
100% ELEKTRICKÝ

PEUGEOT i0n



NOVÁ MĚSTSKÁ 

MOBILITA

iNSPIRUJTE SE

Peugeot, o krok napřed

Vysněný a dlouho očekávaný 100% elektrický automobil nové 

generace je zde… A ne jen pro pár vyvolených! Značka Peugeot uvádí 

na trh tento vůz pro širokou zákaznickou veřejnost, pro moderní 

a náročné uživatele, soukromé i iremní zákazníky, pro ty, kteří jsou 

přesvědčeni a rozhodnuti vykročit do éry nové mobility. 

S elektrickou verzí modelu 106 slavil Peugeot mimořádný úspěch 

již v letech 1995 až 2003 a až do roku 2010 značka stále zůstává 

světovou jedničkou v prodeji vozů „s nulovými emisemi“ (více než 

10 000 vozů). Peugeot využívá svých bohatých zkušeností z této 

oblasti, neustále inovuje a zavádí nové technologie, které mohou 

odpovědět na environmentální výzvy současnosti… a s modelem 

i0n, prvním 100% elektrickým vozem nové generace, otevírá novou 

kapitolu elektromobility. 

Proč elektrický?

Představte si naprosto nehlučnou jízdu bez jakýchkoliv emisí CO
2
 … 

Představte si, že se v hustém městském provozu pohybujete 

v kompaktním a výborně ovladatelném voze, který vám navíc skýtá 

potěšení z dynamické jízdy, komfort a bezpečnost pro náročné… 

Představte si jednoduché používání s dobíjením baterie v teple 

domova a pro všechny vaše cesty po městě a jeho blízkém okolí 

dojezd až 150 km... Představte si úspornou elektrickou variantu 

s nižšími provozními náklady než u vozu se spalovacím motorem. 

Ne, už si nemusíte nic představovat… i0n, 100% elektrický vůz,  

se totiž stal skutečností! 
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100% ELEKTRICKÝ



MÉNĚ HLUKU A MÉNĚ ŠKODLIVIN
iNSPIRUJTE SE

Kouzlo elektřiny spočívá v nulových emisích škodlivin* a nulových emisích CO
2
 za jízdy. Vnější zvukový projev vozu se omezuje na jízdní 

a aerodynamický šum. Řídit i0n znamená zažít příjemné pocity uvolnění v tichém** prostředí bez vibrací.

* Za jízdy (vyjma dílů podléhajících opotřebení)

** Věnujte pozornost řízení a provozu na silnici, mějte na paměti, že ostatní účastníci silničního provozu nejsou na vozidla s tichým chodem zvyklí.



100% ELEKTRICKÝ



Oblé tvary, krátká kapota, na kterou navazuje 

rozměrné čelní sklo, a velká okna – i0n si okamžitě 

získá vaše sympatie. Unikátní a dynamický vzhled 

spolu s revolučními technologiemi propůjčuje jeho 

řidiči image moderního městského člověka.    

i0n je pro život ve městě jako stvořený: s elektrickým 

posilovačem řízení a výborným poloměrem otáčení 

snadno proklouzne, kam je potřeba, a současně je na 

dálnici schopen vyvinout maximální rychlost 130 km/h. 

Je živý, dobře ovladatelný a kompaktní (délka 3,48 m 

a šířka 1,47 m), neboli ideální společník do přeplněných 

ulic velkoměst! Díky zvýšené architektuře a rozvoru 

2,55 m může ve svém velkorysém interiéru nabídnout 

pohodu a komfort i 4 dospělým cestujícím.

