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PEUGEOT 2008 –  
NAUJAS KOMPAKTIŠKAS 
MIESTO VISUREIGIS
Nepakartojama patirtis, įsimenamas vairavimas, elegantiškas dizainas ir 
bekompromisė kokybė patvirtina Peugeot atsidavimą savo klientams.

Būtent šias vertybes įkūnija kompaktiškasis miesto visureigis PEUGEOT 2008.
Leiskite sau susižavėti šio modelio dinamišku dizainu, patvarumu ir elegancija!



PATRAUKLUS  
MIESTO VISUREIGIS
Kompaktiškų miesto visureigių segmente  PEUGEOT 2008 
buvo gerokai atnaujintas.

Miesto visureigio dizainas patraukia akį savo galingumu. 
Paplatintos ratų arkos, vertikalios priekinės grotelės ir apatinė 
buferio danga puikiai apsaugo automobilio korpusą. 
Stogo bėgiai, bagažinės durų dekoratyvios lystelės ir galinis 
spoileris automobiliui suteikia elegantiškumo ir sportiškumo.



MIESTO  
VISUREIGIO 
ŽAVESYS
Naujajam PEUGEOT 2008 miesto 
visureigiui dinamiškumo suteikia jo šviesų 
sistema.

Katės akis primenančius žibintus puošia 
chromuoti ir juodi dizaino elementai. 
PEUGEOT modeliams būdingi naujojo  

2008 galiniai žibintai susideda trijų šiltų 
atspalvių leteną primenančių LED žibintų, 
sustiprinančių 3D efektą.
Žvilgsnį patraukiantys dizaino elementai 
puošia talpios ir funkcionalios bagažinės 
duris.



MIESTO 
VISUREIGIS SU 
CHARAKTERIU
Iš 308 GT paveldėta raudona Ultimate kėbulo spalva 
dar labiau pabrėžia naujojo PEUGEOT 2008 charakterį ir 
išskirtinumą.

Elegantiška automobilio viršutinė dalis: langų apdaila, 
sto go bėgiai, bagažinės dangčio ir galinio spoilerio 
lystelės. Kėbulo detalės šį modelį priartina prie aukštesnio 
segmento SUV modelių ir tai dar labiau pabrėžia 
aukštesnė prošvaisa, kuri sudaro kontrastą su kėbulo 
apatine dalimi.



MIESTO 
VISUREIGIS SIŪLO 
NEPAKARTOJAMUS 
POTYRIUS
PEUGEOT i-Cockpit® suteiks 
nepakartojamų važiavimo potyrių.
Minimalistinio dizaino vairuotojo 
skyrius leidžia vairuotojui sutelkti 
dėmesį į vairavimą ir išlikti budriu.
Vairuotojo vieta tiesiog ragina čiupti 
vairą ir išnagrinėti viską, ką šis modelis 
gali pasiūlyti.
Kompaktišką vairą patogu laikyti, 
rankos yra žemiau bei arčiau viena 
kitos, todėl vairuoti yra lengviau ir 
vairuotojas mažiau pavargsta.

Vairuotojas neturi atitraukti žvilgs nio 
nuo kelio, nes aukštai įrengtame prie-
taisų skydelyje mėlynomis LED lem-
putėmis apšviesta informacija pateikia-
ma aiškiai ir prieš akis. 
Rezultatas - saugesnė ir patogesnė 
važiavimo patirtis. 7 colių lietimui 
jautrus ekranas* dar labiau sustiprina 
važiavimo išgyvenimus užtikrindamas 
patogų siūlomų sistemų valdymą. 

*Standartinė įranga pradedant Active lygmeniu.



MALONIOS TRUMPOS  
KASDIENINĖS KELIONĖS



IŠPLĖSKITE 
SAVO AKIRATĮ

Naujasis PEUGEOT 2008 kelia norą ieškoti nuotykių. Šiuo 
automobiliu saugu važiuoti visais keliais.

Nepakartojamus įspūdžius siūlo PEUGEOT i-Cockpit*, elektroninė 
įranga ir aukštos klasės automobilio valdymo sistema.
Lengva tapti priklausomu nuo naujojo intuityvaus, judraus ir saugaus 
PEUGEOT 2008 nepaprastai lengvo valdymo galimybių!



