
NAUJASIS PEUGEOT EXPERT



Naujoviškas, lengvesnis ir patikimesnis naujasis Peugeot Expert yra sukurtas 
ant Peugeot naujosios kartos modulinės platformos.

PEUGEOT Expert galima įsigyti 3 ilgių: 4,60 m ilgio Compact versija, 4,95 m 
ilgio Standard versija ir 5,30 m ilgio Long versija.
Tik 1,90 m* aukščio Expert galima lengvai pastatyti ir žemesniuose garažuose.

Naujasis PEUGEOT Expert yra puikus išorinių matmenų ir funkcionalumo 
kompromisas.
Kruopščiai apgalvotas modelis atitinka Jūsų degalų sąnaudų, komforto, 
dinamikos ir saugos reikalavimus.

APLENKIA
VISA KARTA

* Daugiausiai 1,94 m padidinto bendrojo svorio versijose.      
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NAUJOJI
PLATFORMA
Peugeot Expert yra gaminamas vado-
vaujantis naujoviškais principais ir kartu 
su nauja korpuso konstrukcija suteikia 
automobiliui Expert daug privalumų.

Efektyvumas
Mažesnis svoris taip pat mažina de-
galų sąnaudas ir išmetamųjų CO2 dujų 
kiekį, kuris dabar šiame segmente  yra 
mažiausias.*

Saugumas
Naujajame PEUGEOT Expert yra įrengta 
keletas vairuotojo pagalbos sistemų, 
užtikrinančių daug saugesnę kelionę.
Expert Combi versijai EuroNCAP 
bandymuose buvo suteiktos 5 
žvaigždutės.

Efektyvumas
Naująjį PEUGEOT Expert galima įsigyti 
trijų ilgių: Compact, Standard ir Long 
versijos yra tik 1,90 m** aukščio, todėl 
labai paprasta pastatyti automobilį bet 

kurioje aikštelėje.
Naujoji platforma įgalina Expert 
automobilyje įdiegti automatiškai 
atsidarančias slenkančias duris*** ir 
Moduwork sėdynę***.

Patogumas
Vairo sistemos savybės, patogi pakaba 
tiek važiuojant tuščiu, tiek pakrautu 
automobiliu ir aukščiausios klasės suki-
bimas su kelio danga didina malonumą 
važiuoti.

*Automobilio techninių duomenų homologacija:
Degalų sąnaudos mieste (l/100km) : 5,3 - 6,3 – CO2 mažiau (g/km): 138 – 165
Degalų sąnaudos greitkelyje (l/100km) : 4,9 - 5,5 – CO2 mažiau (g/km): 127 – 145 
Vidutinės degalų sąnaudos l/100km : 5,1 - 5,9 – CO2 mažiau (g/km): 133 – 155
** Daugiausiai 1,94 m padidinto bendrojo svorio versijose.
***Papildoma įranga



ELEGANCIJA 
IR JĖGA
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Nauja tvirta PEUGEOT Expert kėbulo konstrukcija 
sukuria elegantiškos jėgos įspūdį.
Naujoviškos, aukščiau įmontuotos priekinės grotelės 
pabrėžia automobilio Expert išvaizdą taip, kad 
neabejodami jį atpažinsite.
Automobilio Pack Look* ir LED žibintų forma suteiks 
Jūsų įmonės įvaizdžiui elegantiškumo.
Tvirtas, išraiškingas ir aptakus PEUGEOT Expert kėbulas 
liudija apie erdvų ir funkcionalų interjerą.

*Papildomos įrangos sąraše yra kėbulo spalvos priekinis 
ir galinis buferiai, išraiškingi LED žibintai, rūko šviesos, 
chromuotos priekinės grotelės ir kėbulo spalvos išorinių 
užpakalinio vaizdo veidrodžių korpusai, durų rankenos bei 
apdailos juostelės.
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Automatiškai atsidarančias slenkančias duris* galima atidaryti vienu kojos judesiu po galinio buferio kampu, 
ir automobilio PEUGEOT Expert durys pačios atsidaro atitinkama kryptimi.
Tokiu pat judesiu galite uždaryti ir užrakinti duris.