DO MĚSTA 

IDEÁLNÍ

i0n
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100% ELEKTRICKÝ
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NOVÁ KONCEPCE  
MOBILITY

i0n
i0n představuje novou koncepci mobility, která lépe 

odpovídá způsobu dnešního života ve městech a jejich 

blízkém okolí. Ke kompaktním rozměrům vozu a výhodám, 

které přináší samotná elektrická technologie - tichý 

chod a absence emisí škodlivin a CO
2
 za jízdy, se přidává 

dojezdová výdrž baterie, která je nastavena na reálné 

potřeby městské mobility. Díky baterii Lithium-i0n 

a optimalizované rekuperaci brzdné energie může být 

dojezd vozu až 150 km, což je při  běžném používání 

městského vozu dostačující. Průzkumy totiž ukazují,  

že 90 % každodenních cest obyvatel žijících ve městech 

není delších než 60 km.

 (zdroj: BIPE Francie). 

100% ELEKTRICKÝ



Rychlé dobíjení za 30 minut* 

Dobíjení vozu i0n bylo navrženo tak, aby bylo jednoduché, rychlé a pružně se 

přizpůsobilo vašemu časovému harmonogramu a místním možnostem. Připojením 

ke speciálnímu dobíjecímu stojanu se baterie dobije za 30 minut na 80 %, za 15 

minut na 50 % a na 25 % dokonce za pouhých 5 minut. Stojany budou umístěny 

tam, kde lidé běžně parkují, například v nákupních centrech, na veřejných či 

soukromých parkovištích nebo v areálech irem. Zavádění elektromobilů ovšem 

musí jít ruku v ruce s rozvojem infrastruktury, a proto vzniklo partnerství společnosti 

PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA a energetické společnosti ČEZ. Na konci loňského roku 

spolu podepsali oba partneři dohodu o dvouletém pilotním projektu, v rámci něhož 

Peugeot dodá ČEZu 65 elektromobilů i0n a ČEZ vybuduje více než 150 dobíjecích 

stanic. Jedná se o první smlouvu o pronájmu elektromobilů Peugeot i0n  

s energetickou společností ve střední a východní Evropě.

* Závisí na teplotních podmínkách a dobíjecí síti.

MINUT 
rychlého dobíjení

VOLBA JE NA VÁS
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Standardní dobíjení za 6 hodin*

Představte si, že již nebudete muset jezdit k čerpací stanici. Svůj vůz si dobijete  

doma, v zaměstnání nebo během nákupu na parkovišti před obchodním domem. 

Dobíjení se provádí pomocí 5 m dlouhého zabezpečeného kabelu (dodává se 

s vozem) se standardním zakončením do jednofázové elektrické sítě 230 V.  

Jakmile je baterie vozu dobitá, napájení se automaticky vypne. 

* Závisí na teplotních podmínkách a dobíjecí síti.

Před zapojením do sítě doporučujeme provést odbornou kontrolu elektroinstalace  

a její shody s platnými předpisy. 

HODIN
standardního dobíjení



Místo řidiče

Na sdruženém přístroji řidič najde i specii cké prvky a funkce spojené 

s elektrickým pohonem vozu: ukazatel kapacity baterie a ukazatel 

spotřeby/rekuperace energie, který udává úroveň okamžité spotřeby 

nebo probíhající rekuperace brzdné energie. Jakmile výdrž baterie 

klesne pod 2 čárky (zbývá přibližně 15 % energie), hlásí indikátory 

potřebu dobití. Palubní počítač uvádí kromě běžných údajů také 

dojezd vozu, který určí na základě jízdních podmínek vyhodnocených 

za poslední ujeté kilometry. Řízení elektrického vozu i0n je 

jednoduché a řidič má vše pod kontrolou.

TECHNOLOGIE 
A PŘIPOJENÍ

i0n

Snahou vývojových pracovníků bylo nabídnout vůz, který bude 

představovat technologický zlom, ale současně bude maximálně 

respektovat zvyky a potřeby svých uživatelů. Místo řidiče, funkce 

i ovladače jsou tedy srovnatelné s klasickými vozy s benzinovým 

nebo naftovým motorem. 



