
PEUGEOT PROFESSIONAL
PRODUKTY A SLUŽBY  

PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY



ZNAČKA PEUGEOT: 200 LET  
PRŮMYSLOVÉ HISTORIE

1810 :  Jean-Pierre a Jean-Frédéric Peugeot zakládají 

továrnu zaměřenou na drobnou ocelářskou výrobu. 

1858 : Objevuje se znak lva – typický symbol značky.

1889 :  Světová výstava v Paříži je počátkem automobilové 

výroby značky – představení prvního motorového 

vozu – parní tříkolky Serpollet.

1929 :  Model «201» zahajuje modelovou řadu s typickým 

třímístným číselným označením a nulou uprostřed. 

1935 :  Peugeot 402 byl představen na říjnovém autosalonu 

v Paříži a znamenal začátek slavné modelové řady  

« fuseau Sochaux » .

1948 :  Uvedení  Peugeotu 203, prvního vozu značky  

se samonosnou skořepinovou karoserií.

1955 :  Peugeot 403 s karoserií Pininfarina byl prvním 

výsledkem úspěšné spolupráce Peugeotu s tímto 

italským designérem.

1959 :  Peugeot 403 Diesel byl ve Francii prvním 

velkosériově vyráběným vozem s dieselovým 

pohonem. 

1960 :  Představení Peugeotu 404. O rok později značka  

v rámci tohoto modelu uvádí jako první ve Francii 

motor s přímým vstřikováním.



1965 :  Uvedení Peugeotu 204, prvního vozu typu sedan  

s předním pohonem.

1968 :  Na předpremiéře pařížského autosalonu značka 

představila nový nadstandardní model s karosérií typu 

sedan, Peugeot 504.

1972 :  Začíná se prodávat Peugeot 104, nejmenší vůz typu 

hatchback na světě.

1983 :  Na trh přichází legendární Peugeot 205. Celkem se 

vyrobí 5,3 mil. těchto vozů.

1988 :  Peugeot 405 vítězí v soutěži Auto roku. 

1998 :  Představení modelu Peugeot 206. Zásadní inovace  

- motor HDi u modelu 406. 

2000 :  Uvedení modelu Peugeot 607, prvního modelu na světě 

s filtrem pevných částic (FAP). Novinka - 206 Coupé 

Cabrio.

2001 :  Představení modelu Peugeot 307 se zcela novými 

liniemi. O rok později je tento vůz zvolen evropským 

„Autem roku“.

2010 :  Výročí 200 let značky Peugeot a zároveň rok rekordů  

- 2 142 000 prodaných vozů. Peugeot se stal 

nejprodávanější francouzskou značkou na světě. 



PĚT ZÁVAZKŮ  

PROGRAMU PEUGEOT 

PROFESSIONAL

NABÍDKA NA MÍRU

Specializovaní obchodní po-

radci v centrech Peugeot 

Professional vám nabídnou 

testovací jízdu nebo krátkodo-

bou zápůjčku osobního či 

užitkového vozu. Představí 

vám rovněž širokou nabídku 

financování a služeb pro  

zachování potřebné mobility.

ÚSPORNOST

Nízké provozní náklady  

a příznivá zůstatková hodnota 

vozů Peugeot, poradenství 

v otázce emisí CO
2
, podpora 

řízení vozového parku, balíčky 

s nabídkami financování 

a služeb pro optimalizaci 

rozpočtu.



Orientovat se ve světě podnikání není vůbec jednoduché. 
Požadavky na mobilitu, potřeby uživatelů i zákony se neustále 
mění. Aby bylo možné na tyto změny pružně reagovat, 
připravila značka Peugeot celosvětový koncept prodejních 
míst, specializovaných na firemní klientelu. Jde 
o koncesionáře s označením PEUGEOT PROFESSIONAL. 
Uvedená síť zajišťuje maximální míru odbornosti, dává 
klientům k dispozici kompletní řadu osobních a užitkových 

vozidel včetně přestavěných vozů a přitom nabízí 
i nadstandardní služby: náhradní užitkové vozy, asistenční 
vozy a servisní střediska otevřená i během víkendu. V každém 
centru PEUGEOT PROFESSIONAL vám vyškolený obchodní 
poradce pomůže vybrat vůz, který bude nejlépe vyhovovat 
vašim potřebám. Poradí vám také, jaký způsob financování 
zvolit, a doporučí služby, které budou optimální z hlediska 
vašich aktivit. 

BLÍZKOST

Síť provozoven, které máte po 
ruce, tvoří 55 prodejních míst. 
Z toho je 16 center Peugeot 
Professional, která poskytují 
firemním klientům individuální 
přístup a nadstandardní 
služby.

MOBILITA

Řešení mobility za všech 
okolností: mezinárodní 
asistenční program  
– nepřetržitá služba 
s poskytnutím náhradního 
vozidla*, abyste mohli 
pokračovat v cestě a práci.
* Podle záruky nebo smlouvy 
na servisní služby

ODPOVĚDNÝ ROZVOJ

Výrobky a služby podílející se na 
lepší ochraně řidiče i jeho okolí: 
nouzové volání* v případě 
nehody, vozy s nízkými emisemi 
CO

2
, elektromobily.

* Služba Peugeot Connect je k dispozici 
ve vybraných zemích západní Evropy. 

PEUGEOT PROFESSIONAL
VE SLUŽBÁCH FIREM



MODELOVÁ ŘADA  
PEUGEOT PROFESSIONAL



Program Peugeot Professional chce co nejlépe odpovědět na konkrétní potřeby 

různých typů podnikání, proto nabízí široký výběr produktů: od malých městských 

automobilů přes praktické vozy střední třídy až po manažerský vůz 508. V nabídce je 

též kompletní řada lehkých užitkových vozů s možností pohonu 4x4 a různými 

variantami přestaveb. U většiny osobních vozů jsou k dispozici tříválcové benzinové 

motory PureTech, které v přeplňované verzi 1,2 l získaly prestižní mezinárodní 

ocenění Motor roku 2015. Dieselové motory BlueHDi EURO 6 se zase mohou 

pochlubit novým světovým rekordem - Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 k S&S ujel 

vzdálenost 2152 km na 43 litrů nafty, což znamená průměrnou spotřebu pouze  

2,0 l/100 km. Pro příznivce alternativních pohonů jsou k dispozici elektromobily  

či vozy s technologií HYbrid4. Díky flexibilitě nabídky Peugeot Professional najdete 

odpověď na míru. 