Jei rankos užimtos, neturite padėti savo nešulių ant žemės – pakanka, kad elektroninis raktelis būtų kišenėje.

* Papildoma įranga arba, priklausomai nuo versijos, negalima įsigyti

LENGVIAU PAKRAUTI
IR IŠKRAUTI



MODUWORK 
KONCEPCIJA
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Moduwork* sėdynė daro naująjį Expert daug funkcionalesniu leisdama 
pasinaudoti ir tuščiomis sėdynėmis.

Šoninę sėdynę galima pakelti taip, kad  grindų lygyje atsirastų laisva 
vieta.

Pertvaroje esantis liukas padidina automobilio naudingąjį plotą iki 4 
metrų, todėl galima vežti ilgus daiktus.

Be to, prireikus galite perorganizuoti PEUGEOT Expert saloną į biurą: 
tereikia nuleisti priekinių sėdynių porankį ir pasirodo po juo esantis 
praktiškas sulankstomas stalas.

*Papildoma įranga
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VAŽIUOTI MIESTE KUR  
KAS LENGVIAU
Kompaktiškoji versija
4,60 metrų ilgio kompaktiškoji Compact 
versija palengvina kasdienines išvykas.
Kompaktiškosios versijos matmenys nė 
kiek netrukdo važinėti mieste.
Be to, Jūs visada galite pasikliauti 
modelio stipriosiomis pusėmis:
PEUGEOT Expert Compact apkrovos 
galia siekia 1292 kg, naudingoji talpa 
- 5,1 m3* o naudingasis ilgis - 3,32 m* 
(panašiai kaip Standard ir Long versijose).

Automobilio statymas
Automobilio PEUGEOT Expert matmenys 
padeda netgi garažuose: tik 1,90 m** 
aukščio transporto priemonę lengva 
pastatyti netgi žemoje aikštelėje.

* Su Moduwork sėdyne
** Daugiausiai 1,94m padidinto bendrojo 
svorio versijose.



* Papildoma įranga arba, priklausomai nuo versijos, negalima įsigyti
**Tik MirrorLink® arba Apple CarplayTM sertifikatą turinčios taikomosios programos veikia automobiliui stovint ir važiuojant (priklausomai nuo situacijos).
Važiuojant kai kurios funkcijos neveikia. Tam tikrų rūšių turiniui, kuris gali būti nemokamai prieinamas Jūsų išmaniajame telefone, gauti, gali tekti užsisakyti 
suderinamą apmokestinamą MirrorLink® arba Apple sertifikuotą CarplayTM programą. MirrorLink® funkcija veikia tik su suderinamais Android telefonais per 
MirrorLink® technologiją, o iOS telefonai veikia per Apple CarplayTM su sąlyga, kad telefono paslaugų paketas apima interneto ryšį.
Naujuosiuose išmaniuosiuose telefonuose paprastai tokios technologijos yra. Išsamesnė informacija http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
** Standartinė arba papildoma įranga, arba nėra, priklausomai nuo versijos.
**** Papildoma įranga
Kompiuterio pagrindas tinka ne dideniems nei 11’’ planšetiniams kompiuteriams.
Planšetinius kompiuterius galima įjungti į priekiniame skydelyje esantį USB lizdą.
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Patogi valdymo įranga
Automobilį PEUGEOT Expert patogu valdyti.
Pamina padeda atsisėsti ant aukštai įrengtos 
vairuotojo sėdynės.
Funkcionali ergonomiška vairuotojo sėdynė 
primena sedano, yra daug dėtuvių daiktams 
pasidėti.

Naujosios kartos  3D navigacijos sistema su 
balso atpažinimo funkcija* padeda vairuotojui 
surasti paskirties vietą.
Sistema apima interneto paslaugas ir realaus 
laiko eismo informaciją TomTom Traffic.*

Mirror Screen** funkcija įgalina įjungti 
išmanųjį telefoną į prietaisų skydelyje esantį 
USB lizdą: taikomosios programos rodomos 
7 colių jutikliniame ekrane***, kuriame jas 

galima ir valdyti

Judrus biuras
Kartu su priekinių sėdynių porankiu atsidaro 
sudedamas Moduwork* stalas, akimirksniu 
paversdamas vairuotojo skyrių ergonomišku 
praktišku biuru.