Multimédia

V příjemném tichu, které ve voze panuje, si rádi vychutnáte kvalitní 

poslech svých oblíbených skladeb. i0n je vybaven rádiem s CD 

MP3 přehrávačem a USB vstupem kompatibilním s iPodem. Funkce 

Bluetooth® vám umožní bezpečně telefonovat i poslouchat hudbu 

uloženou ve vašem mobilním telefonu. Optimální akustiku v celém 

vnitřním prostoru vozu* zajišťují 2 výškové reproduktory v palubní 

desce a 2 reproduktory v předních dveřích.

* Řidič musí stále věnovat provozu na silnici maximální pozornost.

Navigace Garmin

Přenosný navigační systém, který je součástí nabídky originálního 

příslušenství, je vybaven držákem k palubní desce, poskytuje 

informace o dobíjecích stanicích, umožňuje příjem dopravních 

informací a  vyhledání důležitých míst a zajímavostí (restaurace, 

hotely…).

Peugeot Connect SOS a asistenční služby

i0n má k dispozici nejmodernější možnosti připojení a může vám tak 

nabídnout všechny funkce v rámci služby Peugeot Connect*. 

Je vybaven komunikační jednotkou, díky které můžete využívat služeb 

tísňového volání Peugeot Connect SOS* a asistenci s lokalizací místa 

výskytu* (tlačítka SOS a s ikonou lva). V případě nehody se tísňové 

volání aktivuje automaticky. Více informací najdete v kapitole i0n 

Bezpečnost.

* Služba není v ČR prozatím k dispozici.



Ve srovnání s vnějšími rozměry vás velkoryse prostorný interiér vozu Peugeot i0n jistě překvapí.  

Byl navržen tak, abyste se zde cítili pohodlně a měli dostatek prostoru.

Sedadla

i0n nabízí kompaktní vnější 

rozměry a 4 plnohodnotná 

místa pro dospělé cestující. 

Sedadlo řidiče je výškově 

nastavitelné a zadní sedadla 

mají nastavitelný sklon  

obou opěradel.

Variabilita

Zadní sedadla můžete sklopit 

každé zvlášť, čímž získáte 

přepravní prostor, který 

právě potřebujete. Sada* pro 

transformaci na užitkový 

vůz umožňuje vyjmout zadní 

sedadla i bezpečnostní pásy 

a vytvořit rovnou úložnou 

plochu se zabezpečením 

převážených předmětů. 

V této koniguraci má i0n 

užitečný objem přibližně 1 m3 

a užitečnou hmotnost 330 kg 

včetně řidiče a transformační 

sady (čistá užitečná hmotnost 

308 kg). 

*Sada není prozatím v ČR k dispozici.

Automatická klimatizace

i0n je vybaven elektrickou 

klimatizací s automatickým 

nastavením intenzity a směru 

proudění vzduchu. Ve voze je 

přítomen také výbavový paket 

„Zima“, který zahrnuje vyhřívané 

sedadlo řidiče, vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka a kryt chladiče 

proti sněhu.

Stylová výbava

Všechny verze i0n jsou sériově 

vybaveny řadou prvků, které 

modernímu a praktickému 

městskému automobilu 

nesmějí chybět: elektrický 

posilovač řízení, automatické 

rozsvěcení předních světlometů, 

centrální zamykání s dálkovým 

ovládáním, elektricky ovládaná

přední a zadní okna, 2 výsuvné 

držáky na nápoje nebo 

zásuvka 12 V.  

KOMFORT A ŽIVOT NA PALUBĚ

i0n
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Brzdová soustava a systém ESP

i0n je sériově vybaven systémem ESP, který sdružuje funkce proti 

zablokování kol ABS, elektronický rozdělovač brzdného účinku REF 

a podporu brzdění v kritických situacích EVA. 