208
První generace modelu 208 již přesáhla hranici jednoho milionu 

prodaných kusů. Nový Peugeot 208, který přišel na trh v červnu 

2015, chce v úspěšném trendu pokračovat a nabízí luxusnější prvky 

výbavy, technologie pro větší pohodlí a bezpečnost, výrazný design, 

nové odstíny karoserie a možnosti personalizace. Je k dispozici  

s tříválcovými benzinovými motory PureTech a úspornými 

dieselovými motory BlueHDi. Nově může být vybaven  

i automatickou převodovkou. 

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.0 PureTech MAN5 999 50/68 5,1/3,8/4,3 117/88/99

1.2 PureTech MAN5 1199 60/82 5,5/3,9/4,5 128/90/104

1.2 PureTech ETG5 1199 60/82 4,5/3,9/4,1 105/90/95

1.2 PureTech MAN5 1199 81/110 5,6/3,8/4,5 130/99/103

1.2 PureTech EAT6 1199 81/110 5,7/3,8/4,5 132/99/104

1.6 THP* MAN6 1598 153/208 7,0/4,5/5,4 162/104/125

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN5 1560 55/75 4,2/3,0/3,5 109/79/90

1.6 BlueHDi MAN5 1560 73/100 3,8/3,2/3,4 99/82/87

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,4/3,2/3,6 114/83/94

*208 GTi
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T!P
Nové dieselové BlueHDi 
motory se spotřebou  
od 3,4 l/100 km.

Výška: 1,471 m

Šířka: 1,739 m

Délka: 3,973 m

Objem zavazadlového prostoru: 
311 – 1152 l



2008
Městský crossover 2008 vás na první pohled zaujme spojením 

různých automobilových rysů: ušlechtilou elegancí značky 

Peugeot, vyzývavostí a robustností moderního vozu SUV  

a kompaktními rozměry, které jsou pro pohyb v městském 

provozu mimořádně praktické. Pneumatiky Mud and Snow 

zlepšují spolu se systémem Grip Control adhezi poháněných kol 

a jsou zárukou jistého a spolehlivého chování vozu v jakékoliv 

situaci.

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.2 PureTech MAN5 1199 60/82 6,0/4,3 /4,9 139/99/114

1.2 PureTech ETG5 1199 60/82 4,9/4,0/4,3 114/91/99

1.2 PureTech MAN5 1199 81/110 5,8/4,0/4,7 135/92/108

1.2 PureTech EAT6 1199 81/110 5,9/4,1/4,8 136/94/110

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN5 1560 55/75 4,4/3,3/3,7 115/85/97

1.6 BlueHDi MAN5 1560 73/100 4,2/3,3/3,6 109/85/95

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,3/3,3/3,7 113/86/96

T!P
Grip Control = záruka jistého 
a spolehlivého chování 
vozidla v jakékoli situaci.

Výška: 1,570 m

Šířka: 1,739 m

Délka: 4,159 m

Objem zavazadlového prostoru: 
360 – 1194 l



301
Peugeot 301 je všestranný sedan, jehož jízdní vlastnosti si poradí 

s těmi nejnáročnějšími podmínkami. Chová se přirozeně 

a spolehlivě na dálnici i silnici se špatným povrchem a příjemně  

vás překvapí i ve městě. Díky rozvoru 265 cm při délce 444 cm 

poskytuje i posádce na zadních sedadlech dostatek prostoru, 

objem zavazadelníku je rovněž velkorysý - 506 l. Peugeot 301 

myslí i na bezpečnost svých pasažérů - systémy ABS a ESP stejně 

jako 4 airbagy má již v základní výbavě.
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BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.2 PureTech MAN5 1199 60/82 6,0/4,3 /4,9 138/99/114

1.2 PureTech ETG5 1199 60/82 5,0/4,0/4,4 116/93/103

1.6 MAN5 1587 85/115 8,7/5,0/6,4 203/116/148

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN5 1560 73/100 4,6/3,4/3,9 121/98/101

T!P
Objem zavazadlového 
prostoru 506 l.

Výška: 1,477 m

Šířka: 1,748 m

Délka: 4,442 m

Objem zavazadlového prostoru: 506 l



308
Kvalitní design se vyznačuje čistotou křivek a tvarů. Peugeot 308, 

ušlechtilý vůz moderního a elegantního vzhledu, vyvolává již od 

prvního okamžiku dojem lehkosti a maximální efektivity. Díky 

použití inovativních technologií a odlehčených materiálů 

dosahuje z pohledu emisí CO
2
 a spotřeby paliva hodnot, které se 

v dané kategorii stávají novými měřítky. Pro milovníky sportovnější 

jízdy je k dispozici verze GT o výkonu 180 nebo 205 koní, koncem 

roku 2015 přijde na trh ještě výkonnější verze GTi.

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.2 PureTech MAN5 1199 60/82 6,3/4,2/5,0 145/97/114

1.2 PureTech MAN5 1199 81/110 5,8/4,0/4,6 133/92/107

1.6 THP* MAN6 1598 151/205 7,4/4,6/5,6 172/106/130

1.6 THP** MAN6 1598 200/270 8,1/4,9/6,0 188/113/139

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN5 1560 73/100 4,4/3,2/3,7 116/84/96

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 3,5/2,9/3,1 90/78/82

1.6 BlueHDi EAT6 1560 88/120 4,0/3,3/3,5 104/85/92

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 4,7/3,7/4,0 122/96/105

2.0 BlueHDi EAT6 1997 110/150 4,8/3,7/4,1 126/97/107

2.0 BlueHDi* EAT6 1997 133/180 4,7/3,5/4,0 123/92/103

T!P
Úsporné a výkonné 
BlueHDi motory.

Výška: 1,472 m

Šířka: 1,804 m

Délka: 4,253 m

Objem zavazadlového prostoru: 
470 – 1309 l

* 308 GT

** 308 GTi



308 SW
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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 a vznikne konfigurace s dokonale rovnou 

podlahou. Objem zavazadlového prostoru se tak v okamžiku změní 

ze základních 610 na 1660 litrů!

T!P

T!P

Objem zavazadlového prostoru 
610 l a zadní sedadlo "Magic 
Flat" sklopné do roviny.

Nejdelší rozvor  
ve svém segmentu.

