
NOVÝ PEUGEOT 208



Nový PEUGEOT 208 vás na první pohled okouzlí svým neotřelým 

stylem – výraznějším, robustnějším a ušlechtilejším – umocněným 

i oranžovou barvou karoserie POWER, která je odrazem dynamiky, 

svěžesti a mladistvého elánu tohoto nového vozu.

 

Nový Peugeot 208 se rozvíjí po všech stránkách a spolu s exkluzivními 

barvami karoserie nabízí nové možnosti personalizace, nejmodernější 

technologickou výbavu  pro větší pohodlí a bezpečnost a také nové 

úsporné a výkonné motory.

KONCENTROVANÁ

ENERGIE



Stáhněte si aplikaci 208 peugeot.com a můžete nový 

PEUGEOT 208 objevovat interaktivním způsobem ze 

svého telefonu nebo tabletu. Naskenujte si fotograi e 

vozu 208 na stránkách, kde se objeví tento piktogram, 

aplikace Peugeot 208 pak bude aktivně komunikovat 

s vaším katalogem. 

(Ověřte si nejprve dostupnost Wi-Fi připojení.)

208.peugeot.com



Přední část vozu s ostřejšími a precizně propracovanými rysy 

působí mohutnějším dojmem. Širší přední maska zdobená 

výrazným chromovaným lemem je dokonale začleněná do předního 

nárazníku.

Moderní design přední části dokreslují také nové dvoubarevné* 

přední světlomety – kombinace černé barvy a chromu jim dodává 

pronikavý šelmovský pohled a nezaměnitelný světelný LED* podpis 

je výrazem jejich technologické vyspělosti.

*V základní výbavě od 2. úrovně výbavy

MAGNETICKÁ

PŘITAŽLIVOST







Nový PEUGEOT 208, atraktivní městský vůz s výraznou osobností a moderním 

propracovaným designem, představuje svou sportovně elegantní siluetu s energickými 

a moderními proporcemi. 

Odsazené přední mlhové světlomety* v  kombinaci s novou vizuální identitou vůz opticky 

rozšiřují, jeho vzhled je dynamičtější a působí stabilněji. Nový PEUGEOT 208 je pozváním 

na cesty, které se nedomítá!

*V základní výbavě od 2. úrovně výbavy

SPORTOVNÍ A UŠLECHTILÝ

STYL



Při pohledu zezadu upoutají pozornost nová zadní světla se třemi řadami diod 

připomínajícími vrypy drápů. Propracovaný vzhled světel, jasná opálově červená barva 

a plasticky prokreslený 3D efekt z nich činí skutečné technologické skvosty.

Tato světla se stala společným prvkem stylové identity značky a objevují se u  všech 

verzí nového modelu PEUGEOT 208.

SVĚTELNÁ

IDENTITA







Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům (délka vozidla nepřesahuje 4 m) a malému 

volantu je nový PEUGEOT 208 ve městě velmi obratný, snadno ovladatelný a jízda se 

pro řidiče stává zábavným a inspirativním zážitkem.  

Nový PEUGEOT 208 je stavěný pro jízdu ve městě i na dálnici. Se zadní kamerou*, 

zadními parkovacími senzory* (detekce překážek za vozem během parkování) 

a systémem Park Assist* (parkovací asistenční systém při parkování v řadě, rychlost 

do 7 km/h) je to velmi praktický vůz pro každodenní používání ve městě. Uvedené prvky 

výbavy lze kombinovat. 

*Podle zvolené verze na přání, v základní výbavě nebo není k dispozici. Asistenční systémy řízení, se kterými si řidič 

zachovává kontrolu nad řízením vozu. 

KOMPAKTNÍ

A VELMI OBRATNÝ 





Uvnitř nového vozu 208 najdeme ergonomicky řešené a velmi moderní místo řidiče 

Peugeot i-Cockpit. Všechny funkce jsou dosah ruky a jejich obsluha je snadná 

a přirozená. Volant menších rozměrů, zvýšená přístrojová deska a velká dotyková 

obrazovka* vám zprostředkují inspirativní zážitky z jízdy i dynamické a jisté řízení.

Nový PEUGEOT 208 nabídne cestujícím velmi kvalitní, stylově čistý a do nejmenších 

detailů propracovaný interiér: od důmyslného prostorového uspořádání, přes jedinečnou 

světelnou atmosféru – bílé podsvícení a světelné lišty lemující panoramatickou** střechu -, 

až po moderní technologie a použité materiály.

