
NOVÝ PEUGEOT 308 SW





Kvalitní design se vyznačuje čistotou křivek 

a tvarů. Nový Peugeot 308 SW, ušlechtilé 

kombi moderního a elegantního vzhledu, 

vyvolává již od prvního okamžiku dojem 

lehkosti a maximální efektivity. Díky použití 

inovativních technologií a odlehčených 

materiálů dosahuje pokud jde o emise CO
2
  

a spotřebu paliva hodnot*, které se v dané 

kategorii stávají novými měřítky.

Objevte kvality tohoto prostorného  

a výkonného vozu kombi s mimořádně 

pohodlným a důmyslně řešeným interiérem. 

Široký zavazadlový prostor je vzhledem 

ke své variabilitě velmi praktický – díky 

funkčnímu sedadlu „Magic Flat“ lze během 

okamžiku vytvořit velkorysý přepravní 

prostor s rovnou podlahou.   

Pečlivě propracované detaily, pohodlná 

prostornost a místo řidiče s intuitivními 

technologiemi… zažijte s novým vozem 

PEUGEOT 308 SW automobilovou zkušenost 

nových rozměrů – umění života, kdy se 

design mění v emoce a stává se odrazem 

nejmodernějších inovací.
 
*Kombinovaná spotřeba 3,2-5,8 l/100 km, emise CO

2
  

85-134 g/km

NOVÉ  

PERSPEKTIVY



Prostornost nového vozu 308 SW 

je zušlechtěna splývavými, čistými 

a výrazně prokreslenými křivkami 

a karoserie tak dosahuje přirozené 

elegance. Vůz hrdě a vznešeně 

vystavuje na odiv svou vypracovanou 

atletickou siluetu. 

Dynamiku proilu umocňují i velké 

prosklené plochy, které odhalují 

příjemný a pohodlný interiér. 

Jemné a přesné linie, špičkové 

technologie a vytříbené materiály… 

nový PEUGEOT 308 SW vás  

bude umět zaujmout.

PÉČE 

O VZHLED





Nový PEUGEOT 308 SW je prostorné kombi 
s nízkým proilem, ušlechtilého sportovního 
vzhledu. Pyramidální tvar zadního víka 
a široké blatníky zdůrazňují jeho osobitý 
charakter a současně přispívají k estetické 
vyváženosti karoserie jako celku a jejím 
aerodynamickým kvalitám.   

Pronikavý třpyt zadních světel vám učaruje… 
Zvláštní tvar těchto elegantních  
a precizně propracovaných technologických 
skvostů vybavených LED diodami nachází 
inspiraci v energických křivkách nového vozu 
PEUGEOT 308 SW.

UŠLECHTILÁ 

ELEGANCE





VE JMÉNU 

JEDNODUCHOSTI



Nový PEUGEOT 308 SW vyhoví všem 

vašim požadavkům. Jednoduchá a efektivní 

variabilita interiéru tohoto vozu vás jistě 

potěší: vnitřní uspořádání si upravíte podle 

aktuálních potřeb a svým spolucestujícím 

budete moci dopřát maximální prostor  

a pohodlí.

Praktické zadní sedadlo „Magic Flat“ 

sklopíte jediným jednoduchým pohybem  

–  stačí pouhý okamžik a vznikne konigurace 

s dokonale rovnou podlahou, která ideálním 

způsobem optimalizuje přepravní kapacitu 

vozu a usnadňuje manipulaci se zavazadly. 

Svými velkorysými rozměry a avantgardním 

designem změní nový PEUGEOT 308 SW váš 

každodenní život.





Délka 4 585 mm, šířka 1 804 mm a výška 

1 470 mm… svými ideálními rozměry 

splní nový PEUGEOT 308 SW očekávání 

zákazníků kategorie kombi, kteří tyto  

vozy vyhledávají pro jejich prostornost  

a velkorysou přepravní kapacitu. 

S praktickými úložnými prostory pod 

podlahou se objem zavazadlového prostoru 

nového vozu PEUGEOT 308 SW v základní 

koniguraci zvětšil na 610 dm3 (VDA 210, 660 l  

metodou měření objemu tekutin) a v dané 

kategorii se zařadil mezi největší.  

