NAUJASIS „PEUGEOT 208“

ENERGIJOS BOMBA
„PEUGEOT 208“ iš pirmo žvilgsnio pakeri savo nauju,
konkretesniu, sportiškesniu ir grynesniu stiliumi,
kuriam labai daug energijos suteikia dinamiški,
jaunatviški ir gryni metalo atspalvio dažai
„Orange POWER“.
„PEUGEOT 208“ versija, kurią apibūdina prabangios
kėbulo spalvos, individualizuotos dizaino galimybės,
sportinės versijos, nauja technologinė patogumo ir
saugos įranga, nauji taupūs bei galingi varikliai, be
dėmesio nepalieka nė vienos srities.

ŽAVINGAS IR

PATRAUKLUS
Naujojo modelio priekinė dalis yra aštresnių ir
tikslesnių linijų, „raumeningesnė“. Platesnės priekinės
grotelės ir jas juosianti juostelė yra storesnės, dabar visiškai
integruotos į priekinę dalį.
Atsinaujinusį stilių pabrėžia nauji dviejų spalvų priekiniai
žibintai*, kurių juoda ir chromuota dangos 208-ojo
modeliui suteikia „aštrų žvilgsnį“ ir visuomet
atpažįstamą technologinį LED **.
*Standartinė įranga nuo antrojo įrangos lygmens.

SPORTIŠKAS IR

ELEGANTIŠKAS
STILIUS
Išskirtinės ir labai tiksliai apgalvotos stiliaus naujovės
suteikia „PEUGEOT 208“ kėbulo formai elegancijos ir
sportiškumo, energijos ir šiuolaikiškumo.
Rūko žibintai suteikia automobiliui vizualaus platumo, jis
tampa dinamiškesnis ir stabilesnis – vairuotojas iš karto
nori sėsti už vairo.

ŽIBINTAI
Naujieji galiniai žibintai su 3D LED „nagučiais“ traukia
žvilgsnį ir stebina. Tolygios šiltos raudonos spalvos
žibintai su 3D efektu yra tikri technologiniai
brangakmeniai.
Tipiniai „PEUGEOT“ naujieji žibintai su „nagučiais“ yra
galimi visiems „PEUGEOT 208“ modeliams.

KOMPAKTIŠKAS IR LABAI

MANEVRINGAS

Mažiau nei 4 metrų ilgio kompaktiškas, su mažu vairu naujasis
„PEUGEOT 208“ yra greitas ir miesto gatvėse labai manevringas,
teikia važiavimo malonumą.
Tiek mieste, tiek gatvėje labai gerai besijaučiantis naujasis
„PEUGEOT 208“ yra labai praktiškas kasdieniam važiavimui ir labai
nesudėtingai parkuojamas dėl atbulinio vaizdo kameros ir statymo
daviklių* (davikliai nustato važiuojant atbuline eiga už automobilio
esančias kliūtis) bei „Park Assist“* statymo pagalbos sistemos, kuri
veikia, kai greitis yra mažesnis nei 8 km/h). Minėtos sistemos gali
būti tarpusavyje susijusios.
*Standartinė arba papildoma įranga arba negalima priklausomai nuo versijos.
Vairavimo pagalbos sistemos, kurios padeda vairuotojui išlikti automobilio šeimininku.

ĮDOMUS IR
INTUITYVUS

VALDYMAS
„PEUGEOT i-Cockpit“ visas naujojo „PEUGEOT 208“ funkcijas turi
po ranka, jų naudojimas yra labai nesudėtingas. Iš mažo vairo,
aukštai esančių rodmenų bloko ir didelio 7 colių jutiklinio ekrano
susidedantis „PEUGEOT i-Cockpit“ užtikrina patogų ir tvirtą
vairavimą.
Naujasis „PEUGEOT 208“ siūlo kokybę ir minimalistinį interjerą, kur
svarbi kiekviena detalė, – nuo erdvės išnaudojimo iki medžiagų
pasirinkimo. Salonas atrodo technologiškas, o baltas galinis
apšvietimas ir panoraminio stogo mėlynos šviesos juostelės
užtikrina įdomų apšvietimo sprendimą.
* Standartinė įranga nuo antrojo įrangos lygio.