*V základní výbavě od 2. úrovně výbavy

*Na přání dle verze výbavy

INTUITIVNÍ 

A VZRUŠUJÍCÍ

ŘÍZENÍ



Paleta odstínů barev a povrchů (matný strukturovaný, metalický, perleťový) 

se pro nový PEUGEOT 208 rozšířila o zcela nové odstíny. Bohatá a pestrá 

řada 12 odstínů reaguje na přání zákazníků, kteří touží po výjimečnosti  

a chtějí se odlišit. 

Nová metalická barva Orange POWER je mladistvě svěží a dynamická.  

Její třpytivý lesk se na světle rozzáří v celé své kráse. Je to moderní a živý 

odstín, který srší energií a zdůrazňuje vyhraněný charakter vozu i jeho řidiče.

ŽIVÉ A MODERNÍ

ODSTÍNY KAROSERIE



Vůz v barvě karoserie Orange POWER/personalizace exteriéru bílá Menthol



Nový PEUGEOT 208 nabízí živé a velmi nápadité možnosti pro vlastní úpravu vozu. K dispozici 

je sada Menthol White s bílými doplňky, které v interiéru vytvářejí dynamickou a elegantní 

atmosféru, nebo sada LIME Yellow s bláznivě barevnými prvky. 

Elegantní černě lakované části exteriéru (lišta kolem masky chladiče, kryty vnějších zpětných 

zrcátek, pouzdra předních mlhových světlometů) jsou doplněné originálními barevnými* efekty 

(maska chladiče „EQUALIZER“ s 3D efektem, nápis PEUGEOT vpředu i vzadu, barevný gravírovaný 

okraj u mlhových světlometů a směrových světel). 

S doplňky na úpravu interiéru si můžete v kabině vytvořit moderní a kvalitní prostředí vyladěné 

do nejmenších detailů: od sportovních sedadel, přes barevné motivy** na čalounění, volantu, 

palubní desce a ve výplních dveří, až po chromované výstupy vzduchu.

*Na přání od 2. úrovně výbavy

**V barvě vybrané sady

ÚPRAVY

NA MÍRU



Vůz v barvě karoserie Ice Silver/personalizace interiéru Lime Yellow



Nový PEUGEOT 208 bude k dispozici ve dvou nových odstínech 

karoserie Ice Grey a Ice Silver, jejichž povrch vytváří matný 

strukturovaný efekt.

Obě tyto zvláštní barvy působí velmi kvalitním dojmem, citlivě 

reagují na světelné proměny, zdůrazňují stylové linie nového vozu 

PEUGEOT 208 a podtrhují jeho dynamiku a výjimečnost.  

Jsou odolnější a udržují se snadněji než klasické matné odstíny 

a vzhledem k vysoké odolnosti proti drobnému poškrábání dobře 

snášejí časté mytí vysokotlakým proudem vody nebo 

v kartáčové myčce*. Díky použití v sériové výrobě se nyní stávají 

dostupnými pro širokou zákaznickou veřejnost.

*Bez použití vosku

HRA

SVĚTEL



Vůz v barvě karoserie Ice Silver/personalizace exteriéru Lime Yellow



Nový PEUGEOT 208 je vybaven aplikacemi a funkcemi, které 

můžete jednoduše obsluhovat na velkém a ergonomicky řešeném 

7’’dotykovém displeji.

Mirror Screen*

Funkce Mirror Screen vám umožní duplikovat displej vašeho 

chytrého telefonu** kompatibilního s Mirrorlink®** nebo 

Carplay®***  a ovládat multimediální soubory či aplikace telefonu 

přímo na dotykovém 7’’ displeji ve voze. Aplikace určené pro 

použití v automobilu se objevují se specii ckým uživatelským 

rozhraním, jehož optimální čitelnost a přehlednost zvyšuje 

bezpečnost používání při řízení.

*Podle zvolené verze je služba k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze 

objednat.

**Aplikace Mirrorlink™ nebo Carplay® fungují po zastavení vozu i za jízdy. 

Za jízdy je ale přístup k některým aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen. 

Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, mohou 

vyžadovat registraci placené aplikace s certii kátem Mirrorlink™ nebo Carplay®. 

Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie Mirrorlink™ pro kompatibilní 

telefony s operačními systémy Android, BlackBerry a Windows Phone, a technologie 

Carplay® pro telefony se systémem iOS. Podmínkou fungování je aktivovaný tarif 

u mobilního operátora s přístupem k internetu. Tato technologie bude postupně 

zaváděna u nových chytrých telefonů. 