Přední/zadní brzdy

Brzdění je zajištěno kombinovaně elektrickým motorem, který tak 

provádí důležitou rekuperaci brzdné energie pro dobíjení baterie, 

a klasickou hydraulickou brzdou. Brzdový systém jako celek má 

srovnatelný projev jako u vozu se spalovacím motorem.

Airbagy

Z pohledu ochrany cestujících při nárazu je i0n vybaven šesti airbagy: 

2 čelní, 2 boční a 2 hlavové.  

Přední airbag spolujezdce lze deaktivovat a na sedadlo je pak  

možné umístit dětskou sedačku.

Bezpečnostní pásy

Všechna sedadla ve voze jsou napojena na signalizaci nezapnutého 

pásu. Obě zadní sedadla jsou opatřena úchyty Isoix pro rychlé 

a bezpečné umístění kompatibilní dětské sedačky. 

Ochrana baterie

Zvýšená architektura vozu umožnila umístit všechny součásti 

baterie pod podlahu mezi nápravové prvky, čímž je zajištěna dobrá 

dynamická stabilita vozidla a v případě srážky je baterie dobře 

chráněna.

Peugeot Connect SOS*

PEUGEOT CONNECT SOS je služba tísňového volání s lokalizací 

místa výskytu vozu, kterou Peugeot poskytuje pro zajištění vaší 

bezpečnosti. Servis je k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu (1) a k jeho 

používání nepotřebujete žádné speciální předplatné. Minuty, které 

díky službě PEUGEOT CONNECT SOS a rychleji přivolané pomoci 

získáte, mohou být při nehodě rozhodující. 

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 vyšle na místo potřebnou pomoc. Komunikace může 

probíhat v mateřském jazyce (3) majitele vozidla. 

Peugeot Connect Assistance*

PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE (2) zahrnuje:

• přímé spojení s PEUGEOT ASSISTANCE,

• přesnou lokalizaci výskytu vozu,

• předběžnou technickou bilanci závady na dálku.

PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE: spojení s operačním střediskem 

PEUGEOT ASSISTANCE v několika jazycích (3) 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu a to pouhým stisknutím tlačítka s ikonou lva. Díky 

souběžnému vyhledání údajů o voze (GPS souřadnice, číslo 

karoserie, počet ujetých kilometrů, hlášení týkající se mechaniky…) 

může PEUGEOT ASSISTANCE reagovat rychle a efektivně a na 

místo, kde se nacházíte (4), vyslat odtahovou službu. V současnosti 

jsou služby PEUGEOT CONNECT SOS a ASSISTANCE k dispozici 

v 10 evropských zemích: Francie, Německo, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko a Rakousko, 

a v průběhu roku 2011 budou služby zavedeny ve Velké Británii, 

Polsku a Dánsku. V ostatních evropských zemích Peugeot nabízí 

propojení na evropské číslo tísňového volání 112 nebo služby 

PEUGEOT ASSISTANCE bez lokalizace.

*Tato služba není prozatím v ČR k dispozici.

(1) S ohledem na územní, technologické a technické možnosti a především na dostupnost 

telefonní sítě, podle obecných podmínek poskytování služby dostupných u vašeho obchodního 

zástupce Peugeot.  

(2) Služba je k dispozici zdarma u všech vozů vybavených komunikační jednotkou, navigačním 

systémem WIP Com nebo WIP Com 3D s kompatibilní a platnou SIM kartou pod podmínkou 

souhlasu při objednání vozu, disponibility telefonní sítě a podle obecných podmínek poskytování 

služby dostupných u vašeho obchodního zástupce Peugeot.

(3) V závislosti na geograickém pokrytí služby PEUGEOT CONNECT a PEUGEOT CONNECT 

ASSISTANCE a dle výběru jazyka majitelem vozu. 

(4) Zásah PEUGEOT ASSISTANCE se řídí smluvními záručními podmínkami nebo podmínkami 

servisní smlouvy.