RAFINUOTA 
KONSTRUKCIJA IR 
NAUJI TECHNINIAI 
SPRENDIMAI
Miesto visureigio segmente šio automobilio salonas 
žavi unikalia apdaila, tiksliais įrenginiais ir techninius 
sprendimus pabrėžiančia išvaizda bei prabangiomis 
medžiagomis. 

Įsitaisykite patogiai vairuotojo sėdynėje ir 
mėgaukitės visu PEUGEOT i-Cockpit* vairuotojo 
skyriumi, į kurį per didelius langus patenka daug 
šviesos.

Prietaisų skydelio daviklius supa LED šviesos, o 
stogui galite pasirinkti LED lemputėmis apšvies-
tu rėmu panoraminį stogą* arba LED lemputėmis 
apšviestą stogo dangą**. 

  * Papildoma įranga pradedant Active lygmeniu.
** Standartinė įranga yra Allure lygmens.



VISAPUSIŠKAS 
MIESTO 
VISUREIGIS
Išmanioji sukibimo valdymo sistema Grip Control* 
pagerina automobilio 2008 stabilumą važiuojant bet 
kokiu keliu. Centrinėje konsolėje esančiu mygtuku 
vairuotojas gali padidinti Grip Control® ir žiemai skirtos 
Mud & Snow sukibimo sistemos pajėgumą.

Visapusiška lanksti sistema įgalina valdyti automobilį 
visais atvejais. Vairuotoja visuomet gali pasikliauti 
sistemų standartiniu režimu arba, atsižvelgdamas į 
kelio dangą, pasirinkti vieną iš keturių režimų: važiuoti 
per sniegą, purvą, smėlį ar „ESP OFF“.

* Papildoma įranga pradedant Active lygmeniu.



DINAMIŠKAS IR
ELEGANTIŠKAS
Aptakaus kėbulo ir lengvesnį kompaktiškąjį 
miesto visureigį 2008 padeda valdyti aukšto lygio 
dinamiška valdymo sistema, o mieste padeda 
važiuoti įvairios vairuotojo pagalbos sistemos:
Park Assist* technologija, atbulinės eigos kamera 
ir davikliai*. 

Be anksčiau išvardintų privalumų 2008 pasižymi 
elegantiškumu: tikslias kėbulo linijas ir kreives 
paryškina raudona Ultimate spalva ir vandenyno 
mėlio Emerald Crystal.
Spalvų gama apima devynis tonus, tarp jų ir 
metaliko bei dar dvi paprastos spalvos.

* Standartinė arba papildoma įranga, arba nėra, 
priklausomai nuo versijos. 



GT LINE*
SPORTIŠKAS 
POJŪTIS

SPORTIŠKOS 
FORMOS

Visuose PEUGEOT modeliuose siūloma GT Line įranga* 
yra sportiškos ir elegantiškos išvaizdos atspindys.

Puikiai su kelio danga sukimbantys 17- colių matiniai juodi 
Eridan deimantu žvilgantys 2008 GT Line ratlankiai atrodo 
itin sportiškai. Kitam įrangos lygiui skirtos chromuotos 
detalės čia pakeistos juodomis. Priekines groteles 
puošia juodi chromuoti apvadai ir užrašas PEUGEOT, o 
automobilio gale nepamiršta dekoruoti išmetimo vamzdį.
Priekiniai sparnai ir bagažinės dangtis pažymėti GT Line 
logotipu.

*Turėjimo galimybė priklauso nuo šalies.



GT LINE*
UŽTIKRINTAI SPORTIŠKAS

Dinamiškas GT Line stilius neliks 
nepastebėtas ir salone: atidarius duris 
Jus pasveikins nerūdijančio plieno 
PEUGEOT durų slenksčio juostelės, 
lengvojo lydinio pedalai ir raudonais 
apvadais papuošti grindų kilimėliai. 
Virš vairo įrengtą prietaisų skydelį 
paryškina raudonos LED lemputės, 
kurios puikiai derinasi su lietimui 
jautraus ekrano RedLine tematika.  

Raudonos dekoratyvios siūlės ir 
apvadai visame salone dar paryškina 
sportiškumą: priekinės ir užpakalinės 
sėdynės, durų rankenos, pavarų 
perjungimo svirtelė ir mygtukas, 
stovėjimo stabdžio svirtelė bei odinis 
vairaratis (1).