Díky pravidelným tvarům a zadnímu sedadlu 

„Magic Flat“, které se jednoduše sklopí 

do roviny, vznikne optimálně využitelný 

přepravní prostor o celkovém objemu  

1 660 dm3 (VDA 214), který se přizpůsobí 

všem potřebám vašeho každodenního života. 

Stylové úchyty* upevněné na chromovaných 

kolejnicích* vám umožní jednoduše 

uspořádat a zabezpečit převážená zavazadla 

a předměty.

*Podle zvolené verze v základní výbavě nebo na přání.

SCHOPNOST 

PŘIZPŮSOBIT SE





Impozantní vzhled, dokonale vymodelované křivky a tvary, nejmodernější 

technologie, výbava a provedení interiéru na úrovni vyšší třídy. Již na první 

pohled je patrné, že Peugeot představuje vůz špičkových kvalit, jehož 

ambice míří vysoko – nový 308 SW byl stvořen, aby se stal referencí 

ve své třídě a nabídl vám i vašim spolucestujícím zážitky, kterých se již 

nebudete chtít zříci. Vítejte ve voze Peugeot pro 21. století!

NADČASOVÁ

DOKONALOST



Příď vozu s precizně propracovanou 

přední maskou a pronikavým pohledem 

dravé šelmy vyniká svým silným 

estetickým rukopisem. Přední světlomety 

vybavené full LED* technologií přejímají 

ostré rysy nového vozu PEUGEOT 308 

SW. Vzhled světel je nepřehlédnutelný, 

je znakem vozů vyšší třídy a energetické 

úspornosti. Směrové ukazatele 

zabudované do vnějších zpětných zrcátek 

přispívají k bezpečnosti jízdy a stejně jako 

zadní světla využívají k svícení LED diody.

*100 % LED světla

TECHNOLOGIE 

FULL LED*







S novým modelem 308 SW Peugeot zavádí  

i novou architekturu místa řidiče, jejímž cílem 

je zprostředkovat řidiči při řízení vozu nové  

a mimořádně intenzivní pocity. 

Minimalistická elegance a čistý design 

středové konzole, dotykový 9,7 palcový 

displej a unikátní ovladač zvuku inspirovaný 

HI-Fi výbavou vyšší třídy… představujeme 

vám PEUGEOT i-Cockpit*.

Za volantem vás okamžitě osloví perfektně 

propracovaná ergonomie celého místa řidiče. 

Černě lakované prvky se snoubí s matným 

chromem a celý interiér působí velmi 

stylovým a vytříbeným dojmem.

*Na 29. ročníku Mezinárodního automobilového festivalu  

v Paříži získal cenu „Nejkrásnější interiér roku 2013“.

PEUGEOT 

i-Cockpit



Uprostřed palubní desky je zakomponovaný moderní dotykový 9,7 palcový displej, 

který vám lehkým dotykem umožní obsluhovat potřebné funkce a aplikace. Tlačítka 

jsou citlivá a vzhledem k možnosti nastavení zkrácené volby je používání a ovládání 

systému velmi jednoduché a můžete si jej podle přání přizpůsobit*.

Nový PEUGEOT 308 SW se navíc představí s premiérovou novinkou – je prvním vozem 

značky, který bude již od svého uvedení na trh „umět česky“. Navigace i ostatní palubní 

systémy budou s řidičem komunikovat v češtině a jejich používání tak bude jednodušší 

a srozumitelnější. 

VELKÝ MULTIFUNKČNÍ 

DISPLEJ

KLIMATIZACE

Na dotykovém displeji ovládáte klimatizaci  

a systém větrání.

PODPORA ŘÍZENÍ

Na dotykovém displeji můžete obsluhovat 

také různé systémy na podporu řízení 

(omezovač rychlosti, tempomat, sledování 

vzdálenosti mezi vozidly, systém pro snadné 

parkování Park Assist, pomoc při rozjezdu ve 

svahu Hill Assist…), díky nimž se řízení vozu 

stává čím dál příjemnějším zážitkem.