Elektrický pohon

1. Elektromotor

2. Baterie

3. Vibrátor

4. Napáječ 

BEZPEČNOST

i0n 12
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PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Již řadu let Peugeot investuje do výzkumu nových technologií, snaží se hledat odpovědi na naléhavé environmentální výzvy 

dnešní doby a uspokojit stále se vyvíjející potřeby a očekávání zákazníků. V současnosti je celkem 2,1 miliónů vozů poháněno 

dieselovým motorem HDI s iltrem FAP, který snižuje emise nespálených částic ve výfukových plynech o 99,99 %. 

V blízké době Peugeot ve své modelové řadě dále nabídne: 

•  mikro-hybridní technologii: první motory e-HDi se systémem Stop&Start nové generace (systém při zastavení vozu vypne 

motor, například při stání na červenou) pohánějí vozy značky od roku 2011. S touto technologií je možné snížit spotřebu paliva 

a emise CO
2
 až o 15 %. 

•  technologii Full-Hybride: ve druhé polovině roku 2011 bude uveden první hybridní dieselový pohon na světě. Ve srovnání  

se spalovacími motory znamená Peugeot 3008 Hybrid4 převrat ve spotřebě paliva i emisích CO
2
: 3,8 l/100 km a 99 g/km.

•  100% elektrický pohon: i0n není jediným elektrickým vozem v nabídce značky Peugeot. Existuje i lehký užitkový vůz Partner 

Origin s přepravní kapacitou 3 m3. A v dlouhodobém horizontu jsou rozpracovány další studie nových koncepčních vozů s plně 

elektrickým pohonem.



KOMPLETNÍ NABÍDKA MOBILITY

i0n
      FINANCOVÁNÍ

Abyste si co nejvíce usnadnili život, můžete využít naši 

nabídku „all inclusive“, která zahrnuje i nancování, 

údržbu vašeho vozu i0n a zajištění služeb tísňového 

volání a asistence v jednom. Výše vaší měsíční platby 

se odvíjí od délky trvání i nancování** a počtu kilometrů* 

a obsahuje:

•  leasingovou splátku, 

•  údržbu,

•  zajištění služeb Peugeot Connect Services.**

* Podle země určení

** Služba není v ČR prozatím k dispozici.

      OPTIWAY PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodlužte si smluvní záruku na váš svůj o 1 až 3 roky 

a nepředvídatelné situace vyřešte v předstihu zajištěním 

kompletních asistenčních služeb. Podle vlastní potřeby si 

zvolte kilometry v kombinaci s délkou trvání smlouvy.

      PEUGEOT CONNECT ELECTRIC*

Během dobíjení vozu můžete prostřednictvím svého 

smartphone nebo počítače zjistit aktuální stav baterie 

a jste informováni, jakmile je baterie dobitá. 

* K dispozici v průběhu roku 2011.

      OPTIWAY ÚDRŽBA

Ke smlouvě OPTIWAY PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA přidejte 

úhradu všech servisních operací uvedených v servisní 

knížce vozidla (vyjma dílů, které podléhají opotřebení). Další 

doplňky k základní smlouvě pokrývají náklady na náhradní 

vozidlo, dodatečné asistenční služby a výměnu pneumatik.
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    OPTIWAY SERVIS

Dopřejte si naprostý klid a jistotu 

a ke smlouvě na rozšíření záruky 

a údržbu přidejte ještě výměnu dílů, 

které podléhají opotřebení.

      ROZŠÍŘENÁ ASISTENCE i0n*

Ke všem smlouvám OPTIWAY využíváte také 

rozšířenou asistenci i0n, která se vztahuje 

i na případy nepojízdnosti způsobené 

ztrátou/uzamknutím klíče uvnitř vozu nebo 

defektem na pneumatice. Asistenci vám 

mimochodem poskytneme i v případě vybití 

baterie (odtah vozu do místa bydliště nebo 

na pracoviště v okruhu 30 km a úhrada 

nákladů na taxi ve výši 1500 Kč).

