
NOVÝ PEUGEOT RCZ R



Hodnoty, které hovoří o vyhraněném sportovním temperamentu modelu RCZ R  

a řadí ho na seznam rekordně výkonných a účinných vozů.

Motor 1.6 THP 270 k: spotřeba město 8,4 l/100 km – mimo město 5,1 l/100 km – kombinovaná 6,3 l/100 km – emise CO
2
 145 g/km.

 270 k
 0 –100 km/h: 5,9 s
 145 g/km CO

2







Model RCZ R pochází z dílny Peugeot Sport. Byl vyvinutý pro sportovní 

jízdu na závodních okruzích, ale umí být i umírněný a v běžném silničním 

provozu příjemně ovladatelný.

Z pohledu jízdních vlastností je vůz RCZ R vybaven samosvorným 

diferenciálem Torsen®, který mu při brzdění zajišťuje vynikající směrovou 

stabilitu a zvyšuje schopnost vozu držet spolehlivě stopu při vnitřní straně 

zatáčky.

POCITY ZA 

VOLATEM



ZNAKY EXKLUZIVITY



Speciální dvoubarevná hliníková kola 19” s diamantovým 

leskem, červené brzdové třmeny na předních kolech a dveřní 

prahy s nápisem Peugeot Sport… exkluzivní charakter vozu 

RCZ R umocňuje celá řada doplňků, které byly vyvinuty 

speciálně pro tento výjimečný model.

Peugeot RCZ R je vybaven také velkým pevným zadním 

křídlem, zadním difuzorem s dvojitou, symetricky umístěnou 

koncovkou výfuku, předními světlomety s maskou v barvě 

titanu a černými matnými střešními oblouky.

Všechny tyto rai novaně propracované sportovní prvky 

přispívají k jeho efektivitě a dynamické výkonnosti a současně 

podtrhují vytříbený design tohoto výjimečného vozu.





RCZ R je nositelem know-how a stylu Peugeot Sport: 

skořepinová sedadla se zesíleným bočním vedením, dvojité 

červené švy, použití ušlechtilých materiálů jako jsou kůže, 

alcantara či hliník, místo řidiče plně zasvěcené potěšení  

a intenzivním prožitkům při řízení, sportovní atmosféra  

s náznaky příslušnosti ke sportovní elitě…

Intenzivní pocity při řízení umocňuje také volant malých 

rozměrů a krátká řadicí páka se speciickou hliníkovou hlavicí.

POTEŠENÍ
SMYSLU



Červená Erythrée

Šedá Sidobre

Bílá Opale

Černá Perla Nera

BARVY KAROSERIE

PERSONALIZACE
Peugeot RCZ R nabízí také prvky určené pro 

personalizaci vozu – lesklou nebo matnou 

karbonovou střechu, polepy karoserie  

a černé kryty vnějších zpětných zrcátek.

Boční polepy MyRCZ B



Skořepinová sedadla kůže/alcantara Na přání Paket* kůže Nappa Mistral s červenými švy

* Elektrická a vyhřívaná sedadla, čalounění z kůže v kombinaci s dalšími materiály. 

Podrobnosti najdete v ceníku a technických informacích, které jsou k dispozici v síti Peugeot  

nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz.

Polepy na kapotu MyRCZ D-lesklá bílá Polepy na kapotu MyRCZ A-lesklá černá

CALOUNENÍ



www.peugeot.cz