Výška: 1,470 m

Šířka: 1,804 m

Délka: 4,585 m

Objem zavazadlového prostoru:  
610 - 1660 l

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.2 PureTech MAN5 1199 81/110 6,0/4,1/4,8 140/96/111

1.6 THP* MAN6 1598 151/205 7,6/4,8/5,8 176/110/134

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN5 1560 73/100 4,4/3,2/3,7 116/84/96

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 3,6/3,0/3,2 93/81/85

1.6 BlueHDi EAT6 1560 88/120 4,1/3,4/3,7 108/88/96

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 4,7/3,7/4,0 122/96/105

2.0 BlueHDi EAT6 1997 110/150 5,0/3,8/4,2 130/100/111

2.0 BlueHDi* EAT6 1997 133/180 4,8/3,7/4,1 126/96/107

*308 SW GT



3008
Všestranný a flexibilní Peugeot 3008 se umí přizpůsobit různým 
podmínkám. Pomocí systému Grip Control lze měnit podle sjízdnosti 
vozovky způsob pohonu vozu - na výběr jsou režimy Sníh, Terén, 
Písek a ESP standard/OFF. Nové technologie, kterými je crossover 

3008 vybaven, podporují nejen jeho dynamiku, ale také praktičnost 
používání. Údaje jednotlivých funkcí se na head-up displeji zobrazují 
odlišnou barvou a jsou tak rychleji čitelné. Zadní kamera monitoruje 
prostor za vozem a usnadňuje řidiči manévrování.

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 THP EAT6 1598 121/165 7,4/5,1/6,0 172/118/138

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,7/3,8/4,1 122/100/108

1.6 BlueHDi EAT6 1560 88/120 4,7/4,1/4,3 123/106/112

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 4,9/3,8/4,2 127/99/109

T!P

Systém Grip Control se 
speciálními pneumatikami 
Mud & Snow pro lepší 
pohyblivost vozu v terénu.

Výška: 1,635 m

Šířka: 1,837 m

Délka: 4,365 m

Objem zavazadlového prostoru:  
432 - 1241 l
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BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 THP EAT6 1598 121/165 7,6/5,1/6,1 175/118/140

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,9/4,1/4,4 129/104/113

1.6 BlueHDi EAT6 1560 88/120 4,7/4,1/4,4 123/108/114

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 4,7/3,8/4,1 124/99/108

T!P
Možnost 7-místného 

provedení nebo až 2506 l 

zavazadlového prostoru.

Výška: 1,647 m

Šířka: 1,837 m

Délka: 4,529 m

Objem zavazadlového prostoru:  
823 - 2506 l

5008
Kompaktní MPV s výjimečnou modularitou a plynulými 

aerodynamickými liniemi harmonicky spojuje multifunkčnost a styl. 

Poskytne vám také skutečnou radost z řízení díky dynamickým 

vlastnostem na úrovni klasických limuzín a prvotřídnímu komfortu místa 

řidiče. Až pět samostatných zadních sedadel umožňuje snadnou 

a rychlou změnu na prostor pro přepravu sportovních potřeb či 

objemných předmětů. S panoramatickou střechou a velkým čelním 

sklem má model 5008 celkem 3,39 m2 prosklených ploch.



PARTNER TEPEE
Osobní verze modelu Partner má smysl pro praktičnost.  

Vůz může být vybaven až pěti samostatnými zadními sedadly,  

multifunkční střechou Zénith nebo zadními výklopnými dveřmi 

s otevíratelným oknem. Rozměrný a prosvětlený vnitřní prostor vozu  

je snadno přístupný bočními posuvnými dveřmi, zavazadlový prostor 

o objemu 675 l pod kryt a 1350 l pod střechu pojme bez obtíží 

všechna vaše zavazadla. K dispozici je rovněž dotyková obrazovka 

9.7" pro ovládání telefonu, rádia či navigace.

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 VTi MAN5 1598 72/98 8,2/5,3/6,4 190/122/148

1.6 VTi MAN5 1598 88/120 8,3/5,4/6,5 192/125/151

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN5 1560 55/75 5,1/3,9/4,3 134/101/113

1.6 BlueHDi MAN5 1560 73/100 5,1/3,9/4,3 134/101/113

1.6 BlueHDi ETG6 1560 73/100 4,3/4,1/4,2 113/107/109

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,9/4,2/4,4 129/109/115

T!P
Možnost 7-místného provedení.

K dispozici i s pohonem 4x4.

Výška: 1,801 m

Šířka: 1,810 m

Délka: 4,380 m

Objem zavazadlového prostoru: 
675 – 3000 l
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Inteligentní, inovativní, se schopností předvídat... Peugeot 508  

je vybaven technologiemi nové generace. Informují vás, usnadňují 

ovládání a asistují vám při řízení, aniž si to uvědomíte. Stylová 

čistota palubní desky, použité materiály, kvalita provedení 

a nabízené technologie vytvářejí prostředí hodné vozů vyšší třídy.  

Dieselové motory BlueHDi nebo benzinový motor 1.6 THP  

s manuální či automatickou převodovkou jsou zárukou intenzivního 

a zároveň zodpovědného potěšení z jízdy.

T!P
Špičkové provedení GT  
se vznětovým motorem  
2.0 BlueHDi a výkonem 180 k.

Výška: 1,456 m

Šířka: 1,853 m

Délka: 4,830 m

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 THP MAN6 1598 121/165 7,7/4,7/5,8 179/109/134

1.6 THP EAT6 1598 121/165 7,5/4,8/5,8 173/111/134

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,7/3,6/4,0 124/94/103

1.6 BlueHDi EAT6 1560 88/120 4,5/3,6/3,9 116/94/102

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 4,9/3,8/4,2 129/99/109

2.0 BlueHDi EAT6 1997 133/180 5,2/4,0/4,4 137/105/116

Objem zavazadlového prostoru:  
473 - 916 l 



508 SW
Interiér vozů 508 je neodolatelným pozváním vydat se na cestu: 
k dispozici máte velkorysý prostor s řadou odkládacích míst , 
dvou- nebo čtyřzónovou automatickou klimatizaci, elektrická 
a vyhřívaná sedadla, která mohou poskytnout i relaxační masáž. 
Řízení vám zpříjemní například bezklíčový přístup do vozu 

a nastartování, barevný head-up displej nebo 7" dotyková 
obrazovka. Model SW vás nadchne i díky prosklené 
panoramatické střeše s plochou 1,60 m2! 