Integruotas išmaniojo telefono laikiklis 
su įkrovimo laidu**** ir prietaisų skydelyje 
esantis planšetinio kompiuterio laikiklis*** yra 
patogaus biuro, kuriame viskas matoma ir 
pasiekiama ranka, atributai.

PATOGUS SALONAS



* Papildoma įranga arba, priklausomai nuo versijos, negalima įsigyti
** Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos
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Active Safety Brake
Automatinė stabdžių Active City Brake* yra naujosios kartos 
stabdymo sistema, įsijungianti avarijos pavojaus metu.
Kamera ir radaras nustato judančias arba stacionarias kliūtis.
Jei vairuotojas nestabdo arba stabdo per silpnai, sistema įsijungia 
pati.
Sistema padeda išvengti avarijos, kai automobilis važiuoja lėčiau 
nei 30 km/val. arba, sumažindama automobilio greitį, sušvelnina 
susidūrimo pasekmes.

Tolimųjų šviesų persijungimo funkcija 
Sistema* veikia tamsoje ir tolimosios šviesos automatiškai 
persijungia į artimąsias šviesas ar atvirkščiai, kai kamera nustato iš 
priekio atvažiuojančių automobilių šviesas.

Aktyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Ši sistema* padeda išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio 
automobilio koreguodama greitį 20 km/val intervale.
Automatinio stabdymo sistema nėra šios sistemos dalis.
Aktyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema geriausiai tinka 
sklandaus ir nelabai intensyvaus eismo sąlygomis.

Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema
Ši įspėjamoji sistema* nustato, kad automobilis nukrypsta nuo 
eismo juostos, išskyrus tuos atvejus, kai įjungiate posūkio signalą.
Pasigirstantis garso signalas ir žybčiojanti lemputė ypač padeda 
tada, kai vairuotojas darosi mieguistas arba sumažėja jo geba 
susikaupti.

Nematomų vietų stebėsenos sistema 
4 priekiniame ir galiniame buferiuose įrengti davikliai padeda 
nematomų vietų stebėsenos sistemai* nustatyti dešiniojoje arba 
kairiojoje pusėje, nematomoje zonoje esančią transporto priemonę.
Aptikus automobilį atitinkamoje pusėje užsidega išorinių užpakalinio 
vaizdo veidrodžių lemputės arba užsidega įspėjamoji lemputė 
ekrane.

Priekinio lango informacijos projektavimo Head Up ekranas
Head Up Display* sistema projektuoja svarbią su važiavimu susijusią 
informaciją vairuotojo regos lauke esančiame permatomame

ekrane: automobilio greitį, nustatytą pastovų greitį, greičio ribotuvo 
nurodymus ir pan.
Visi automobilio valdymo duomenys saugiai pateikiami prieš 
vairuotojo akis.

Oro pagalvės
Automobilyje PEUGEPT Expert yra 4 saugos pagalvės:
- 2 priekinės saugos pagalvės, išsipučiančios smūgio iš priekio atveju 
ir apsaugančios vairuotojo bei priekinio keleivio galvas ir krūtines.
- 2 šoninės oro pagalvės**, apsaugančios vairuotoją ir priekinį keleivį 
stipraus smūgio į automobilio šoną atveju.

VAIRUOTOJO PAGALBOS  
IR SAUGOS SISTEMOS
Intuityvus valdymas  
Tam, kad būtų patogiau ir saugiau važiuoti, PEUGEOT Expert siūlo 
keletą naujosios kartos vairuotojo pagalbos sistemų*.

Kelio ženklų ir greičio ribos nustatymo sistema
Daugiafunkcė kamera* atpažįsta greičio ribojimo ženklus 
ir informuoja apie juos daviklių ekrane arba priekinio lango 
permatomame Head Up Display ekrane.
Ant eismo ženklo nurodytą greitį siūloma nustatyti nuolatinio 
greičio palaikymo sistemoje arba greičio ribojimo sistemoje, kai 

šios sistemos veikia.