HI-Fi

Nový PEUGEOT 308 SW vytvořil společně se 

značkou Denon HI-Fi systém, s nímž kvalita 



zvukové reprodukce dosahuje špičkové 

úrovně. Sestava zahrnuje 8 reproduktorů, 

subwoofer a digitální zesilovač. Po vzoru 

HI-Fi výbavy vyšší třídy a v duchu čistoty 

designu celého středového panelu byl 

navržen i stylový ovladač zvuku.

NAVIGACE

Systém s intuitivním ovládáním umožňuje 

velkoformátové zobrazení map*  

a jednoduché nastavení parametrů trasy*.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Ovládání všech funkcí na dotykovém displeji 

si můžete během okamžiku nastavit* tak, aby 

pro vás jejich používání bylo  

co nejpřirozenější.

TELEFON

S technologií Bluetooth můžete bezpečně  

a pohodlně přijímat telefonické hovory.  

Na obrazovce uprostřed palubní desky máte 

přístup do adresáře kontaktů  

a prostřednictvím hands-free sady můžete 

telefonovat, aniž byste spustili ruce z volantu.

PEUGEOT CONNECT APPS**

K dispozici máte řadu aplikací, které vám 

usnadní cestování: dopravní informace 

Via Michelin, parkoviště v blízkém okolí, 

nejlevnější čerpací stanice, předpověď počasí 

nebo novou aplikaci „Asistence při řízení“ 

pro uživatele Coyote. Díky funkci MultiApps 

můžete pracovat až se čtyřmi aplikacemi 

současně.

*Pro vyšší bezpečnost doporučujeme displej používat  

až po zastavení vozu.

**V ČR nejsou aplikace prozatím dostupné.





Nový PEUGEOT 308 SW reaguje na 

sebemenší podnět řidiče. Usaďte se, uchopte 

příjemně zmenšený volant a objevujte 

dokonalou ergonomii, která vás obklopuje... 

Komfort na palubě je dílem speciických 

nápravových prvků, vynikající směrové 

stability a kvalitního odhlučnění interiéru. 

Potěšení při řízení, na které jste zvyklí  

u klasických „krátkých“ verzí, vás čeká i ve 

voze 308 SW a uvědomíte si ho hned po 

prvních ujetých kilometrech. Ovládání je 

zcela intuitivní a řízení přesné, takže jízdní 

projev vozu je jistý a dynamický zároveň. 

Na bezpečnosti jízdy a cestujících na palubě 

vozu se podílí celá řada bezpečnostních 

prvků a asistenčních systémů. Patří mezi 

ně například systém ESP, systém sledování 

mrtvého úhlu, upozornění na riziko srážky 

nebo automatické nouzové brzdění.  

Nový PEUGEOT 308 SW nenechává nic 

náhodě a život za volantem se vám snaží 

zpříjemnit i dalšími systémy na podporu 

řízení – při parkování jistě oceníte funkci 

Park Assist* nebo zadní kameru a při 

rozjezdu ve svahu zase funkci Hill Assist*  

a elektrickou* parkovací brzdu.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo v základní 
výbavě

KLID 

A JISTOTA



Nechte sluneční paprsky, aby prozářily interiér vašeho nového vozu PEUGEOT 308 SW.  

S panoramatickou střechou* se celková prosklená plocha zvětší na 1,69 m2  

a vnitřní prostor vozu je tak příjemně vzdušný a prosvětlený. V pohodlném 

interiéru prvotřídní kvality se vy i ostatní cestující budete cítit uvolněně a obklopeni 

všudypřítomným komfortem. Žádná z vašich cest nebude stejná – budou se měnit  

hrou světel a stínů a budou pulzovat v rytmu melodií, jimiž osm reproduktorů  

a subwoofer systému Hi-Fi Denon vyplní prostor kolem vás.

*Na přání podle zvolené verze

DOTEK 

NEKONEČNA







POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Nový PEUGEOT 308 SW, prostorné kombi s nízkým proilem  

a ušlechtilým sportovním vzhledem, vám umožní znovu objevit 

potěšení z jízdy a řízení vozu. Na přání je v nabídce doplněk 

Driver Sport Pack, který rozjitří smysly milovníkům dynamické 

jízdy. Stisknutím tlačítka „Sport“ na palubní desce řidič aktivuje 

systém, který upravuje nastavení parametrů některých prvků 

výbavy tak, aby pocity a potěšení při řízení vozu byly ještě 

intenzivnější: posilovač řízení a nastavení akceleračního pedálu 

jsou reaktivnější, zvuk motoru zesílí a má sportovnější charakter, 

barva osvětlení ukazatelů na přístrojové desce se změní z bílé 

na červenou a objeví se údaje o dynamice vozu (výkon, tlak 

přeplňování, příčné a podélné zrychlení).     