T!P
Prosklená panoramatická 

střecha Cielo.
Výška: 1,476 m

Šířka: 1,853 m

Délka: 4,829 m

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 THP MAN6 1598 121/165 7,8/4,8/5,8 180/110/135

1.6 THP EAT6 1598 121/165 7,4/4,9/5,8 170/113/135

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 BlueHDi MAN6 1560 88/120 4,8/3,8/4,2 125/95/104

1.6 BlueHDi EAT6 1560 88/120 4,7/3,8/4,2 122/100/108

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 5,0/3,8/4,2 131/100/110

2.0 BlueHDi EAT6 1997 133/180 5,6/4,0/4,6 146/105/120

Objem zavazadlového prostoru:  
508 - 1556 l
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Je-li součástí vašeho podnikání přeprava zboží, materiálu nebo 

většího počtu osob, potřebujete spolehlivý užitkový vůz. Značka 

Peugeot vám vychází vstříc širokou řadou užitkových vozů, které 

splňují nároky nejrůznějších profesí a zároveň poskytují vysokou míru 

komfortu a bezpečnosti. Peugeot Partner, Expert a Boxer – každý  

z nich je k dispozici v několika verzích a motorizacích, takže si pro vaši 

firmu určitě vyberete ten pravý. 
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kg
Užitečná hmotnost (včetně řidiče): 
566 - 821 kg

Výška: 1,812 - 1,844 m

Délka: 4,384 - 4,632 m

Objem nákl. prostoru: 3,3 - 4,1 m3

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 1,935 - 2,195 tkg

Peugeot Partner je díky svému nákladovému objemu praktický 

a funkční vůz, který vám nabídne pohodlné řízení a jízdní komfort, 

které jsou v této kategorii zcela výjimečné. Asymetrické zadní 

křídlové dveře, které se dají otevřít do úhlu 180°, a nízký práh 

nákladového prostoru zajišťují snadný přístup a manipulaci  

s nákladem. Partner je k dispozici v krátké nebo prodloužené verzi, 

s dvěma nebo třemi předními sedadly, verze Polocombi umožňuje 

přepravu až šesti osob. Benzinový motor 1.6 VTi 98 k již splňuje 

emisní normu EURO 6.

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 VTi MAN5 1598 72/98 8,3/5,3/6,5 193/123/150

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 HDi MAN5 1560 55/75 5,8/4,6/5,0 151/120/131

1.6 HDi MAN5 1560 66/90 5,7/4,7/5,0 150/122/132

1.6 HDi* MAN5 1560 66/90 6,3/5,1/5,5 164/132/143

1.6 HDi** MAN5 1560 66/90 6,5/5,2/5,6 169/135/147

* verze L2

** verze L2 Polocombi

T!P

T!P

K dispozici i s pohonem 4x4.

Dvě délky vozidla.

Šířka: 2,112 m



EXPERT

Objem nákladového prostoru: 
5 - 7 m3

kg
Užitečná hmotnost (včetně řidiče): 
881 - 1086 kg 

Délka: 4,813 - 5,143 m

Výška: 1,980 - 2,290 m

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 2,661 - 2,964 tkg

Peugeot Expert je efektivní pracovní nástroj, dokonale přizpůsobený 
potřebám svých uživatelů z pohledu provozních nákladů, emisí CO

2
, 

obyvatelnosti i bezpečnosti. Zadní dvoukřídlové dveře se pro snadnější 
manipulaci s nákladem otvírají do úhlu 180°, praktická a prostorná 

kabina přepraví až 6 osob. V nákladovém prostoru je rozmístěno  
8 upevňovacích úchytů, které umožňují spolehlivě zajistit převážený 
náklad proti posunutí a přispívají tak k vyšší bezpečnosti přepravy.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

1.6 HDi MAN5 1560 66/90 7,9/6,2/6,7 207/163/177

2.0 HDi MAN6 1997 94/128 7,6/5,8/6,4 200/153/168

Údaje o spotřebě a emisích se vztahují k verzi furgon 1000 L1H1.

T!P Verze Polocombi pro přepravu 

6 osob. Možnost pohonu 4x4.

Šířka: 2,194 m



BOXER FURGON
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Každé řemeslo, každá profese je jiná, proto Peugeot Boxer nabízí řadu 
verzí: furgon ve čtyřech délkách a třech výškách, šasi, valník, sklopný 
valník, verze pro přepravu osob... Aby vám zajistil nejvyšší míru kvality, 

byl v rámci testování podroben 4 000 000 km jízdy a zkouškám 
i v těch nejextrémnějších podmínkách. Provozní náklady včetně 
spotřeby jsou jedny z nejnižších na trhu.

T!P

8 až 17 m3 nákladového 

prostoru. Možnost 

pohonu 4x4.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

2.2 HDi MAN6 2198 81/110 8,5/5,8/6,8 224/154/180

2.2 HDi MAN6 2198 96/130 8,5/5,8/6,8 224/154/180

2.2 HDi MAN6 2198 110/150 8,5/5,8/6,8 224/154/180

3.0 HDi MAN6 2999 130/180 10,1/6,7/8,0 266/176/209

Údaje o spotřebě a emisích se vztahují k verzi furgon 3000 L1H1, resp. 3500 L2H2 (motor 3.0 HDi).

Objem nákladového prostoru: 
8 - 17 m3

kg
Užitečná hmotnost:  
1008 - 1770 kg

Délka: 4,963 - 6,363 m

Výška: 2,254 - 2,760 m

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 3,0 - 4,0 tkg

Šířka: 2,690 m



Vnější rozměry
Dveře

Rozměry nákladového prostoru
Boční dveře Zadní dveře

Délka Výška Šířka Výška Šířka Výška Délka podlahy Užitečná výška

L1H1 4,963 m 2,254 m 1,075 m 1,485 m 1,560 m 1,520 m 2,670 m 1,662 m

L2H1 5,413 m 2,254 m 1,250 m 1,485 m 1,560 m 1,520 m 3,120 m 1,662 m

L2H2 5,413 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 1,790 m 3,120 m 1,932 m

L3H2 5,998 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 1,790 m 3,705 m 1,932 m

L3H3 5,998 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 2,030 m 3,705 m 2,172 m

L4H2 6,363 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 1,790 m 4,070 m 1,932 m

L4H3 6,363 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 2,030 m 4,070 m 2,172 m

Celková šířka: 2,690 m Výška hrany nákladového prostoru: 0,493 - 0,602 m
Maximální užitečná šířka: 1,870 m
Užitečná šířka (mezi zadními podběhy): 
1,422 m

L – délka, H – výška

BOXER FURGON – ČTYŘI DÉLKY, TŘI VÝŠKY:

ROZMĚRY:

15 m3

13 m311,5 m3

10 m38 m3

17 m3

15 m3

3,5 t

3,3 t / 3,5 t

3 t / 3,3 t 3 t / 3,3 t

3,3 t / 3,5 t 4 t

4 t
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T!P
K dispozici i jako 
sklopný valník.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

2.2 HDi MAN6 2198 81/110 9,5/6,4/7,5 250/169/199

2.2 HDi MAN6 2198 96/130 8,5/5,8/6,8 224/154/180

2.2 HDi MAN6 2198 110/150 8,5/5,8/6,8 224/154/180

Údaje o spotřebě a emisích se vztahují k verzi valník 3300 L2, resp. valník s dvojitou kabinou 3300 L2  
(motor 2.2 HDi 110 k).