*Turėjimo galimybė priklauso nuo šalies.
(1) Oda ir kitos medžiagos Išsamesnės informacijos apie odinius apmušalus Jums suteiks 
atstovybės darbuotojai arba paskaitykite www.peugeotlietuva.lt



Varikliai Pavarų dėžė
 Degalų sąnaudos l/100 km (1)      

CO2 (g/km)
Mieste Užmiestyje Vidutinis

1,0L PureTech 68 Ag M5 5,2* 3,9* 4,4* 102*

  1,2L

 

PureTech

 

82 Ag

 

S&S

 

ETG5 4,5** 3,9** 4,1** 95**

1,2L

 

PureTech

 

82 Ag 5,5* 3,9* 4,5* 104*

1,2L

 

PureTech

 

110 Ag

 Ag 

S&S 5,6* 3,8* 4,5* 103*

1,2L

 

PureTech

 

110

 

S&S EAT6 5,7* 3,8* 4,5* 104*

   

1,6L

 

BlueHDi 75 Ag 4,2* 3* 3,5* 90*

    

1,6L BlueHDi 100 Ag S&S 3,8* 3,2* 3,4* 87*

1,6L BlueHDi 100 Ag S&S 3,6** 2,7** 3** 79**

1,6L

 

BlueHDi

 

120 Ag

 

S&S 4,4* 3,2* 3,6* 94*

 

M5

M5

M5

M5

M6

M5

PEUGEOT IR  
APLINKA
PEUGEOT siūlo įvairovę automobilių, kurių 
išmetamųjų CO2 dujų kiekis yra itin mažas; daugiau 
nei pusės parduotų automobilių išmetamųjų dujų 
kiekis tesiekia 140 g/km.

Tokių rezultatų padeda pasiekti jau patvirtintos 
technologijos, kurias įdiegė Peugeot: dyzelinis FAP 
variklis su suodžių dalelių filtru, kuris jau įmontuotas 
daugiau nei 2,1 milijone automobilių (pirmą kartą 
įmontuotas 2000 metais). 

Iš siūlomų dyzelinių variklių mažiausiai aplinką teršia 
BlueHDi, vidutinės naujojo 2008 degalų sąnaudos 
tik 3,5 l/100 km (vadovaujantis ES direktyva). Naująjį 
PEUGEOT galima įsigyti su naujomis efektyviomis 
technologijomis, įskaitant automobilį su 1,6 l BlueHDi 
Euro 6 dyzeliniu varikliu. Ekskluzyvi BlueHDi apjungia 
pasirinktiną katalizinį reduktorių (SCR) ir papildomai 
dyzelino kietųjų dalelių filtrą, kuris sumažina azoto 
oksido ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį* iki 90%. 

* Itin mažo pasipriešinimo riedėjimui padangų versija. 
Vadovaujantis ES direktyva.

Naujojo 2008 benzininio variklio degalų sąnaudos 
tesiekia 5 l/100 km (vadovaujantis ES direktyva).
Naująjį PEUGEOT 2008 galima įsigyti su galingu 
ir degalus tausojančiu 3 cilindrų PureTech Euro6 
benzininiu varikliu.

Kompaktiškesni ir lengvesni varikliai yra efektyvesni.
Lyginant su tokio pat galingumo 4 cilindrų varikliu, 
3 cilindrų varikliai yra 21 kg, o  turbo varikliai - 12 kg 
lengvesni.

Puikų variklių veikimą užtikrina optimizuota degalų 
degimo sistema ir mažesnė trintis. Šie varikliai, kurių 
daviklių rodmenų negalima nepastebėti, yra itin 
ekonomiški. Naujieji varikliai, lyginant su tokio pat 
galingumo 4 cilindrų varikliais, sunaudoja iki 25% 
mažiau degalų ir tausoja aplinką išmesdami mažesnį 
CO2 kiekį.

* Padangos su labai mažu pasipriešinimu riedėjimui
** Padangos su ypač mažu pasipriešinimu riedėjimui

(1) Pagal direktyvą Nr. 99/100/CE
(2) Versija su mažomis degalų sąnaudomis

M5: mechaninė 5 pavarų dėžė.
M6: mechaninė 6 pavarų dėžė.
ETG5: mechaninė 5 pavarų dėžė. 
EAT6: automatinė 6 pavarų dėžė.
S&S: Stop & Start



VARIKLIAI
3- cilindrų PureTech benzininis variklis

Lankstus, kompaktiškas, aplinką tausojantis 
galingas variklis yra labai efektyvus ir atitinka 
aukščiausių technologijų reikalavimus.