* V rámci smlouvy OPTIWAY ÚDRŽBA

      PEUGEOT ASSISTANCE

Asistence 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 za zahraničí. U této asistence platí 

stejné podmínky jako u smluvní záruky.

    MU BY PEUGEOT

Potřebujete na přechodnou dobu nějaký dopravní 

prostředek, abyste byli mobilní? Automobil nebo 

jednou za čas skútr? Střešní box na dovolenou? 

Kabriolet na slunný víkend? Zapůjčete si je se svým 

mobilním kapitálem Mu by Peugeot. Vytvořte 

si svůj kapitál Mu by Peugeot a vůz, skútr, kolo 

nebo příslušenství* pro svůj vůz si můžete půjčit, 

kdy budete potřebovat. Podmínky této nabídky 

a seznam měst, ve kterých je dostupná, získáte 

na www.peugeot.fr.

Stáhněte si zdarma aplikaci Mu by Peugeot do svého iPhone 

http://itunes.apple.com/fr/app/mubypeugeot/id361025589?mt=8. 

Pomocí této aplikace se můžete seznámit s novou nabídkou 

mobility Mu by Peugeot a spravovat ze svého iPhone svůj účet.

* Služba je dostupná u participujících koncesionářů od roku 2010 

ve Francii a od roku 2011 i v některých dalších zemích.

      GARANCE

Smluvní záruka Peugeot na váš vůz 

i0n je 2 roky (bez omezení počtu 

ujetých kilometrů) a navíc 3 roky 

(maximálně 50 000 km) na baterie 

a pohonné ústrojí. 



METALICKÉ

STANDARDNÍ 

HLINÍKOVÁ 
KOLA

RŮZNÉ MOŽNOSTI

iNSPIRUJTE SE

Kola 15“

BARVY KAROSERIE
Aby zdůraznil svůj moderní a originální charakter, nabízí i0n škálu 7 odstínů perleťových, metalických 

a standardních barev karoserie.

Modrá Kili

Bílá Antarctique Žlutá Soleil

Černá PerléŠedá Coolsilver

Bílá Nacré

Červená Lips

PERLEŤOVÁ
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ČALOUNĚNÍ

Látkové čalounění Parfait Knit Bleu



Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-

cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veni.

www.peugeot.com

1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

i0n

Výběr z nabídky příslušenství pro Peugeot i0n – větší komfort, více inovací…

1 Částečně integrovaná navigace Garmin

Spojuje přednosti optimální instalace a výhodu přenosného použití 

(obrazovka 4:3, mapa Evropy, informace o radarech, Bluetooth®).

Přední loketní opěrka

Ergonomická středová loketní opěrka dokonale ladí s provedením 

interiéru vozu i0n a řidič si může najít pohodlnou polohu pro řízení 

vozu. 

Kryt zavazadlového prostoru

Abyste mohli zabezpečit zavazadla, která převážíte, můžete 

zavazadlový prostor ve svém voze i0n zakrýt pevným krytem.

Transformační sada

Pomocí této sady, která se  skládá z kovralové podlahy a zábrany 

z lakované oceli, můžete svůj vůz i0n přestavět na užitkovou verzi. 

Další doplňkovou výbavou k této sadě je kryt zavazadel. 

Koberec do zavazadlového prostoru

Na míru vyráběný koberec je estetickým a zároveň 

i ochranným prvkem. 

Ochranný pás

Průhledný pás z polyuretanu chrání přední nárazník před 

poškozením. 

2
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Více informací o voze Peugeot i0n, speciikaci jeho výbavy, doplňky, barvy karoserie, parametry 

baterie, technické charakteristiky vozu a podrobnosti o jeho údržbě najdete na našich 

internetových stránkách www.peugeot.cz.

www.peugeot.cz

100% ELEKTRICKÝ
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