Plocha valníku:  6,606 – 8,665 m2 
4,878 – 5,874 m2*

kg
Užitečná hmotnost:  1347 – 1492 kg 

1147 – 1337 kg*

Délka:  5,743 - 6,693 m 
5,738 - 6,228 m* 

Šířka:  2,100 m

Výška: 2,254 m

* Valník s dvojitou kabinou.

BOXER VALNÍK
Boxer v provedení valník je v nabídce ve třech délkách a se třemi 
výkonnými HDi motory, k dispozici je rovněž sklopný valník.  

Klasická kabina pojme 2 – 3 osoby, v dvojité kabině lze přepravit  
až 7 cestujících. 

Celková výška 2,254 m
Celková šířka (bez vnějších zrcátek) 2,100 mCelková výška 2,254 m

Celková šířka (bez vnějších zrcátek) 2,100 m

VALNÍK S DVOJITOU KABINOU

Verze
Ložná plocha

Výška bočnic Celková délka
délka šířka

L2 2,398 m 2,034 m 0,400 m 5,738 m

L3 2,888 m 2,034 m 0,400 m 6,228 m

VALNÍK S KABINOU

Verze
Ložná plocha

Výška bočnic Celková délka
délka šířka

L2 3,248 m 2,034 m 0,400 m 5,743 m

L3 3,833 m 2,034 m 0,400 m 6,328 m

L4 4,260 m 2,034 m 0,400 m 6,693 m

Valník s dvojitou kabinouValník s kabinou



T!P
Šasi s kabinou  
i v provedení 4x4.

Délka:  4,908 - 6,308 m 
5,258 – 6,208 m*

Šířka:  2,050 m

Výška: 2,254 m

* Šasi s dvojitou kabinou.

BOXER ŠASI
Verze šasi poslouží jako základ pro nejrůznější typy přestaveb nebo 
nástaveb, které budou přesně vyhovovat  vašemu podnikání.

kg
Užitečná hmotnost:  1665 – 2330 kg 

1450 – 1650 kg*

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

2.2 HDi MAN6 2198 81/110 11,1/7,6/8,9 292/200/234

2.2 HDi MAN6 2198 96/130 10,7/7,5/8,7 281/198/229

2.2 HDi MAN6 2198 110/150 10,7/7,5/8,7 281/198/229

3.0 HDi MAN6 2999 130/180 11,0/7,1/8,5 289/186/224

Údaje o spotřebě a emisích se vztahují k verzi šasi 3300 L2, resp. 3300 L1 (motor 2.2 HDi 110 k)  
a 3500 L2 (motor 3.0 HDi).

Šasi s kabinou Šasi s dvojitou kabinou

ŠASI S KABINOU

Verze Celková délka Maximální délka 
nástavby (za kabinou)

L1 4,908 m 3,380 m

L2 5,358 m 4,100 m

L2S 5,708 m 4,660 m

L3 5,943 m 5,015 m

L4 6,308 m 5,015 m

Šířka (bez vnějších zrcátek) 2,050 m
Maximální šířka nástavby 2,350 m
Maximální výška nástavby 3,500 m

Šířka (bez vnějších zrcátek) 2,050 m
Maximální šířka nástavby 2,350 m
Maximální výška nástavby 3,500 m

ŠASI S DVOJITOU KABINOU

Verze Celková délka Maximální délka 
nástavby (za kabinou)

L2 5,258 m 3,229 m

L3 5,843 m 4,144 m

L4 6,208 m 4,144 m
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T!P
7 míst a až 9 m3 

nákladového prostoru.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

2.2 HDi MAN6 2198 81/110 9,5/6,4/7,5 250/169/199

2.2 HDi MAN6 2198 96/130 9,2/6,3/7,4 242/167/195

2.2 HDi MAN6 2198 110/150 9,2/6,3/7,4 242/167/195

Údaje o spotřebě a emisích se vztahují k verzi 3300 L2H1.

Objem nákladového prostoru: 
8 – 9 m3

kg Užitečná hmotnost:  1225 – 1425 kg

Délka:  5,413 m

Šířka:  2,050 m

Výška: 2,254 – 2,522 m

BOXER POLOCOMBI DURISOTTI
Pro podnikatele, kteří potřebují spolu s nákladem přepravit i více osob 
najednou, je připraven  Boxer Polocombi Durisotti. Je k dispozici ve 

dvou výškách a nabízí místo pro 7 pasažérů a až 9 m3 nákladového 
prostoru za pevnou přepážkou.

BOXER POLOCOMBI DURISOTTI:

TONÁŽ KAROSERIE
OBJEM 

NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU

UŽITEČNÁ 
HMOTNOST

3,3 t
L2H1 8 m3 1225 kg

L2H2 9 m3 1225 kg

3,5 t
L2H1 8 m3 1425 kg

L2H2 9 m3 1425 kg



T!P

T!P

Verze Combi - poloprosklené 
nebo prosklené provedení,  
5/6 nebo 8/9 míst.

kg
Užitečná hmotnost:  
860 - 1165 kg

Délka:  4,963 - 5,413 m

Šířka:  2,050 m

Výška: 2,254 – 2,580 m

Peugeot Boxer, určený k přepravě osob, poskytuje komfort té nejvyšší 
úrovně: prostorný interiér, vytápění a klimatizaci vpředu i vzadu, airbag 
spolujezdce, celou řadu úložných prostorů pro zavazadla menších 

rozměrů a velký zavazadlový prostor pro ta větší. Pozornost věnovaná 
každému detailu svědčí o kvalitě péče, kterou svým pasažérům chcete 
poskytnout. 

BOXER COMBI/MINIBUS

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO
2
 

(g/km)

2.0 BlueHDi MAN6 1997 81/110 6,7/5,9/6,2 176/155/163

2.0 BlueHDi MAN6 1997 96/130 6,7/5,9/6,2 176/155/163

2.0 BlueHDi MAN6 1997 120/163 6,7/5,9/6,2 176/155/163

Údaje o spotřebě a emisích se vztahují k verzi Minibus 3000 L1H1.  
Motory splňují emisní normu EURO 6.