Nová automatická šestistupňová převodovka EAT6 (Eficient 

Automatic Transmission 6) je vybavená technologií Quickshift, 

která zajišťuje rychlejší a dokonale plynulé řazení převodů  

a zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu. Mezi další přednosti 

nové převodovky EAT6 patří i razantní snížení emisí CO
2
 – 

rozdíl emisí oproti manuální převodovce se při použití stejných 

pneumatik snížil na 5 g/km. Z hlediska komfortu řízení a spotřeby 

paliva se tak jedná o velmi zajímavou nabídku.



Nový přeplňovaný benzinový tříválec PureTech

Modulární, kompaktní, ekologický a výkonný motor 1.2 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. Kompaktní rozměry motoru, nízká 

hmotnost a použití inovativních materiálů s nízkým třením jsou 

základem úspěšného spojení výkonnosti s energetickou úsporností 

bez kompromisů v oblasti spolehlivosti a odolnosti mechaniky. 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
 o 21 %.

MOTORY

1.2 PureTech 130 k* MAN6  a EAT6**

Přímé vysokotlaké vstřikování paliva 200 barů

Turbodmychadlo nové generace s vysokou 

účinností
240 000 ot./min

Maximální točivý moment 230 Nm od 1750 ot./min

Disponibilita točivého momentu 95 % v rozmezí 1500 až 3500 ot./min

(kombinovaná spotřeba od 4,7 do 5,2 l/100 km, C0
2
 od 109 do 119 g/km)



Technologie BlueHDi

BlueHDi je označení, které u značky Peugeot nesou dieselové motory 

Euro 6. Skrývá se za ním účinná technologie, která umožňuje zásadně 

omezit emise oxidů dusíku  (o více než  90 %), optimalizovat emise 

CO
2
, spotřebu paliva a i nadále snižovat množství nespálených částic 

obsažených ve výfukových plynech dieselových motorů na hranici 

měřitelnosti (o 99,9 %).

BlueHDi – nabídka motorů při uvedení vozu na trh

Převodovka Emise CO
2

Maximální točivý moment

2.0 BlueHDi 150 k

MAN6 99 g/km

370 Nm od 2000 ot./min

EAT6** 108 g/km

1.6 BlueHDi 100 k* MAN5 92 g/km 254 Nm od 1750 ot./min

1.6 BlueHDi 120 k* TBC*** MAN6 85 g/km 300 Nm od 1750 ot./min

(kombinovaná spotřeba od 3,2 do 4,2 l/100 km, CO
2
 od 85 do 111 g/km)

*Motory uvedené na trh s modelem 308 SW

** Nová automatická šestistupňová převodovka  EAT6 (Eficient Automatic Transmission 6): technologie Quickshift zajišťuje rychlejší a dokonale plynulé řazení 

převodů, které zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu. Převodovka EAT6 bude k dispozici v průběhu roku 2014 ve spojení s motorem 1.2 PureTech 130. 

***Ekonomická verze



ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ
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 milionu vozů Peugeot. Jedná se  

o samočisticí zařízení, které snižuje 

přítomnost nespálených částic ve 

výfukových plynech dieselových 

motorů na hranici měřitelnosti  

a významně tak přispívá ke zlepšení 

životního prostředí. Dalším příkladem 

je revoluční technologie Stop & Start 

nebo vývoj nové generace 

benzinových a HDi motorů, …

Aerodynamice nového vozu 

PEUGEOT 308 SW stejně jako snížení 

jeho hmotnosti byla věnovaná skutečně 

mimořádná pozornost. Použití speciického 

podvozku a lehčích materiálů (například 

hliníku) přispělo k významnému snížení 

hmotnosti tohoto nového vozu 

– v porovnání s předcházející verzí o 140 kg. 