Šis variklis demonstruoja savo geriausias savybes 
netgi veikdamas mažomis apsukomis - puikus 
mažo greičio ir galios kompromisas.

Nemažindamos galingumo anksčiau išvardintos 
naujoviškos technologijos įgalina sumažinti degalų 
sąnaudas ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį 21%.
Naujoji EAT6 automatinė pavarų dėžė ir 1,2L 
PureTech 110hp S&S EAT6 sumažina turbininio 
variklio CO2 kiekį iki 110 g/km – šis rodiklis 
yra mažiausias aptariamame automobilių su 
automatine pavarų dėže ir benzininiu varikliu 
segmente.

PAVARŲ DĖŽĖ

1,2L PureTech 110hp S&S

MAKSIMALUS SŪKIO MOMENTAS

SŪKIO MOMENTO GALIMYBĖS

AUKŠTO SLĖGIO TIESIOGINIS ĮPURŠKIMAS

GALINGAS NAUJOSIOS KARTOS  
TURBININIS VARIKLIS

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/100 km) (1)

SUMAŽINTAS CO2 KIEKIS (g/km) 

PAVARŲ DĖŽĖ

1,6L BlueHDi 100hp S&S

MAKSIMALUS SŪKIO MOMENTAS

SŪKIO MOMENTO GALIMYBĖS

BlueHDi technologija.
1,6L BlueHDi dyzelinis variklis apjungia selektyvų katalizinį reduktorių ir 
papildoma įranga esantį suodžių dalelių filtrą (FAP). Šis variklis užtikrina puikų 
automobilio valdomumą ir naudoja mažai degalų. Galima pasirinkti 75, 100 ir 
120 AG automobilį, kuris naudos mažai degalų ir neterš aplinkos.

M5: 5 greičių mechaninė pavarų dėžė
M6: 6 greičių mechaninė pavarų dėžė
EAT6: Naujoji 6 greičių automatinė pavarų dėžė (Efficient Automatic 
Transmission 6) siūlo Quickshift pavarų perjungimo technologiją, 
užtikrinančią sklandesnį, greitesnį ir patogesnį pavarų perjungimą.

S&S: Stop ir Start.
FAP: dyzelino dalelių filtras.
Pagal direktyvą 99/100/CE.

*Labai mažai degalų sunaudojanti versija/itin mažo pasipriešinimo 
riedėjimui padangos.
**Itin mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos.

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/100 km) (1)

SUMAŽINTAS CO2 KIEKIS (g/km) 

M5/EAT6

205 Nm / 1750 aps./min.

1750 ja 5500 tr/m

200 barų

240 000 aps./min.

M5

230 Nm / 1750 aps./min.

1750 - 3750 tr/min.

4,4 (M6) / 4,8 (EAT6)

103 (M6) / 110 (EAT6) 

3,7 (3,5*/3,6**)

97 (90*/95**)



Grip 
Control®

Įvairiapusė, sklandžiai veikianti Grip Control®* 
sistema, valdydama priekinius ratus ESP 
elektroninės sistemos pagalba, pagerina 
sukibimą su kelio danga važiuojant bet kokiu 
keliu. Pradedant 100 arklio jėgų varikliu, Grip 
Control sistema yra įdiegta automobiliuose tiek 
su mechanine, tiek su automatine pavarų dėže.

5 Grip Control® sistemos režimai:

Standartinis:
• Tinka važinėjant įprastais keliais.
•  Kada šiek tiek slidu

Sniegas:
• Reguliuoja priekinių ratų sukibimą atsižvelgdama 

į kelio dangą.
• Automobiliui išvysčius 50 km/val. greitį 

persijungia į standartinį režimą.

Purvas:
• Tinka važiuojant negrįstais slidžiais keliais.
• Padeda pajudėti iš vietos perteikdama didžiausią 

jėgos momentą varomiesiems ratams.
• Veikimo principas yra panašus į didelės trinties 

diferencialo veikimą.
• Automobiliui išvysčius 80 km/val. greitį 

persijungia į standartinį režimą.

Smėlis:
• tinka važiuojant minkštu paviršiumi.
• Įgalina abu varomuosius ratus suktis kartu, kad 

automobilis galėtų važiuoti toliau.
• Automobiliui išvysčius 120 km/val. greitį persijungia 

į standartinį režimą.

ESP OFF : 
• ESP ir Grip Control® sistemų visiškas išjungimas.
• Važiuojant iki 50 km/val. varomąją galią reguliuoja 

tik vairuotojas.