NAUJOS IR MODERNIOS

KĖBULO SPALVOS
Naujasis „PEUGEOT 208“ gaminamas naujų atspalvių, paprastos, metalo
atspalvio, perlamutro ir tekstūrinės spalvų. Iš 12 atspalvių susidedantis spalvų
asortimentas atitinka vis didėjančius individualumo ir išskirtinumo poreikius.
Nauja „Orange POWER“ metalo atspalvio spalva nuteikia dinamiškai,
jaunatviškai ir gaiviai. Ryškus ir blizgantis atspalvis yra ypatingai madingas
ir linksmas, išryškina tiek naująjį „PEUGEOT 208“, tiek jo vairuotoją.
Nuotraukoje esančio modelio kėbulo spalva yra „Orange Power“, kėbulo detalės
„Menthol White“.

PAVERSKITE SAVO AUTOMOBILĮ

IŠSKIRTINIU

Naujajam „PEUGEOT 208“ galima rinktis išskirtinumo suteikiančius įrangos paketus*:
pakete „Menthol White“ yra dinamiškumo ir elegancijos suteikiančių baltų detalių, „Lime
Yellow“ paketas siūlo linksmų ir madingų spalvotų puošmenų.
Kėbulo detalės sukuria elegantišką blizgios juodos (priekines groteles juosianti apdailos
juostelė, šoniniai veidrodėliai, rūko žibintų juostelė) ir originalios spalvos (spalvotos
„EQUALIZER“ priekinės grotelės su 3D efektu, pavadinimas „PEUGEOT“ priekyje ir gale,
dryžiai ant rūko žibintų ir posūkių žibintų) dailią harmoniją.
Iki smulkmenų apgalvota išskirtinė įranga – sportinės sėdynės, chromuotos oro angų
grotelės, spalvota** vidaus apdaila, vairo ir prietaisų skydelio detalės bei durų apdaila
leidžia saloną paversti modernesniu ir elegantiškesniu.
* Papildoma įranga nuo antrojo įrangos lygio.
**Pasirinkta paketo spalva.

ŠVIESŲ ŽAISMAS
„ICE Grey“ ir „ICE Silver“ yra naujojo „PEUGEOT 208“ dvi naujoviškos
matinės ir tuo pat metu šviesą atspindinčios tekstūrinės spalvos.
Šios išskirtinės ir dailios spalvos reaguoja į šviesos pasikeitimą ir išryškina
naujojo „PEUGEOT 208“ dailią ir dinamišką kėbulo formą. Kiek nelygios
tekstūros, išskirtinai atrodanti spalva sukuria stipraus ir saugaus
automobilio įvaizdį.
Atsparesnė ir lengviau prižiūrima nei paprasta matinė spalva, tekstūrinė
spalva yra ypatingai atspari mažiems įbrėžimams ir dažnam plovimui
tiek slėginio plovimo plovykloje, tiek plaunant šepečiais*.
*Be vaškavimo.
Nuotraukoje esančio automobilio spalva yra „Ice Silver“, kėbulo detalės „Lime Yellow“.

MADINGOS

RYŠIO SISTEMOS
Naujojo „PEUGEOT 208“ programas, funkcijas ir ryšio
paslaugas galima naudoti per 7 colių jutiklinį ekraną.
„Mirror Screen“*
Funkcija „Mirror Screen“ perduoda su „Mirrorlink®“ arba
„Carplay®“ technologijomis suderintų išmaniųjų telefonų
programas 7 colių ekrane. Kad būtų užtikrinta optimali raiška
ir saugumas, suderintos išmaniojo telefono programos
rodomos per specialią valdymui pritaikytą sąsają.
Programos veikia automobiliui tiek stovint, tiek ir
važiuojant, tačiau važiuojant naudojamų programų
skaičius ribojamas.
„Mirror Screen“ funkcija veikia su „MirrorLink™“ suderintais
„Android“, „Blackberry“ ir „Windows Phone“ telefonais bei
naudoja „MirrorLink™“ technologiją; nuo 2015-ųjų pabaigos veiks ir per iOS telefonus su „Carplay®“ technologija,
su sąlyga, kad telefono paslaugų pakete yra interneto
paslauga. Pamažu visuose naujuosiuose išmaniuosiuose
telefonuose pasirodys šios paslaugos.
Daugiau informacijos rasite interneto puslapyje
http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
„PEUGEOT Connect Apps“*
Paslaugos, kurias galima naudoti PEUGEOT 208 7 colių
jutikliniame ekrane per papildomai įrangai priklausantį
3G modemą. Paslaugų paketas, kuriame yra 18 ryšių
paslaugų, leidžia realiu laiku vairuotojui perduoti kasdienį
važiavimo maršrutą palengvinančią praktinę informaciją
apie laisvas statymo vietas, artimiausioje degalinėse
esančias degalų kainas, eismo informaciją, orų prognozę,
„Michelin“ ar „TripAdvisor“ turizmo informaciją, telefonų
knygą ir „Coyote“ programą (priklausomai nuo
konkrečios šalies).