Verze Minibus - až 9 samostatných 
sedadel pro vaše pasažéry.
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PEUGEOT a alternativní pohon

1990 :  Značka uvádí na trh první užitkový elektromobil  

– J5 Electric s výkonem 43 kW, dojezdem 70 km  

a maximální rychlostí 80 km/h. 

1995 :  Následuje elektrický model 106 – světově 

nejprodávanější vůz s nulovými emisemi CO
2
. 

Technologie akumulátoru je nikl-kadmium. 

1998 :  Začíná se prodávat první generace modelu Partner 

Electric, výkon 28 kW, dojezd 95 km.

2008 :  Nový koncept Prologue – první hybridní motor 

HYbrid4.

2010 :  Na trh přichází Peugeot i0n s lithium-iontovou 

baterií, výkonem 49 kW a dojezdem až 130 km.

2012 :  Sériová výroba prvního hybridního dieselu na světě  

– Peugeot 3008 HYbrid4, 508 HYbrid4 a 508 RXH.

2014 :  Technologií lithium-ion je vybavena i druhá generace 

100% elektrické dodávky Partner Electric.



508 RXH

Hybridní vůz 508 RXH vykazuje 

oproti běžným dieselům o 35 % 

nižší spotřebu v kombinovaném 

režimu, ještě větší úsporu 

v městském provozu 

a podstatně nižší emise CO
2
.  

Na výběr jsou čtyři jízdní styly: 

sportovní s výkonem až 200 k, 

elektrický s nulovými emisemi, 

automatický a 4x4.

Peugeot 508 RXH lze charakterizovat jako elegantní automobil 

s vlastnostmi terénního vozu: v případě potřeby disponuje pohonem 

všech čtyř kol. Je spojením svobody pohybu a potěšení z jízdy,  

a to v podobě v daném segmentu zcela ojedinělé.  

Nově je tento model k dispozici i s čistě dieselovým pohonem  

2.0 BlueHDI FAP 180 k.

Režim ZEV

V režimu "Zero Emission 

Vehicle" (vůz s nulovými 

emisemi) dochází k přechodu  

na 100% elektrický pohon.

Režim AUTO

Celé pohonné ústrojí je řízeno 

elektronicky s ohledem na 

optimální využití spalovacího  

a elektrického motoru.

Režim SPORT

Umožňuje řazení vyšších 

rychlostních stupňů při vyšších 

otáčkách než v režimu Auto, 

zvyšuje se živost a dynamika 

vozu.

Režim 4WD

V režimu 4x4 fungují oba motory 

společně: zadní kola jsou 

poháněna elektrickým, přední 

kola spalovacím motorem. 

T!P Pohon 4x4.
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Kompaktní (5 dveří, 4 místa, délka 3,48 m), 

tichý, s nulovými emisemi, Peugeot i0n 

přesně odpovídá potřebám moderní 

městské mobility. Ujedete s ním až 150 km, 

čehož bylo dosaženo zejména použitím 

lithium-iontových baterií. Připojením ke 

speciálnímu stojanu se baterie dobije za  

30 minut na 80 %, standardní dobíjení trvá  

9 hodin. V nabídce je i přestavba na 

užitkovou verzi - dvoumístný i0n Cargo  

má přepravní kapacitu 1,1 m3.

Představte si naprosto nehlučnou jízdu bez jakýchkoli 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...  

Ne, už si nemusíte nic představovat: nastupte do Peugeotu i0n.

T!P
Dvoumístné provedení 
i0n Cargo s přepravní 
kapacitou 1,1 m3.

Objem zavazadlového 
prostoru

168 dm3

Motorizace elektrický motor

Maximální výkon v kW (k)  
/ otáčky (ot/min)

47 (64) / 3500 – 8000

Maximální točivý moment 
(Nm) / otáčky (ot/min)

180 / 2000

Typ baterie lithium-iontová

Dojezd (km) 150

Maximální rychlost (km/h) 130

Spotřeba (Wh/km) 135

Emise CO
2
 (v g/km) 0



PARTNER ELECTRIC
Model Partner s elektrickým pohonem představuje další etapu ve 

vývoji produktové řady Peugeot a nabízí podnikatelům a firmám 

zodpovědný přístup k zajištění mobility. Spojuje příjemné řízení 

elektromobilu s výhodami, které stojí za úspěchem modelu Partner: 

moderní design, modularita, praktičnost a nejlepší přepravní 

kapacita v segmentu.

Partner Electric je sestrojen na bázi běžné verze se spalovacím motorem.  

Je poháněn elektromotorem uloženým vpředu a pracuje za pomoci dvou 

výkonných lithium-ionových akumulátorů s kapacitou 22,5 kW/h. Akumulátory 

jsou uloženy v podvozku vozidla po stranách zadní nápravy, přičemž nikterak 

neovlivňují jízdní vlastnosti vozu ani vnitřní rozměry nákladového prostoru. Baterii 

lze dobít u speciálního stojanu za 30 minut na 80 % nebo připojením do klasické 

zásuvky (do 14 A) za 8,5 hodiny na 100 %. Dojezd 170 km činí z Partnera Electric 

jednoznačnou referenci v kategorii elektrických dodávek.

Objem nákladového 
prostoru

Krátká verze:  
3,3 – 3,7 m3 (*)

Dlouhá verze:  
3,7 – 4,1 m3 (*)

Maximální délka 
nákladového prostoru

Krátká verze:  
1,80 – 3,0 m (*)

Dlouhá verze:  
2,05 – 3,25 m (*)

Užitečná hmotnost  
(včetně řidiče)

Krátká verze:  
510 / 495 kg (*)

Dlouhá verze:  
460 / 445 kg (*)

Motorizace
Elektrický motor synchronní  
s permanentními magnety

Maximální výkon v kW (k) / 
otáčky (ot/min)

49 (67) / 4000 – 9200

Maximální točivý moment 
(Nm) / otáčky (ot/min)

200 / 0 – 1500

Typ baterie / kapacita (kWh) lithium-iontová / 22,5

Dojezd (km) 170

Maximální rychlost (km/h) 110

Spotřeba (Wh/km) 177

Emise CO
2
 (v g/km) 0

* se sedadlem Multiflex

T!P Dojezd až 170 km.



PARTNER, EXPERT, BOXER 4×4

Jádrem systému Dangel je viskózní spojka, která u vozů s předním pohonem 

v případě potřeby automaticky přenáší část točivého pohonu na zadní kola. 

