dotykovém displeji. 

Červené prošívání zdobí volant 

potažený jemnou perforovanou  

kůží (1), čalounění předních i zadních 

sedadel, madla ve dveřích, hlavici 

řadicí páky i rukojeť parkovací brzdy.

(1)  Kůže a další materiály. Podrobné informace o použitých materiálech naleznete v ceníku, který získáte  
u svého prodejce nebo na našich internetových stránkách www.peugeot.cz





PEUGEOT
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PEUGEOT neustále rozšiřuje nabídku vozů s nízkými emisemi – 

více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise 

CO2 nižší než 140 g/km. Těchto výsledků PEUGEOT dosáhl díky 

účinným technologiím, v jejichž zavádění patří mezi průkopníky: 

iltr pevných částic FAP (uveden v roce 2000) dnes najdeme  

u většiny dieselových motorů a celkem bylo s tímto iltrem 

prodáno již 2,1 milionů vozů Peugeot. 

Nejúčinnější technologie na snížení emisí dieselových motorů 

dosahující v kombinovaném provozu spotřeby od 3,7 l/100 km 

(měřeno dle směrnice EU).

Mezi technologicky vyspělé komponenty, kterými je nový 

PEUGEOT 2008 vybaven, patří 3 motory 1.6 BlueHDi  

Euro 6. Technologie BlueHDi představuje jedinečné spojení  

SCR (selektivní katalytická redukce) a iltru pevných částic FAP  

s aditivem. Dieselové motory nové generace dokáží s touto 

technologií zásadně snížit spotřebu paliva, emise oxidů dusíku 

 (o více než 90 %) a optimalizovat emise CO2 až na 90 g/km*. 

* Ekonomická verze s nízkou spotřebou. Měřeno dle směrnice EU.

Úsporné benzinové motory v kombinovaném provozu spotřebují 

méně než  5 l/100 km (měřeno dle směrnice EU). 

Nový PEUGEOT 2008 je poháněn tříválcovými benzinovými 

motory PureTech Euro 6, které vynikají svými výkony i úsporností 

provozu. Vzhledem ke kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti 

mají tyto motory lepší provozní charakteristiky. V porovnání se 

čtyřválcovým motorem stejného výkonu má atmosférická verze 

motoru PureTech o 21 kg nižší hmotnost, přeplňovaná varianta  

je lehčí o 12 kg.

Výkonnost motorů je založená mimo jiné i na optimalizaci 

spalování a snížení vnitřního tření. Vedle vynikajících výkonů jsou 

tyto motory také synonymem pro hospodárnost: v porovnání se 

čtyřválcovým motorem stejného výkonu se spotřeba paliva  

a emise CO2 snižují o 25 %.



Motory Převodovka
Standardizovaná spotřeba paliva l/100 km  (1)

CO2 (g/km)
Město Mimo město Kombinovaná

1.2 PureTech 82 MAN5 6,0* 4,3* 4,9** 114*

1.2 PureTech 82 S&S ETG5 4,9** 4,0** 4,3** 99**

1.2 PureTech 110 S&S MAN5 5,3* 3,9* 4,4* 103*

1.2 PureTech 110 S&S EAT6 5,9* 4,1* 4,8* 110*

1.6 BlueHDi 75 MAN5 4,4* 3,3* 3,7* 97*

1.6 BlueHDi 100 MAN5 4,4* 3,3* 3,7* 97*

1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6 4,3* 3,3* 3,7* 96*

* S úspornými pneumatikami TBRR. 
** S úspornými pneumatikami UBRR.

(1) Podle směrnice 99/100/CE – měřeno metodou dle směrnice EU.

MAN5: manuální 5stupňová převodovka.
MAN6: manuální 6stupňová převodovka.
ETG5: pilotovaná 5stupňová převodovka.
EAT6: automatická 6stupňová převodovka.
S&S : Stop & Start.



BARVY KAROSERIE*
Standardní

Bílá Banquise Šedá Hurricane

Černá Perla Nera

Šedá Platinium

Modrá Emerald Cristal

Šedá Artense

Šedá Spirit Grey

Bílá Nacré

Metalické

Perleťové



S barevným lakem

Červená Utlimate

*Barvy jsou k dispozici podle zvolené verze a provedení interiéru



ČALOUNĚNÍ*
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*  Čalounění je k dispozici podle zvolené verze a barvy karoserie
(1)  Kůže a jiné materiály. Podrobné informace o koženém čalounění najdete v ceníku 

nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz  
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OZDOBNÉ KRYTY KOL 
A HLINÍKOVÁ KOLA*

Ozdobné kryty kol  16’’ SILICE (ARSENIC)Ozdobné kryty kol 15’’ IODE Ozdobné kryty kol 16’’ STRONTIUM

Kola z lehké slitiny 

16’’ HYDRE – lesklá šedá Dilium 

Kola z lehké slitiny broušená  

16’’ AQUILLA – lesklá šedá Storm  

Kola z lehké slitiny broušená 

17’’ ERIDAN – lesklá šedá Anthra 



Kola z lehké slitiny broušená 

17’’ ERIDAN – lesklá černá 

Kola z lehké slitiny 

17’’ ERIDAN –Full Black**

* Kola jsou k dispozici podle zvolené verze a motoru
**Pouze pro GT Line



VŮZ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Červená Ultimate / Kola z lehké slitiny broušená  

16’’ AQUILLA – lesklá šedá Storm

Kožené čalounění (1) Claudia černá Mistral

Modrá Emerald Crystal / Kola  

z lehké slitiny broušená  

17’’ ERIDAN – lesklá šedá Anthra

Čalounění Adamantium

Z různých barev karoserie, typů čalounění a hliníkových kol si vyberte kombinaci, která vás nejvíce zaujme.



GT Line bílá Nacré / Kola z lehké slitiny broušená 17’’ ERIDAN – lesklá černá 

Speciální čalounění GT Line

(1)  Kůže a jiné materiály. Podrobné informace o koženém čalounění najdete v ceníku 
nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz





SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti Peugeot prioritou: 

zázemí profesionální sítě, smluvní 

záruka výrobce 2 roky na díly a práci bez 

omezení počtu najetých kilometrů a 12 let 

na neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSISTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám 

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 

24 hodin denně zdarma  

na tel.: 800 11 24 24 v rámci ČR nebo  

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZELENÁ LINKA PEUGEOT

Veškeré informace o modelech 

a akcích společnosti Peugeot se dozvíte 

na bezplatné telefonní lince: 800 760 760.

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba – 

způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou. 

Od asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti – 

každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost.

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou základní nebo 

na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, 

barev a potahů bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 

smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky Peugeot. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu 

společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem Peugeot získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 
vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 
obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 
a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství 

a doplňků Peugeot navržená na míru 

vašemu vozu. Ale také drobnosti 

pro osobní potěšení – vaše nebo vašich 

blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky Peugeot na 

adrese: www.peugeot.cz

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ



www.peugeot.cz
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