Važiuoklė
Labai lengvą (sveria tik1045 kg), aptakų kompaktišką ir dinamiškesnį naująjį miesto visureigį 2008 
galima įsigyti su keturiais važiuoklės nustatymais. Spyruoklės, amortizatorius, priekinis tiltas ir galinė 
konstrukcija užtikrina geresnes dinamiškumo savybes automobiliuose su įvairiais varikliais.
 
Nepriekaištinga automobilio pusiausvyra ir vairo sistema yra suderinta su važiuokle taip, kad kompl-
eksiškai perduotų vairuotojui informaciją apie kelio būklę.

EAT6 automatinė pavarų dėžė 
Galima įsigyti PEUGEOT 2008 automobilį su 1,2L PureTech sistema ir 
110 AG S&S degalų sąnaudas optimizuojančiu varikliu ir važiavimo įspūdį 
stiprinančia 6 greičių automatine EAT6 pavarų dėže.

Quickshift įgalina greičiau ir sklandžiau perjungti EAT6 pavaras bei patirti 
daugiau malonumo kelyje.

EAT6 pavarų dėžės efektyvumo pasiekta sumažinus vidinę trintį ir pritaikius 
apsaugos nuo slydimo užrakto įrangą - beveik taip pat, kaip automobiliuose 
su mechanine pavarų dėže. 

SUV  
TECHNOLOGIJA



VAIRAVIMO PAGALBININKAI
Naujojo PEUGEOT 2008 įranga daro automobilį 
saugesniu už pirmtakus. 

Active City Brake
Active City Brake yra automatinė stabdžių 
sistema, apsauganti automobilį nuo avarijų 
mieste ir ją galima įsigyti kaip papildomą įrangą 
naujajame 2008 pradedant Active įrangos 
lygmeniu.
Ši technologija padeda išvengti avarijų arba 
sušvelninti jų pasekmes važiuojant 30 km/val. 
greičiu, jei vairuotojas pats nespėja sureaguoti į 
susidariusią situaciją.Priekinio lango viršutinėje 
dalyje esantis jutiklinis daviklis (LIDAR) atpažįsta 
ta pačia kryptimi važiuojančius arba stovinčius 
automobilius. Active City Brake automatiškai 
stabdo automobilį mažindama jo greitį iki 10 

km/val., arba visiškai sustabdo tuo atveju, jei 
automobilio greitis prieš įsijungiant stabdžių 
sistemai yra mažesnis nei 15 km/val. Active City 
Brake sistema neatpažįsta prieš automobilį 
einančių pėsčiųjų ir dviratininkų. Automatinės 
stabdžių sistemos tikslas yra sumažinti 
susidūrimus su kitais eismo dalyviais.

Oro pagalvės
Avarijos atveju keleivius saugo 6 oro pagalvės: 2 
priekinės, 2 šoninės ir 2 užuolaidinės automobilio 
priekyje ir gale. 

ESP
2008 standartinės įrangos dalis yra ESP 
(elektroninė stabilumo programa), ASR (sukibimo 
galia), DSP (dinaminė stabilumo valdymo 
sistema), EBA (avarinio stabdymo sistema), ABS 
(stabdžių blokavimo sistema) ir EBD (elektroninė 
stabdymo galios paskirstymo sistema).

Posūkio apšvietimo žibintai
Naudojantis šia sistema ir važiuojant lėčiau nei 
40 km/val. tiek artimieji, tiek tolimieji žibintai 
automatiškai apšviečia vidinį posūkio kampą. 
Vairaratis turi būti sistemai atpažįstamoje 
padėtyje arba vairuotojas turi įjungti posūkio 
svirtelę. Standartinė įranga yra Allure lygmens.

Park Assist ir atbulinės eigos kamera
UGalima užsisakyti naująjį 2008 su atbulinės 
eigos kamera, kuri automatiškai įsijungia įjungus 
atbulinės eigos pavarą ir lietimui jautriame 
ekrane pateikia vaizdą taip, kad vairuotojas 
matytų už automobilio esančias kliūtis. 
Be atbulinės eigos kameros naujajame 2008 

automobilyje su Allure lygmens papildoma 
įranga galima įsigyti nematomų vietų apšvietimo 
bei automobilio statymo pagalbos sistemą Park 
Assist. Statymo pagalbos Park Assist sistema 
padeda surasti laisvą statymo aikštelę, joje 
pastatyti automobilį lygiagrečiai ir išvažiuoti 
iš aikštelės. Vairaratį automatiškai valdo 
viršgarsinių jutiklių sistema, todėl vairuotojui 
tereikia nuspausti akceleratoriaus arba stabdžių 
pedalą, o automobilyje su automatine pavarų 
dėže - perjungti pavaras. 