Více informací na http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/

***Carplay® je komunikační protokol Apple. U vozu Peugeot 208 bude k dispozici 

od konce roku 2015.

OVLÁDÁNÍ

POHODLNÉ





Peugeot neustále rozšiřuje nabídku vozů s nízkými emisemi – více 

než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise CO
2
 

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. Jedná se o samočisticí 

zařízení, které snižuje přítomnost nespálených částic ve 

výfukových plynech dieselových motorů na hranici měřitelnosti 

(0,004 g/km) a významně tak přispívá ke zlepšení životního 

prostředí. Dalším příkladem je revoluční technologie Stop & Start 

nebo vývoj nové generace benzinových a HDi motorů.

Motory BlueHDi   

Nejúčinnější a nejúspornější technologie na snížení emisí škodlivin 

dieselových motorů na trhu.

Mezi technologické novinky, které nový PEUGEOT 208 nabízí, 

patří i verze s označením BlueHDi poháněné dieselovými motory 

Euro 6. Technologie BlueHDi představuje jedinečné spojení 

SCR (selektivní katalytické redukce) a iltru pevných částic FAP 

s aditivem. Dieselové motory nové generace dokáží s touto 

technologií zásadně snížit spotřebu paliva (v kombinovaném 

provozu od 3 l/100 km), emise oxidů dusíku (o více než 90 %), 

optimalizovat emise CO
2
 (až na rekordních 79 g/km*), a současně 

odstranit 99,9 % pevných částic, které se vyskytují ve výfukových 

plynech dieselových motorů. 

*Verze Business

Motory PureTech   

Úsporné benzinové motory, jejichž kombinovaná spotřeba 

nepřesáhne 4,5 l/100 km.

Nový PEUGEOT 208 je poháněn tříválcovými benzinovými 

motory PureTech poslední generace, které splňují emisní normy 

Euro 6 a vynikají svými výkony i úsporností provozu. Vzhledem 

ke kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti mají tyto motory 

lepší provozní charakteristiky a jejich výkonnost 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 CO
2
 snižují o 25 %.

PEUGEOT

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Motory Převodovka

Standardizovaná spotřeba l/100 km(1)

CO2 (g/km)
Město Mimo město Kombinovaná

1.0 PureTech 68(2) MAN5 5,1** 3,8** 4,3** 99**

1.2 PureTech 82(2) ETG5 4,5** 3,9** 4,1** 95**

1.2 PureTech 82 MAN5 5,5* 3,9* 4,5* 104*

1.2 PureTech 110 S&S MAN5 5,6* 3,8* 4,5* 103*

1.2 PureTech 110 S&S EAT6 5,7* 3,8* 4,5* 104*

1.6 BlueHDi 75 MAN5 4,2* 3,0* 3,5* 90*

1.6 BlueHDi 100 S&S(2) MAN5 3,6** 2,7** 3,0** 79**

1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6 4,4* 3,2* 3,6* 94*

*S úspornými pneumatikami TBRR

**S úspornými pneumatikami UBRR

(1) Podle směrnice 99/100/CE

(2) Úsporná verze s nízkou spotřebou paliva

MAN5: manuální pětistupňová převodovka

MAN6: manuální šestistupňová převodovka

ETG5: robotizovaná převodovka se sekvenčním řazením

EAT6: automatická šestistupňová převodovka (Eficient Automatic Transmission 6)

S&S: Stop & Start



MAN5/EAT6

205 Nm od 1500 ot./min

1500 až 5500 ot./min

200 bar

 

240 000 ot./min

4,5

103/104

MOTORY
Tříválcové benzinové motory PureTech

Modulární, kompaktní, ekologický a výkonný motor 

PureTech je příkladným spojením účinnosti a špičkových 

technologií. Již od nízkých otáček nabízí jízdní komfort na 

úrovni těch nejlepších motorů na trhu a poměr točivého 

momentu a výkonu v nízkých otáčkách je přímo excelentní. 

Nový motor PureTech je po právu označován  

za technologický mezník – při zachování stejného výkonu  

a jízdního komfortu dokázal omezit svou spotřebu paliva  

a emise CO
2
 až o 25 %.