Užitné vlastnosti vozu zůstávají plně zachovány: výhradně mechanické 

řešení 4x4 přináší pouze zvýšení hmotnosti (resp. snížení užitečné 

hmotnosti) a zvýšení světlé výšky o cca 20 mm. Vozy Peugeot 4x4 Dangel 

zaručují i hospodárný provoz - v případě dobrých adhezních podmínek je 

pohon soustředěn pouze na přední nápravu, což vede ke snížení spotřeby. 

Pohon všech čtyř kol je k dispozici jak pro užitkové verze, tak i pro modely 

určené k přepravě osob.

Přestavby vozů Peugeot na pohon 4x4 jsou výsledkem více než třicetileté 

spolupráce společnosti Peugeot s firmou specializovanou na pohon 

všech čtyř kol Automobiles Dangel. Ta se stala pro Peugeot "dvorním" 

dodavatelem již v roce 1980 a od té doby vyrobila přes 37 500 vozů  

s pohonem 4x4.
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IZOTERMICKÉ  

NÁSTAVBY / VESTAVBY

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY DALŠÍ TYPY PŘESTAVEB

Pro přepravu zboží v požadované teplotě 
lze využít chladících a mrazících nástaveb 
nebo jednotek vestavěných do furgonů. 
Přeprava je možná při vnějších teplotách 
od -40 do +50 °C při zachování konstantní 
předepsané teploty uvnitř vozu. Nástavby 
splňují požadavky EU na přepravu potravin, 
mají hygienický atest a certifikát FNA/FRC. 
Ideální pro přepravu léků, květin, 
mraženého a chlazeného zboží.

K dispozici jsou velkoobjemové skříně, 
s nimiž získáte až 22 m3 užitečného 
objemu. K využití například pro vestavěnou 
dílnu, pojízdnou prodejnu... Přestavby vozů 
lze realizovat na platformě Šasi nebo 
přímo z verze Furgon, která má velmi nízko 
položenou podlahu a umožní tak snadný 
přístup k prodejnímu místu. Nástavba je 
tvořena individuálně, přesně podle 
specifických potřeb zákazníka.

Vozy Peugeot jsou vhodné i pro další typy 
přestaveb - ideální jsou například pro 
přestavbu na sanitní vozy, odtahovou 
službu, kempingový vůz... Vozidla je možno 
osadit nejrůznějším vybavením: skříňkami, 
pracovními stoly, rozvody a generátorem 
na 220 V, přídavnou klimatizací, rozvodem 
vody a odpadu, navijáky apod.

PŘESTAVBY UŽITKOVÝCH VOZŮ
Peugeot Professional vychází vstříc požadavkům vaší profese a připraví 
pro vás přestavbu vozů na míru. Díky zkušenosti značky Peugeot 
a kompetencím našich partnerů z řad přestavbářských firem vám 
můžeme nabídnout širokou škálu řešení: skříňové nástavby, izotermické 
nástavby nebo vestavby, vestavěné dílny, pojízdné prodejny, vozy pro 

přepravu osob s omezenou pohyblivostí a další. Při výrobě jsou použity 
materiály z lehkých slitin, čímž je dosažena nízká hmotnost nástavby  
a tím vyšší užitná hmotnost vozidla. Veškeré přestavby jsou řešeny 
individuálně s ohledem na potřeby a přání zákazníka.



FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

PEUGEOT OPERATIVE LEASE

FINANČNÍ LEASING

Spotřebitelský úvěr na pořízení automobilu je účelovým úvěrem, 
poskytovaným leasingovou společností. 
Předmět úvěrové smlouvy je od počátku smluvního vztahu 
majetkem klienta. 

Akontace: 0–80 % (dle požadavku a bonity klienta)
Délka trvání: 12–72 měsíců

Účtování nákladů: předmět je odepisován majitelem vozu 
(klientem), dle platných předpisů.

DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH okamžitě, při pořízení vozu, 
na základě daňového dokladu, tj. faktury od dodavatele (prodejce).

U finančního leasingu je předmět leasingové smlouvy po celou 
dobu trvání smluvního vztahu ve vlastnictví leasingové 
společnosti. Nájemce je provozovatelem. Součástí smlouvy je 
předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové 
smlouvy za předem definovanou cenu (příp. poplatek).

Akontace: 0–70 % (dle požadavku a bonity klienta)
Délka trvání: 54–72 měsíců

Předmět financování není po dobu trvání smlouvy v aktivech 
(majetku) společnosti, do kterých může, ale nemusí vstoupit 
teprve po skončení leasingové smlouvy. 

Účtování nákladů: splátka je časově rozlišeným provozním 
nákladem. Předmět financování není odepisován klientem,  
ale leasingovou společností.

DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH ze splátky průběžně,  
dle daňového dokladu, tj.splátkového kalendáře.

PEUGEOT FINANCE NABÍZÍ RŮZNÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ:

Operativní leasing představuje nájemní vztah ujednaný mezi leasingo-
vým pronajímatelem (leasingovou společností) a leasingovým 
nájemcem. Leasing se uzavírá na relativně krátkou dobu pronájmu, 
která může být i podstatně kratší než je doba životnosti a doba  
odepisování předmětu podle platné legislativy. Doba pronájmu 
bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Po ukončení řádné doby 
leasingu zůstává vozidlo dále ve vlastnictví pronajímatele. Vůz si na 
konci nájmu klient napřímo nemůže odkoupit. Nicméně je možné 
se dohodnout s prodávajícím dealerem, aby za něj vůz odkoupil  
on a následně se dohodnout na dalším postupu.

Účtování nákladů: splátka je provozním nákladem (typická 
služba), předmět financování není odepisován klientem, ale 
leasingovou společností.

DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH průběžně ze splátek.
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PSA Finance ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., vystupující pod značkou Peugeot Finance, byla založena 
francouzskou bankou Banque PSA Finance, která je dceřinou společností druhého největšího výrobce 
automobilů v Evropě, skupiny PSA Peugeot Citroën.