Atbulinės eigos VisioPark 1 sistema
Atbulinės eigos kamera* įsijungia tuoj pat, kai įjungiate atbulinės 
eigos pavarą.
Kamera apžvelgia plotą už automobilio 180° kampu.
Ekrane rodomos kryptį rodančios linijos, kurios juda sukant 
vairaratį.
Jei už automobilio yra kliūčių, sistema jas priartina, taip pat, 
parodo kitus vaizdus.
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KIEKVIENAS SURAS TAI, 
KO REIKIA
Įranga įvairioms panaudos paskirtims
Įvairių veiklos rūšių poreikiams patenkinti  buvo 
sukurta keletas naujojo Expert versijų.
Pailgintos kabinos versijose antrojoje sėdynių 
eilėje yra trivietė suolo tipo sėdynė, todėl galima 
daug lanksčiau išnaudoti kabinos erdvę.
Taigi, automobilyje gali sėdėti net 6 asmenys.
Siūlomos įvairios automobilio versijos – nuo 
patvarios funkcionalios pagrindinės versijos iki 
ištaigaus automobilio*.
Pailgintos kabinos su sulenkiamomis 
užpakalinėmis sėdynėmis plotas, sudėjus pertvarą 
ir užpakalines sėdynes, yra 5,5 m3.
PEUGEOT Expert galima įsigyti kaip platformą.

Šią efektyvią, rekonstravimui tinkamą versiją 
specialistai gali pritaikyti konkrečiomis 
specifinėmis veiklos sritimis užsiimančių klientų 
poreikiams patenkinti.
Patvarioje ir funkcionalioje Combi versijoje (taip 
pat, 4,60 m ilgio versija) telpa 9 žmonės.

*Su fiksuotomis pailgintomis kabinomis

Platforma, kompaktiškas komercinis automobilis, standartinis komercinis automobilis, 9 sėdimųjų vietų Combi ir pailgintos 
kabinos versija.

Confort Plus



Compact

Standard
Long

Versijos

Matmenys (mm) Compact Standard Long

Ilgis (mm) 4609 4959 5309

Aukštis (mm) 1905* 1895* 1935

Plotis be išorinių užpakalinio
 vaizdo veidrodėlių (mm)

1920 1920 1920

Plotis su atlenktais 
veidrodžiais (mm)

2204 2204 2204

Kėbulo matmenys

Versijos

Matmenys (mm) Compact Standard Long

Maksimalus salono aukštis  1397 1397 1397

Maksimalus naudingas ilgis  2162 2512 2862

Maksimalus naudingas ilgis su 
Moduwork sėdyne 3324 3674 4026

Maksimali naudinga talpa (m3) 4,6 5,3 6,1

Maksimali naudinga talpa su 
Moduwork sėdyne (m3)

5,1 5,8 6,6

Maksimali leistina apkrova (kg)** 1292 1292 1292

Salono matmenys

Versijos

Matmenys (mm)
 

Compact Standard Long

Naudingas plotis tarp ratų arkų   1258 1258 1258

Krovinių skyriaus angos aukštis 1220 1220 1220

Slenkančių durų angos plotis 745 935 935

Slenkančių durų angos aukštis 1238 1241 1241

Pakojo aukštis gale 545-626 544-613 600-633

Vartų į krovinių skyrių matmenys
Pailgintos kabinos talpa 

Versijos

Maksimali naudinga talpa (m3) Standard Long

Pailginta kabina su sulenkiama 
sėdyne

4,7 5,5

Fiksuota pailginta kabina 3,2 4

*1940 /1930 didesnio bendrojo svorio atveju.
** Galima įsigyti priklausomai nuo versijos, variklio ir įrangos.
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MATMENYS IR TALPA
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ĮRANGA PROFESIONALIEMS 
VAIRUOTOJAMS  

Krovinių barjerai
PEUGEOT Expert įrangai priklauso įvairios 
pertvaros.