Programa „Link MyPeugeot“*
Programa naudoja Bluetooth® sąsają su automobilio
jutikliniu ekranu. Ši programa naudoja Jūsų išmaniajame
telefone su automobiliu susijusią informaciją (buvimo vieta,
nuvažiuotas kelias, degalų sąnaudos, kelio statistika,
signalinių žibintų užsidegimas).
* Priklausomai nuo šalies ir įrangos lygio, ši paslauga yra
papildomoje ar standartinėje įrangoje arba iš viso nesiūloma.

„PEUGEOT“ IR

APLINKA

„PEUGEOT“ siūlo platų žemo išmetamųjų CO2 dujų lygio
automobilių asortimentą; daugiau nei pusės parduotų
automobilių šis rodiklis yra mažesnis nei 140 g/km.
Tokiam rezultatui pasiekti naudojamos gerai žinomos
technologijos, kurių lyderis yra ir „Peugeot“: tai suodžių dalelių
filtrai FAP dyzeliniams varikliams (pirmą kartą pradėti naudoti
2000 metais), kurių yra sumontuota jau daugiau nei 2,1 mln.
automobilių (filtras pašalina 99,99 % suodžių dalelių); taip pat
naudojamos ir naujoviškos technologijos: „Stop & Start“,
naujos kartos HDi ir benzininiai varikliai...

Varikliai

Pati efektyviausia Iš siūlomų dyzelinių variklių taršą mažinanti
technologija, vidutinės degalų sąnaudos nuo 3 l/100 km.

Naujajame „PEUGEOT 208“ galima įdiegti naujas technologijas, tarp
kurių ir „BlueHDi“ – šiuo pavadinimu ženklinami „Euro 6“ dyzeliniai
varikliai. Jungiant tarpusavyje prabangiu būdu pasirenkamą
katalizatoriaus redukciją (SCR)* ir suodžių dalelių filtrą su papildomomis
medžiagomis, „BlueHDi“ technologija suteikia galimybę sumažinti azoto
oksido kiekį daugiau nei 90 %, optimizuoti išskiriamo CO2 kiekį (79 g/km,
segmente žemiausias) ir degalų sąnaudas bei eliminuoti 99,9 %
suodžių dalelių.
*Selektyvinė katalizatoriaus redukcija.
**Žemų degalų sąnaudų versija.

Pavarų dėžė

Kompaktiškesni ir lengvesni varikliai pasižymi geresniu efektyvumu.
Už puikių važiavimo savybių slypi optimizuotas degalų degimas ir
mažesnė trintis. Šie varikliai su išskirtiniais rodikliais yra dar ir
ekonomiški. Naujieji varikliai yra tokie pat galingi kaip 4 cilindrų
varikliai, o jų degalų sąnaudos ir išskiriamo CO2 kiekis
yra 25 % mažesni.

MIESTE

Užmiestyje

Vidutinės

CO2 (g/km)

1,0L PureTech 68

M5

5,2*

3,9*

4,4*

1,2L PureTech 82 S&S

ETG5

4,5**

3,9**

4,1**

95**

1,2L PureTech 82

M5

5,5*

3,9*

4,5*

104*

1,2L PureTech 110 S&S

M5

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

M5

4,2*

3*

3,5*

90*

1,6L BlueHDi 100 S&S

M5

3,8*

3,2*

3,4*

87*

1,6L BlueHDi 100 S&S

M5

3,6**

2,7**

3**

79**

1,6L BlueHDi 120 S&S

M6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

* Su padangomis, kurių pasipriešinimas riedėjimui labai mažas.
** Su padangomis, kurių pasipriešinimas riedėjimui ypatingai mažas.
(1) Pagal reglamentą 99/100/EB.