Benzinový motor Turbo 1.2 PureTech 110 S&S vybavený 

novou automatickou převodovou EAT6 produkuje pouhých 

104 g CO
2
/km a stává se tak 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 CO
2
 V KOMBINOVANÉM PROVOZU (g/km)



MAN5

254 Nm od 1750 ot./min

1750 až 3750 ot./min

3,0*

79*

Technologie BlueHDi

Motory BlueHDi spojují vysokou výkonnost s nízkou spotřebou paliva 

a příznivými emisemi škodlivin. V případě nového vozu 208 se emise 

CO
2
 v kombinovaném provozu u všech těchto motorů pohybují pod 

hranicí 95 g/km a spotřeba nepřesahuje 3,6 l/100 km. Díky těmto 

výsledkům se dieselové motory řady 1.6 BlueHDi stávají nejlepšími 

dieselovými motory na trhu!   

Všechny jsou vybavené systémem Stop & Start se zesíleným 

startérem (vyjma verze 1.6 BlueHDi 75).

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: system Stop & Start.

FAP: iltr pevných částic s aditivem

(1) Podle směrnice 99/100/CE.

*Verze s nízkou spotřebou paliva a úspornými pneumatikami UBRR

1.6 BlueHDI FAP 100 S&S

PŘEVODOVKA

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT

DISPONIBILITA MAXIMÁLNÍHO  

TOČIVÉHO MOMENTU

SPOTŘEBA V KOMBINOVANÉM PROVOZU (l/100 km) (1)

EMISE CO
2
 V KOMBINOVANÉM PROVOZU (g/km)



RADOST A POTĚŠENÍ

PŘI ŘÍZENÍ VOZU
Podvozkové části

Nový PEUGEOT 208 s výkonnými, všestrannými a úspornými motory 

PureTech a BlueHDi svým zákazníkům nabídne prvotřídní jízdní vlastnosti 

bez kompromisů z pohledu komfortu a potěšení při řízení vozu. 

Podvozek nového vozu 208 ve spojení s Peugeot i-Cockpitem  

a volantem malých rozměrů, s nápravovými prvky uzpůsobenými různým 

motorům a hmotností upravenou ve prospěch úspornosti a reaktivity 

vytváří dokonale vyvážený poměr mezi komfortem a příkladnými jízdními 

vlastnostmi, který řidiči při řízení přináší opravdové potěšení.



Automatická převodovka EAT6

Nový PEUGEOT 208 ve verzi 1.2 PureTech 110 S&S je vybaven automatickou planetovou 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 převodové ústrojí.

Rozdíl v emisích oproti verzi s manuální převodovkou je díky uvedeným řešením pouze 1 g/km (se stejnými pneumatikami)  

a z pohledu spotřeby a komfortu řízení se tak tato verze nového vozu PEUGEOT 208 stává velmi atraktivní nabídkou.



VYŠŠÍ TŘÍDY

VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE

Přední LED světlomety*

Přední světlomety s černou maskou, která v kombinaci s chromem zdůrazňuje vnitřní strukturu optického bloku a high-tech vzhled 

LED světel, dodávají novému vozu 208 pronikavější výraz a zajišťují dobrou viditelnost v zatáčkách a do strany.

*V základní výbavě od 2. úrovně výbavy



Zadní světla

Při pohledu zezadu upoutají pozornost nová zadní světla se třemi řadami diod připomínajícími vrypy drápů – společný prvek  

stylové identity značky Peugeot. Propracovaný vzhled světel, jasná opálově červená barva a plasticky prokreslený 3D efekt  

z nich činí skutečné technologické skvosty. Najdeme je u všech verzí modelové řady 208.



BEZPEČNOST
I výbava nového vozu PEUGEOT 208 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 dokáže detekovat překážky, jako je 

vůz jedoucí ve stejném směru nebo stojící vozidlo. Systém 

automaticky aktivuje brzdění na plný výkon, aby zabránil kolizi 

nebo snížením rychlosti omezil její následky. V některých 

případech může systém vůz i automaticky zastavit.

*Na přání od 2. úrovně výbavy

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

Všechny verze 208 jsou sériově vybavené 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 3. úrovně výbavy



Park Assist a zadní kamera*

Zadní kamera se aktivuje automaticky při zařazení zpětného 

chodu. Obraz za zádí vozu se zobrazuje na dotykovém displeji 

a řidič tak může při manévrování s vozem sledovat i skryté 

překážky. Zadní kamera může být spojená se systémem Park 

Assist, aktivním parkovacím asistentem, který změří rozměry 

volného parkovacího místa a poskytne řidiči aktivní asistenci 

při parkování a 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.

*Na přání podle zvolené verze

PEUGEOT CONNECT SOS & Assistance*

Peugeot v Evropě dále rozšiřuje službu tísňového volání. 

Když jde o vteřiny a potřebujete rychlou pomoc, můžete se 

spolehnout na PEUGEOT CONNECT SOS.