Standartinė pertvara, kurią galima įsigyti kelių 
formų:
– Uždara arba su langu viršutinėje dalyje*
– Moduwork* su anga apačioje arba be jos
Confort pertvaros savybės:
– Šilumos izoliacija
– Garso izoliacija
– Vairuotojo sėdynės atlošo reguliavimas didesniu   
    mastu
–  Šviesios tekstilės apmušalas vairuotojo pusėje 
    pereina į lubų skydą

Medinė apdaila
Automobilio saloną puikiai apsaugo medinė 
apdaila:
– Paprasta medinė salono apdaila*
– Slydimui atsparia danga* dengta medinė apdaila 
ir aliumininis slenkstis

Atsižvelgiant į taikymo būdą galima rinktis įvairius 
rinkinius grindims, ratų arkoms ir šonams**visiškai 
apsaugoti.

Priekabos įrenginiai
Naujojo PEUGEOT Expert velkamoji galia yra iki 
2,5 tonų***.

Siūlome įvairius priekabų vilkimo įrenginius*:
– Vientisas ir su įrankių pagalba nuimama galvute 
   vilkimo grąžulas arba kombinuotas vilkimo 
  grąžulas, ir pan.
– "Gulbės kaklo " tipo nuimamas grąžulas (Expert 
    Combi).

* Papildoma įranga, priklauso nuo versijos
**Jei automobilyje slenkančių durų varikliai yra automobilio šoninėje  
   pertvaroje ties viduriu, negalima naudoti medinės apdailos.
***Registro nustatyto svorio ribose
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EXPERT   
COMBI
Keleivių pervežimas
Patvariame funkcionaliame PEUGEOT Expert 
Combi telpa 9 žmonės (netgi 4,60 m ilgio 
Compact versijoje).
1,90 m aukščio automobilis telpa bet kuriame 
garaže.

Atsisėsti ant trečiosios eilės sėdynių nepaprastai 
lengva.
Vienu mygtuko paspaudimu galite pakelti 
antrosios eilės sėdynes ir atlaisvinti praėjimą 
link trečiosios eilės sėdynių.

Šiame automobilyje gali būti suveriamos 
durys* su šildomais langais ir valytuvais 50/50*, 
palengvinančios sukrauti daiktus į krovinių 
skyrių.
PEUGEOT Expert Combi yra siūlomi kelių 

konfigūracijų ir visuose galima išimti galines 
sėdynes.
Siūlomos konfigūracijos:
• Dvivietis su keleivio sėdyne priekyje*
• Atskiros sėdynės pirmojoje eilėje ir dalinai 

atlenkiama suolo tipo sėdynė antrojoje 
eilėje*

• Atlenkiamos dvi suolo tipo sėdynės dalys 
antrojoje eilėje* ir suolo tipo sėdynė 
trečiojoje eilėje*

Be gausios saugos įrangos, naujos bazės 
ir sutvirtintos kėbulo konstrukcijos naujasis 
PEUGEOT Expert Combi gali pasididžiuoti netgi 
5 Euro NCAP ženklu.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai 
  nuo šalies.



(1) Pagal direktyvą 99/100/CE.
(2) Negalimas Long versijai
* Homologuojama

Varikliai Mieste
(l/100km)

Užmiestyje
(l/100km)

Vidutinis
(l/100km)

Vidutinis  CO2kieki (g/km) 

BlueHDi 95 hj M6    6,0 – 6,1*    5,2 – 5,4*   5,5 – 5,6*  144 – 148*

BlueHDi 95 hj S&S ETG6    6,0 – 6,1*    5,2 – 5,4*   5,5 – 5,6*  144 – 148*

BlueHDi 115 hj S&S M6(2)    5,6    5,0   5,2  133 

BlueHDi 120 hj S&S M6 6.3 5.1   5,5 144

BlueHDi 150 hj S&S M6 5,9* 4,9* 5,3* 139*

BlueHDi 180 hj S&S EAT6   6,6   5,7 6,1   151 *

Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis(1)
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APLINKOS TAUSOJIMAS NAŠUMAS
PEUGEOT siūlo įvairovę automobilių, kurių 
išmetamųjų CO2 dujų kiekis yra itin mažas; daugiau nei 
pusės parduotų automobilių išmetamųjų dujų kiekis 
tesiekia 140 g/km.
Norint pasiekti tokius rezultatus naudojamos Peugeot 
jau patikrintos  technologijos: FAP dyzeliniai varikliai 
su dyzelino dalelių filtrais (pirmą kartą panaudoti 
2000 m.) dabar įmontuoti daugiau nei 2,1 milijone 
automobilių.