Benzininiai varikliai, kurių vidutinės degalų sąnaudos iki 4,5 l/100 km.

Degalų sąnaudos l / 100 km (1)

M5: 5 pavarų mechaninė dėžė.
M6: 6 pavarų mechaninė dėžė.
ETG5: automatizuota 5 pavarų dėžė.
EAT6: 6 pavaru automatine dėžė (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S: „Stop & Start“ sistema.

102*

VARIKLIAI
3 cilindrų „PureTech“ benzininis variklis
Lankstus ir kompaktiškas, aplinką tausojantis,
bet galingas variklis yra ypatingai efektyvus
ir atspindi aukščiausio lygio technologiją. Šis
variklis savo geriausias savybes atskleidžia

„BlueHDi“ technologija
„BlueHDi“ varikliai yra labai tvirti, pasižymi mažomis degalų sąnaudomis
bei nedideliu išskiriamo CO2 kiekiu. Visų naujųjų „PEUGEOT 208“
variklių išskiriamo CO2 kiekis yra iki 95 g/km, vidutinės degalų sąnaudos
yra iki 3,6 l/100 km. Šie rodikliai 1, 6 l „BlueHDi“ variklius paverčia
geriausias savybes turinčiais dyzeliniais varikliais! Visi šie varikliai turi
sistemą su sustiprintu starteriu „Stop ir Start“ (išskyrus 1,6 l „BlueHDi“ 75).

jau esant žemoms apsukoms, puikus yra
žemų apsukų ir galios santykis. Minėtos
technologinės naujovės nemažinant galios
leidžia sumažinti degalų sąnaudas ir išskiriamo
CO2 kiekį 21 %.

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S

1,2L PureTech 110 S&S
PAVARŲ DĖŽĖ

M5/EAT6

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS 205 Nm 1500 aps/min
SUKIMO MOMENTO PASIEKIAMUMAS

1500 ir 5500 aps/min

AUKŠTO SLĖGIO-TIESIOGINIS ĮPURŠKIMAS

200 bar

PAVARŲ DĖŽĖ
MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS

254 Nm 1750 aps/min

SUKIMO MOMENTO PASIEKIAMUMAS

1750 ir 3750 aps/min

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/100 km) (1)
CO2 KIEKIS (g/km)

NAUJOS KARTOS TURBOVARIKLIS

3*/3,4**
79*/87**

240 000 aps/min

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/100 km) (1)
CO2 KIEKIS (g/km)

M5

4,5
103/104

M5: 5 pavarų mechaninė dėžė.
EAT6: 6 pavarų automatinė dėžė (Efficient Automatic Transmission 6):
„Quickshift“ technologija suteikia galimybę greičiau, tolygiau ir patogiau
keisti pavaras.
S&S: „Stop ir Start“ sistema.
FAP: suodžių dalelių filtras su papildomomis medžiagomis.
(1) Pagal reglamentą 99/100/EB.
*Su labai mažomis degalų sąnaudomis versija, su ypatingai mažu pasipriešinimu riedėjimui padangomis.
** Su padangomis, kurių pasipriešinimas riedėjimui labai mažas.

VAŽIAVIMO MALONUMAS
Važiuoklė
Naujojo „PEUGEOT 208“ galingi ir taupūs „PureTech“ ir „BlueHDi“ varikliai užtikrina aukščiausio lygio
važiavimo savybes ir nuostabų važiavimo malonumą. „PEUGEOT i-Cockpit“ bei kompaktiškam vairui,
įvairiems varikliams pritaikyta pakaba bei degalų sąnaudas mažinanti ir dinamiką gerinanti
optimalaus svorio naujojo „PEUGEOT 208“ važiuoklė siūlo aukščiausios klasės patogumo ir
elgesio kelyje kombinaciją ir užtikrina didžiausią važiavimo malonumą.