Automatické tísňové volání: při aktivaci airbagů nebo 

pyrotechnických předpínačů bezpečnostních pásů je tísňové 

volání odesláno automaticky, bez zásahu řidiče. PEUGEOT 

CONNECT SOS lokalizuje polohu vozu, kontaktuje posádku  

a na místo vyšle potřebnou pomoc. Komunikace může 

probíhat v mateřském jazyce majitele vozidla.

Manuální odeslání tísňového volání: pokud je někdo ve voze 

svědkem nebo obětí krizové situace (nevolnost, napadení), 

může rychle vyslat tísňové volání PEUGEOT CONNECT SOS. 

Stačí stisknout tlačítko SOS umístěné na palubní desce (po 

dobu 3 s).

*V ČR je tato služba prozatím nedostupná.



BARVY KAROSERIE*

STANDARDNÍ

Bílá Banquise Šedá Hurricane

Černá Perla Nera

Šedá Shark

Modrá Virtuel

Šedá Aluminium

Červená Rubi

Modrá Dark Blue

METALICKÉ



Bílá Perle Nacré

Šedá Ice Silver

Šedá Ice Grey

METALICKÉ

Oranžová Power

PERLEŤOVÁ

STRUKTUROVANÉ

*Barvy jsou k dispozici podle zvolené verze 



ČALOUNĚNÍ*
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*Čalounění je k dispozici podle zvolené verze a barvy karoserie.

** Kůže a jiné materiály. Podrobné informace o koženém čalounění najdete v ceníku  

nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz.
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HLINÍKOVÁ KOLA*

Hliníková kola 16’’ TITANE –  

matná černá Noir Vernis s diamantovým 

výbrusem

Ozdobné kryty kol 15’’ BORE Ozdobné kryty kol 15’’ NIOBIUM

Hliníková kola 16’’ TITANE –  

lesklá šedá Technical Grey  

s diamantovým výbrusem

Hliníková kola 16’’ TITANE – 

šedá Hephaïs

Hliníková kola 16’’ TITANE –  

lesklá černá Noir Brillant  

s bílým laserovým gravírováním

*Kola jsou k dispozici podle zvolené verze a motoru.



Hliníková kola 15’’ AZOTE

Hliníková kola 17’’ OXYGENE –  

lesklá šedá Technical Grey  

s diamantovým výbrusem



MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU A EXTERIÉRU  

Sada MENTHOL White / barva karoserie Orange Power / hliníková kola 16’’ TITANE  

v lesklé černé barvě s bílým laserovým gravírováním

Kůže Claudia(1) černá Mistral

Barva karoserie modrá Virtuel / hliníková 

kola 16’’ TITANE v matné černé Noir 

Vernis se sekvenčním diamantovým 

výbrusem

Sada pro úpravu interiéru Menthol White

Sady pro personalizaci exteriéru a interiéru vozu, typy čalounění a hliníková kola můžete různě kombinovat  

a najít si variantu, která vás zaujme nejvíce.



MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU A EXTERIÉRU   VOZU

Sada LIME Yellow / barva karoserie Ice Silver / hliníková kola 16’’ TITANE  

v lesklé šedé barvě Technical Grey s diamantovým výbrusem

Sada pro úpravu interiéru Lime Yellow

Vzájemné propojení sad Menthol White / Lime Yellow není možné.
(1) Kůže a jiné materiály. Podrobné informace o koženém čalounění najdete v ceníku  

nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz.



STYLOVÉ DOPLŇKY
1. Lehká prošívaná vesta (dámský a pánský model)*

2. Audio sluchátka s mikrofonem WIZE & OPE

3. Tričko s krátkým rukávem* 

4. Kšiltovka 

5. Izotermická láhev* 

6. Hodinky OXYGEN (se 3 výměnnými náramky)

7. Přenosný zesilovač zvuku 

8. Poznámkový blok s perem

9. Plnicí pero* 

10. Přívěsek na klíče s USB klíčem (8 GB)

11. Taška na bowling*

*Zboží je v nabídce v oranžové nebo černé barvě.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.  Střešní nosiče, hliníková kola Caesium 

a chromované kryty vnějších zpětných 

zrcátek

2. Zadní spojler

3. Popelník + zapalovač

4. Tažné zařízení + nosič kol

5. Vana do zavazadlového prostoru

6. Koberečky ze sady Lime Yellow

7. Koberečky ze sady Menthol White

8. Držák na smartphone Tetrax Smart

9. Multimediální držák

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



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



Razítko koncesionáře

www.peugeot.cz
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