PEUGEOT OPTIWAY:
SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU

• jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu vašeho vozu 
•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance 24 h denně/7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou 

připraveni postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

• navazuje na garanční podmínky poskytované výrobcem 
vozu

• umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb
• zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  
po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 18 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých na vašem 
vozidle) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 až 
140 000 ujetých kilometrů s možností změny během 
platnosti smlouvy 

• optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku včetně 
pravidelných servisních operací 

• zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 
elektrických nebo elektronických závad po uplynutí smluvní 
záruky a všechny servisní operace spojené s pravidelnou 
údržbou vozu dle doporučení výrobce Automobiles 
Peugeot

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo  
na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 
změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

PEUGEOT ASSISTANCE

• jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu a s jistotou a mít 
pod kontrolou veškeré provozní náklady vašeho vozu, ty 
plánované i neplánované

• zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských zemí: 
díly a práce potřebné k odstranění mechanických, elektrických 
nebo elektronických závad po uplynutí smluvní záruky, všechny 
servisní operace spojené s pravidelnou údržbou vozu dle 
doporučení výrobce Automobiles Peugeot, výměnu 
opotřebovaných dílů včetně práce

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu na dobu od 12 do 60 měsíců nebo na 
40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností změny 
během platnosti smlouvy.

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba a Optiway 
Servis máte k dispozici rozšířené asistenční služby řešící situace 
nepojízdnosti vašeho vozu, a to 24 h denně/7 dní v týdnu: 
• oprava nebo odtah nepojízdného vozidla do autorizovaného 

servisu Peugeot, pokud nelze závadu odstranit na místě, 
• zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), pokud váš 

vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 
• ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu (až na 3 noci 

pro řidiče i spolucestující), 
• návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala déle 
než 8 hodin).

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

Detailní informace a smluvní podmínky Peugeot Optiway obdržíte v obchodní síti Peugeot.
Od 31. 12. 2009 zajišťuje poskytování asistenčních služeb společnost. Mondial Assistance International SA. 
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Peugeot neustále rozšiřuje svou nabídku vozů s nízkými emisemi – více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise CO
2
 

nižší než 140 g/km. Těchto výsledků bylo dosaženo díky účinným technologiím, v jejichž zavádění je Peugeot světovou jedničkou.

HDi FAP

Filtr pevných částic FAP, který byl uveden v roce 2000 s modelem 

607 a který snižuje emise nespálených částic o 99,9 %, dnes 

najdeme u většiny dieselovych motorů. Celkem se s tímto filtrem 

prodalo již 2,1 milionu vozů Peugeot.

e-HDi

U řady modelů je rovněž  k dispozici mikrohybridní technologie 

e-HDi se systémem Stop & Start nové generace. Tato technologie 

umožňuje snížit spotřebu paliva a emise CO
2
 až o 15 %.

HYbrid4

V roce 2012 byly na český trh uvedeny první dva sériově vyráběné 

hybridní dieselové modely: 3008 HYbrid4 a 508 RXH. Ve srovnání  

se spalovacími motory znamenají hybridní verze převrat ve spotřebě 

paliva i pokud jde o emise CO
2
: u modelu 508 RXH je to 4,0 l/100 km  

a 104 g/km.

Elektromobily

100% elektrický pohon je již sériově nabízen u dvou modelů značky 

– městského minivozu i0n a užitkového modelu Partner.  

V dlouhodobém horizontu jsou rozpracovány další studie nových 

koncepčních vozů s plně elektrickým pohonem.

BlueHDi

Rok 2014 byl ve znamení příchodu motorů BlueHDi, splňujících 

normu Euro 6. Technologie BlueHDi je exkluzivním spojením 

systému SCR (selektivní katalytická redukce) a filtru pevných částic  

s aditivem. Dieselové motory nové generace dokáží díky 

vzájemnému působení těchto technologií zásadně snížit emise oxidů 

dusíku - až o 90 %. Optimalizují také emise CO
2
 a spotřebu paliva  

a redukují množství pevných částic ve výfukových plynech o 99,9 %. 



KONTAKTY

Fleetové oddělení PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Daniela Šmídová
Key Account Manager

Telefon: 224 835 625

E-mail: daniela.smidova@mpsa.com Ondřej Husák
Used Cars Manager

Telefon: 244 118 834

E-mail: ondrej.husak@mpsa.com

Evžen Souček
B2B Networks Manager 

Telefon: 224 835 624

E-mail: evzen.soucek@mpsa.com

Kateřina Malá
Koordinátor Marketing B2B

Telefon: 244 118 813

E-mail: katerina.mala@mpsa.com

Lukáš Hošek
Key Account Manager 

Telefon: 244 118 838

E-mail: lukas.hosek@mpsa.com

Roman Stoklasa
B2B Networks Specialist 

Telefon: 244 118 890

E-mail: roman.stoklasa@mpsa.com



CENTRA PEUGEOT PROFESSIONAL

BRNO 3x

PLZEŇ

LIBEREC
JABLONEC

NAD NISOU

HODONÍN

OSTRAVA

PRAHA 3x

KLADNO

HRADEC 

KRÁLOVÉ

JINDŘICHŮV HRADEC

OLOMOUC

TŘEBÍČ



Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Údaje o spotřebě a emisích jsou v tabulkách  
řazeny v tomto pořadí: město/mimo město/kombinovaný provoz. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Katalog má pouze informativní charakter, není smluvním dokumentem. 
Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu společnosti Automobiles Peugeot.

více na www.peugeotprofessional.cz

Brno

AUTO PALACE BRNO, s.r.o.
FAMKO spol. s r.o.
RM SERVIS s.r.o.

www.autopalace-brno.peugeot.cz

www.famko.peugeot.cz

www.rmservis-brno.peugeot.cz

Hodonín JONAL s.r.o. www.jonal.cz

Hradec Králové OLFIN CAR PALACE s.r.o. www.olfincar.peugeot.cz

Jablonec nad Nisou MK CARS, s.r.o. www.mkcars.peugeot.cz

Jindřichův Hradec SOME-JINDŘICHŮV HRADEC s.r.o. www.somejh.peugeot.cz

Kladno V-GROUP s.r.o. www.vgroup-kladno.peugeot.cz

Liberec FEDERAL CARS spol. s r.o. www.federalcarsliberec.peugeot.cz

Olomouc ARTCOM GROUP s.r.o. www.artcomgroup.peugeot.cz

Ostrava AUTO TICHÝ s.r.o. www.autotichy-ostrava.peugeot.cz

Plzeň IC-WEST, s.r.o. www.ic-west.peugeot.cz

Praha

DOMANSKÝ s.r.o. - Černý Most
DOMANSKÝ s.r.o. - Stodůlky
FEDERAL CARS spol. s r.o.

www.domansky-cernymost.peugeot.cz

www.domansky-stodulky.peugeot.cz

www.federalcarspraha.peugeot.cz

Třebíč ŠUDOMA s.r.o. www.sudoma.cz



Razítko koncesionáře
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