EAT6 automatinė pavarų dėžė
1,2 l „PureTech“ 110 su „S & S“ varikliu „PEUGEOT 208“ yra galima su degalų sąnaudas
optimizuojančia ir važiavimo malonumą gerinančia 6 pavarų EAT6 automatine pavarų dėže.
Šios pavarų dėžės „Quickshift“ technologija suteikia galimybę greitai ir tolygiai keisti pavaras.
Tuo pačiu naujosios pavarų dėžės efektyvumo veiksnys (energijos efektyvumas) yra
beveik lygus mechaninės pavarų dėžės efektyvumui dėl:
• mažesnės vidinės trinties,
• užsifiksuojančių keitiklių, kurie apsaugo nuo slydimo. Rezultatas – versijos su mechaninė
pavarų dėžė CO2 kiekis 1 g/km mažesnis.

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS
TECHNOLOGIJA

Priekiniai žibintai
Su juodomis ir chromuotomis dangomis bei aukščiausio lygio technologija LED apšvietimas* suteikia
naujojo „PEUGEOT 208“ priekinei daliai aiškiai atpažįstamą „žvilgsnį“ bei užtikrina puikų matomumą
įvairiomis sąlygomis, ypač posūkiuose.
*Standartinė įranga nuo antrojo įrangos lygmens.

Galiniai žibintai
Įspūdingi galiniai „PEUGEOT 208 GTi“ žibintai ir naujos raudonos, nagučių formą
suteikiančios 3D LED lemputės traukia žvilgsnį ir stebina. Šie „Peugeot“ technologiniai stiliaus
elementai yra galimi su visais 208-ojo modeliais.

SAUGUMAS
Naujojo „PEUGEOT 208“ naujoviška įranga siūlo
dar didesnį saugumą nei iki šiol:
„Active City Brake“*
Priekinio stiklo viršutinėje dalyje esantis daviklis
(„Lidar“) nustato kliūtis, pavyzdžiui, ta pačia kryptimi judantį ar stovintį automobilį. Sistema stabdo
automobilį automatiškai, kad išvengtų susidūrimo
ar sumažintų susidūrimo pasekmes. Tam tikrais
atvejais ši sistema leidžia automobilį sustabdyti
visiškai, kad būtų išvengta susidūrimo su priekyje
važiuojančiu automobiliu.
* Papildoma įranga nuo antrojo įrangos lygmens.
Saugos pagalvės

Saugos pagalvės
Susidūrimo metu keleivius saugo 6 oro saugos
pagalvės: 2 priekinės, 2 šoninės ir 2 apsauginės
užuolaidos priekyje ir gale.
ESP
Visuose 208-tojo modelio standartinėse įrangose
yra ESP (elektroninė stabilumo kontrolės sistema)
su toliau nurodytomis funkcijomis: ASR (ratų slydimo kontrolės sistema), CDS (dinaminės stabilumo kontrolės sistema), AFU (avarinio stabdymo
sistema), ABS (stabdžių antiblokavimo sistema)
ir REF (elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo
sistema).

Fiksuotas šoninis apšvietimas*
Jeigu dega priekiniai ir tolimieji žibintai ir yra
įjungiamas posūkio žibintas arba jeigu vairas
yra tam tikroje padėtyje, ši funkcija leidžia
priekinio rūko žibinto šviesos srautui apšviesti
posūkio vidinę pusę, jei važiavimo greitis yra
iki 40 km/h (mieste, vingiuotame kelyje,
sankryžoje, statant).
* Standartinė įranga nuo trečiojo įrangos lygmens.

„Park Assist“ ir atbulinio vaizdo kamera*
Atbulinio vaizdo kamera įsijungia automatiškai
įjungus atbulinį bėgį. Vaizdas rodomas jutikliniame ekrane, kad vairuotojas važiuodamas
atbulomis matytų už automobilio esančias kliūtis.
Atbulinio vaizdo kamera gali būti susieta su „Park
Assist“ statymo pagalbos sistema, kuri nustato
laisvą statymo vietą ir padeda vairuotojui šonu
įvažiuoti į statymo vietą ir išvažiuoti iš jos. Sistema automatiškai valdo vairą ir perduoda vairuotojui informaciją vizualiai ir garsu. Vairuotojas
numina akseleratoriaus ir stabdymo pedalus, o
esant mechaninei pavarų dėžei keičia pavaras ir
išmina sankabą.
*Papildoma įranga priklausomai nuo versijos.