TAIKOMOSIOS PROGRAMOS
Naujojo PEUGEOT 2008 taikomąsias programas, funkcijas 
ir nustatymus galima lengvai naudoti ir keisti 7 colių lietimui 
jautriame ekrane.

MirrorScreen*
MirrorScreen prisideda prie Peugeot 2008  Mirrorlink® arba 
CarPlayTM daugialypės terpės sistemos įgalindama naudotis 7 
colių lietimui jautraus ekrano taikomosiomis programomis: 

• MirrorLink® yra Car Connectivity konsorciumo sukurtas 
ir nuolat vystomas komunikacijų protokolas, apjungiantis 
pagrindines automobilių ir Android mobiliųjų telefonų ir 
programų kūrėjų idėjas.Informacijos apie taikomąsias 
programas rasite čia: 
http://www.mirrorlink.com/apps 

• Apple CarPlayTM on Apple kommunikatsiooniprotokoll: 
http://www.apple.com/ios/carplay/ 

Optimaliam aiškumui ir saugumui užtikrinti yra įdiegtos 
taikomosios programos ir specialios valdymui pritaikytos 
sąsajos. Taikomosios programos veikia tiek automobiliui 
stovint, tiek važiuojant, tačiau saugumo sumetimais važiuojant 
kai kurios programos gali neveikti. MirrorScreen galima įsigyti 
kaip papildomą įrangą Active ir Active Plus lygmenyje, o kaip 
standartinę įrangą Allure lygmens automobiliuose.

Išsamesnės informacijos rasite adresu: 
http://servicesportal.master-en.live.kppv3.net/discover- 
mirror-screen-2/



SPALVOS*

Metallic spalva

Perlamutrinė spalva

Laku dengta Metallic spalva
Raudona Ultimate

Balta Banquise

Juoda Perla Nera

Pilka Hurricane

Pilka Artense

Pilka Platinium Pilka Spirit

Okeano žydrumo Balta Nacre
*Spalvos siejamos su versija/salonu.

Paprastos spalvos



SALONAS*
* Spalvos siejamos su versija/salonu.

(1) Oda ir kitos medžiagos Išsamesnės informacijos apie odinius 
apmušalus Jums suteiks atstovybės darbuotojai arba paskaitykite 
www.peugeotlietuva.lt

** Galima rinktis pagal paskirties šalį.
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DISKAI*

15’’ plieniniai ratlankiai  
ir diskai LODE

16’’ plieniniai ratlankiai  
ir diskai ARSENIC

16’’ plieniniai ratlankiai  
ir diskai STRONTIUM

16’’ plieniniai ratlankiai  
ir diskai ZIRCONIUM

16’’ lengvojo lydinio  
ratlankiai AQUILA

16’’ lengvojo lydinio  
ratlankiai HYDRE 

17” pilki lengvojo lydinio  
ratlankiai ERIDAN

17” juodi lengvojo lydinio  
ratlankiai ERIDAN

Aliuminio diskas ERIDAN 17’’ 
 Full Black juodas**

* Ratlankiai priklauso nuo  
versijos/variklio.

** Tik GT Line.
** Turėjimo galimybė priklauso nuo šalies.



Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite
patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos
patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali 
bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ 
prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI
GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija nuo
korozijos (2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar 12
šalių ar teritorinių vienetų) pateksite
į nenumatytą situaciją, 24 valandas
per parą ir 365 dienas metuose galite
skambinti į „Peugeot Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“ pardavimo
tinkle suteikiama
trijų metų garantija.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui skirtas didelis
pasirinkimas „Peugeot“ priedų ir
originalios įrangos. Čia taip pat rasite
įvairius „Peugeot“ gaminius, kuriuos
galite padovanoti sau ir kitiems

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ interneto
svetaine: www.peugeotlietuva.lt

KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums paskambinti
po kelių dienų apsilankius dirbtuvėje.
Atsakydami į klausimus, padėsite
gerinti „Peugeot“ paslaugų kokybę

PARDAVIMO IR PASLAUGŲ  
TINKLAS BEI PASLAUGOS