Varikliai

Naująjį PEUGEOT Expert galima įsigyti su 
naujomis efektyviomis technologijomis, įskaitant 
penkių BlueHDi* Euro 6 dyzeliniu variklį.
Apjungus papildoma įranga esantį katalizės 
reduktorių (SCR) ir dyzelino dalelių filtrą BlueHDi 
technologija sumažina azoto oksido ir išmetamųjų 
CO2 dujų kiekį iki 90%*.

PEUGEOT Expert priežiūros išlaidos yra mažos, 
ypač dėl optimalių degalų sąnaudų ir priežiūros 
intervalų, kurie kartojasi kas 40 000 km arba 2 
metus.

* Euro 6 yra Europoje galiojanti norma, kuria siekiama 
sumažinti išmetamųjų dujų kiekį.
** Katalizinis reduktorius - papildoma įranga.



SPALVOS APDAILA
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Audinys Curitiba, trispalvis Meltem

Audinys Curitiba, vienspalvis Bise

Juodas TEP CarlaPhoenix 17"

Miami 17"

San Francisco 16"

16 ir 17 colių ratlankis su dangteliu

Juodas TEP Carla / Audinys Curitiba, trispalvis Meltem

RATLANKIAI

Juodas "Onyx" (1)

Raudonas "Ardent" (1)

Pilka  "Aluminium" (2)

(1) STANDARTINĖ SPALVA           (2)  „METALLIC” SPALVOS (papildoma įranga)

Mėlynas "Impérial" (1)

Rudas "Rich Oak" (2)

Balta "Banquise" (1)

Pilka "Platinium" (2)

Beige "Nautile" (2)

Raudonas "Tourmaline" (2)
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PAKEISTOS KONSTRUKCIJOS 
AUTOMOBILIAI  
Pakeistos konstrukcijos automobiliai
Norėdamas praturtinti savo automobilių asortimentą ir verslininkų 
bei kai kurių individualių asmenų poreikius Peugeot prekės ženklas 
bendradarbiauja su kėbulų gamintojais ir rekonstruktoriais, kad 
galėtų patenkinti kiekvieno kliento poreikį.
Bendradarbiaujant gimė modelių, kurie atitinka konkrečius labiau 
paplitusius poreikius, idėjos.
Šiuos automobilius gamina Prancūzijoje ir kitose Europos šalyse 
žinomi kėbulų gamintojai ir įvairiems poreikiams juos pritaiko 
konstruktoriai, kurie dažnai karta po kartos darbuojasi šiose 
srityse: įmonėms skirtų automobilių, didelės apimties modelių, 
automobilių su atviru kėbulu ir pailginta kabina, greitosios pagalbos 
automobilių, sunkvežimių, visureigių, parduotuves aptarnaujančių 
transporto priemonių, neįgaliesiems skirtų automobilių ir pan. 
gamybos ir pritaikymo srityje.

Keisti naujojo Expert kėbulo konstrukciją padeda specialūs 
jungiamieji blokai (standartinė ir papildoma įranga), leidžiantys 
įdiegti papildomus elektrinius prietaisus nekeičiant elektros 
schemos ir transporto priemonės konstrukcijos. 

Naująjį modelį galima įsigyti kaip platformą būsimajam 
rekonstruotam automobiliui.
Saugiam kėbulo detalių tvirtinimui yra numatyti specialūs tvirtinimo 
taškai.

Naujovintų versijų davikliai nėra įpareigojantys - nėra dekoratyvių 
detalių

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