SPALVOS*
PERLAMUTRO SPALVA

TEKSTŪRINĖS SPALVOS

Pilka “Hurricane”

Balta “Nacre”

Juoda „Perla Nera“

Sidabrinė „Aluminium“

Tekstūrinė spalva “Ice Silver“

Pilka “Shark”

Raudona “Rubi”

Tekstūrinė spalva “Silky Ice”

Balta “Banquise”
METALO ATSPALVIO SPALVOS

METALO ATSPALVIO SPALVA
„Orange Power“*
Mėlyna „Virtuel“

Mėlyna “Encre”
*Spalvos yra susijusios su versijomis
ir vidaus apdaila.
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VIDAUS APDAILA*
* Spalvos yra susijusios su versijomis / kėbulo spalvomis.

RATLANKIAI*

16 colių aliumininiai ratlankiai „TITANE“
Juoda matinė spalva, deimantinis
apdorojimas

15 colių ratų gaubtai „BORE“**

16” colių lengvo lydinio ratlankiai
TITANE Pilka Hephaïs
*Ratlankiai priklausomai nuo versijos /variklio.
** „Like“ lygis - balti.
***“GT Line“.

16 colių lengvo lydinio ratlankiai
“Titane gloss”, išgraviruoti lazeriu

15 colių ratų gaubtai „NIOBIUM“

16 colių lengvo lydinio ratlankiai
‘’Titane Technical gloss”
pilkos spalvos

15 colių lengvo lydinio
ratlankiai „Azote“

17 colių lengvo lydinio ratlankiai
“Oxygene”
17” colių lengvo lydinio
ratlankiai deimantas CAESIUM***

IŠSKIRTINUMO SUTEIKIANTI ĮRANGA
Keiskite įvairius kėbulo ir vidinės apdailos paketus, kombinuokite vidaus apdailą ir
ratlankius. Suteikite savo automobiliui išskirtinumo.

„Orange Power“ kėbulo spalva / „Menthol White“ paketas / 16 colių „TITANE“
aliumininiai ratlankiai
Blizgantis juodas, baltas lazerinis graviravimas

„Menthol White“ / „Lime Yellow“ paketų kombinavimas nėra įmanomas.

„Bleu Virtuel“ kėbulo spalva / 16 colių „TITANE“
aliumininiai ratlankiai
Juoda matinė spalva, deimantinis apdorojimas

Vidaus apdailos detalės
„Menthol White“

„Ice Silver“ kėbulo spalva / „Lime Yellow“ paketas / 16 colių „TITANE“
aliumininiai Blizgantis „Technical Grey“, deimantinis apdorojimas

„Lime Yellow“ vidaus apdailos detalės

208-ojo modelio GAMINIAI
01: Pūkinė liemenė (vyriška ir moteriška)*
02: Bendradarbiaujant su firma „WIZE & OPE“ pagamintos belaidės ausinės
03: Marškinėliai*
04: Kepurė su snapeliu
05: Gėrimų buteliuko apvalkalas*
06: Bendradarbiaujant su firma „OXYGEN“ pagamintas laikrodis (galimas su trimis
keičiamais diržais)
07: Nešiojamas stiprintuvas
08: Užrašų knygutė ir tušinukas
09: Tušinukas*
02
10: 8 Gb atmintinė ir raktų pakabukas
11: Boulingo maišas*
*Galimas oranžinis ir juodas.
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1. Stogo skersiniai + „Caesium“ ratlankiai
+ chromuoti šoninių veidrodžių korpusai
2. Galinis aptakas
3. Rūkymo įranga (peleninė + cigarečių
žiebtuvėlis)
4. Kablys + platforma dviračiams
5. bagažinės dugnas
6. „Lime Yellow“ grindų kilimėlis
7. „Menthol White“ grindų kilimėlis
8. „Tetrax Smart“ išmaniojo telefono
laikiklis
9. Multimedijos laiklis

PRIEDAI

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO
TINKLAS IR PASLAUGOS
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.
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).

1.

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

2.

4.

6.

8.

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: http://www.peugeot.lt

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

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Aprašyta įranga,
priklausomai nuo modelio versijos, yra standartinė arba papildoma. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu
pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Deja, šiuo metu nuotraukų spausdinimo technika nesuteikia
galimybės labai tiksliai pateikti visus atspalvius. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.
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