Ve spojení s benzinovými motory Euro 6  

a dieselovými motory nové generace vám 

tak nový PEUGEOT 308 SW může nabídnout 

velmi příznivou spotřebu paliva i emise CO
2
.

PureTech

Nový PEUGEOT 308 SW 1.2 PureTech 130 k 

uvádí na trh nový tříválcový benzinový motor 

PureTech s přeplňováním a manuální nebo 

automatickou šestistupňovou převodovkou 

EAT6* (Eficient Automatic Transmission 6). 

Při zachování výkonu a jízdního komfortu 

dokázal tento převratný motor omezit svou 

spotřebu paliva a emise CO
2
 o 21 %. Nový 

přírůstek řady benzinových tříválcových 

motorů PureTech a nový PEUGEOT 308 SW 

představují dokonalou symbiózu výkonu  

a potěšení při řízení vozu.

Motory BlueHDi

Mezi technologické novinky, které nový 

PEUGEOT 308 SW zavádí, patří i verze  

s označením BlueHDi poháněné dieselovými 

motory Euro6. Technologie BlueHDi 

představuje jedinečné spojení SCR (selektivní 

katalytická redukce) a iltru pevných částic  

s aditivem. Dieselové motory nové generace 

dokáží díky vzájemnému působení těchto 

technologií zásadně snížit emise oxidů dusíku 

(o více než 90 %), optimalizovat emise CO
2
, 

spotřebu paliva a současně odstranit 99,9 % 

pevných částic obsažených ve výfukových 

plynech.

*Šestistupňová automatická převodovka, k dispozici  

v průběhu roku 2014 u motoru 1.2 PureTech 130



Převodovka

Standardizovaná spotřeba l/100 km

Emise CO
2
 (g/km)

Město Mimo město Kombinovaná

1.2 PureTech 110k MAN5 (1) 6,1*/6,0 4,0*/4,1 4,7*/4,8
140/93/109* 
140/96/111

1.2 e-PureTech 130k S&S MAN6 5,9*/6,2 4,0*/4,3 4,7*/5,0
137/93/109* 
143/99/115

1.2 PureTech 130k S&S EAT6 (1) 6,3*/6,5 4,1*/4,4 4,9*/5,2
149/102/119* 
145/95/114

1.6 THP 156k MAN6 7,7*/7,9 4,4*/4,6 5,6*/5,8
178/102/129* 
182/107/134

1.6 HDi FAP 92k MAN5 4,6*/4,7 3,6*/3,7 3,9*/4,0
121/93/102* 
120/96/104

1.6 e-HDi FAP 115k S&S MAN6 4,3*/4,4 3,5*/3,5 3,8*/3,8
112/90/98* 
114/92/100

1.6 BlueHDi FAP 100k MAN5 (1) 4,3*/4,4 3,1*/3,2 3,5*/3,7
112/80/92* 
116/84/96

1.6 BlueHDi FAP 120k (2) MAN6 (1) 3,6*/3,6 3,0*/3,2 3,2*/3,3
93/81/85* 
95/85/88

2.0 BlueHDi FAP 150k S&S MAN6 4,4*/4,7 3,5*/3,7 3,8*/4,0
116/90/99* 
122/96/105

2.0 BlueHDi FAP 150k S&S EAT6 4,8*/5,0 3,8*/3,8 4,1*/4,2
127/98/108* 
130/100/111

*S úspornými pneumatikami
(1) K dispozici v průběhu roku 2014
(2) Ekonomická verze

MAN5: manuální pětistupňová převodovka
MAN6: manuální šestistupňová převodovka
EAT6: automatická šestistupňová převodovka (Eficient Automatic Transmission 6)



BRZDOVÁ SOUSTAVA A SYSTÉM ESP®

Nový PEUGEOT 308 SW je vybaven kompletní brzdovou 

soustavou, která v obtížných jízdních situacích zajistí optimální 

stabilitu a současně řidiči umožní naplno využít dynamický 

potenciál vozu. Soustava zahrnuje následující funkce:

•  ESP® Electronic Stability Program  s protiprokluzovým 

systémem (ASR), který působí na brzdy a kontrolu motoru  

a na povrchu s nízkou adhezí omezuje prokluz kol.

•  Dynamická kontrola stability neustále porovnává informace 

snímače úhlu natočení volantu a snímače odstředivého 

zrychlení, včas rozpozná přetáčivé nebo nedotáčivé tendence 

a v mezích fyzikálních zákonů vrátí vůz 308 SW na původní 

dráhu.

•  Systém proti zablokování kol ABS  pomáhá lépe zvládnout 

vůz při ztrátě adheze při brzdění v kritických situacích.

•  Elektronický rozdělovač brzdné síly REF  řídí brzdný účinek 

na každém kole zvlášť a brzdění je tak zejména v zatáčkách 

účinnější.

•  Podpora brzdění v kritických situacích EVA  zvýší v případě 

potřeby efektivitu brzdné reakce.

•  Senzor tlaku v pneumatikách oznámí podhuštění nebo 

proražení pneumatiky a současně označí, kterého kola  

se závada týká.

INTELIGENTNÍ KONTROLA POHONU

Inteligentní protiprokluzový systém je oproti původní verzi 

doplněn o novou funkci. Je schopen okamžitě detekovat 

zhoršené podmínky sjízdnosti vozovky, které by mohly znamenat 

obtížný rozjezd a ztrátu kontroly nad chováním vozu. Za těchto 

okolností inteligentní protiprokluzový systém automaticky 

nahradí působení funkce ASR a sníží prokluz předních kol, aby 

zajistil účinnost pohonu a vůz si zachoval původní dráhu pohybu.

ZESÍLENÁ OCHRANA

V souladu s ilozoií nového vozu PEUGEOT 308 SW máte  

k dispozici řadu prvků výbavy, které vám poskytnou maximální 

ochranu a bezpečnost. Vůz se může pochlubit prvotřídní 

směrovou stabilitou a při případném čelním nebo bočním nárazu 

vás chrání zesílená struktura karoserie, která je odolná a schopná 

absorbovat velkou část energie nárazu.

BEZPEČNOST



AIRBAGY

Nový PEUGEOT 308 SW je vybaven 6 airbagy:

•  2 čelní airbagy chrání hlavu a hrudník řidiče a spolujezdce  

při čelním nárazu,

•  2 boční airbagy chrání řidiče a spolujezdce při bočním nárazu,

•  2 hlavové airbagy poskytují ochranu hlavy cestujícím  

na předních i zadních sedadlech.



BARVY KAROSERIE

Bílá Banquise Šedá Moka

Modrá Dark Blue Šedá Hurricane

Hnědá Rich Oak Černá Perla Nera



Šedá Aluminium

Bílá Nacré

Červená Rubi

Šedá Artense
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*Sedadla potažená kůží v kombinaci s dalšími materiály.  

Podrobnosti najdete v ceníku.K
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Ozdobné kryty 15’’ AMBRE Ozdobné kryty 16’’ CORAIL Hliníková kola 16’’ QUARTZ

Hliníková kola 16’’ TOPAZE 

s diamantovým efektem

Hliníková kola 17’’ RUBIS  

s diamantovým efektem

Hliníková kola 18’’ SAPHIR 

s diamantovým efektem



KRYTY A DISKY KOL



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1  Model vybavený hliníkovými koly 18’’ Saphir, 

černými bočními lištami a střešními nosiči  

s nosičem lyží

2 Nosič kol na tažné zařízení

3  Držák na multimediální výbavu a 7’’ tablet  

se sluchátky

4 Sluneční clony

5  Příslušenství pro uspořádání zavazadlového 

prostoru

6   Kryt prahu zavazadlového prostoru  

z nerezavějící oceli

7 Vana do zavazadlového prostoru

8  Chrániče prahů s nápisem PEUGEOT  

a tvarované koberečky

1

3 4 5

62 7 8



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. Záruka na díly je 

u participujících koncesionářů Peugeot 

1 rok.

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

PRůZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKů

Za účelem neustálého zvyšování kvality 

našich služeb vás může telefonicky 

kontaktovat naše partnerská společnost 

GfK Czech s dotazníkem hodnocení 

poprodejních služeb provedených 

na vašem voze. Jeho vyplněním přispějete 

ke zlepšení služeb poskytovaných v síti 

Peugeot. 

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ



Razítko koncesionáře

www.peugeot.cz
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