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De mai bine de 210 de ani, PEUGEOT respectă tradiția 
industrială franceză în materie de calitate și inovație. 
Astăzi, mai mult ca niciodată, marca își concentrează 
toate eforturile pentru a concepe autovehicule cu 
design de înaltă clasă, care să asigure o experiență 
senzorială dincolo de o simplă călătorie cu 
automobilul. Ergonomia, materialele, elementele de 
conectivitate – fiecare detaliu a fost proiectat pentru a 
asigura un mod de conducere intuitiv. Mai mult decât 
orice, pentru că omul va fi mereu în centrul 
preocupărilor Mărcii, Peugeot își propune să 
transforme timpul petrecut la bordul vehiculelor sale 
într-unul de calitate.

DESIGN 

INTERIOR

TEHNOLOGIE 

MOTORIZĂRI 
PERSONALIZARE
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INFLUENCED BY NO-ONE(1)

Dispunând de noua emblemă a mărcii cu Leul 
în centrul noii grile verticale a radiatorului, noul 
PEUGEOT 308 SW break propune o poziție 
puternică, cu proporții îndrăznețe. Designul său 
senzual și clar dezvăluie o personalitate 
asertivă și unică, privilegiind în același timp 
caracterul practic și modularitatea. Sugerând o 
construcție compactă și generoasă, silueta sa 
elegantă desenează linii atletice și feline, puse 
în valoare de semnătura luminoasă rafinată și 
de noua emblemă cu Leu a mărcii 

(1) Neinfluenţat de nimeni și de nimic.
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NOUA EMBLEMĂ PEUGEOT
Oferind un aspect contemporan siluetei sale 
carismatice, noua emblemă neagră și argintie, 
decorată cu legendarul cap de leu este afișată 
pe grila radiatorului, aripile față(1) și în partea 
din spate. Emblema semnifică dorința de 
calitate și atemporalitate, afirmând în același 
timp cei 210 ani de istorie și inventivitate a 
mărcii, servind clienții care caută o experiență 
tot mai bogată la bord.

(1) Dotare disponibilă în standard pe modelele GT și GT Pack.



BLOCURI OPTICE ELEGANTE
Afișând semnătura luminoasă reproiectată a 
mărcii, cu blocuri optice rafinate, noul break 
308 SW oferă faruri full LED(1), inclusiv 
tehnologia PEUGEOT Matrix LED(2), pentru a 
facilita condusul pe timp de noapte. Aflate în 
prelungirea blocurilor optice, luminile de zi(3) în 
formă de lamă intensifică aspectul felin al 
noului tău PEUGEOT 308 SW.

(1)  Faruri Full LED cu tehnologie LED Matrix, 
standard pe versiunile GT și GT Pack.  Faruri LED 
pentru celelalte niveluri de echipare.
(2)  Reglarea automată a fasciculului farurilor, ceea 
ce permite șoferului să conducă cu faza de drum 
activată în cea mai mare parte a timpului.
(3)  Lumini de zi: lumini care se aprind automat la 
pornirea vehiculului.



PARTEA DIN SPATE
În partea din spate, blocurile optice 3D Full LED 
cu semnătura ghearelor de leu marchează 
caracterul tehnologic și modern al noului break 
PEUGEOT 308 SW. Integrate perfect, acestea 
accentuează forța estetică a părții din spate, a 
cărui aerodinamică a fost optimizată printr-o 
linie de acoperiș coborâtă și un habitaclu aliniat 
pe linia bosajelor roților. O gamă largă de jante 
din aliaj echipate cu anvelope de clasă A și A+ 
selectate pentru eficiența și performanța 
rutieră de vârf, confirmă caracterul atletic al 
noului model PEUGEOT 308 SW.

(1)  Dotare standard pe versiunile GT și GT Pack.
(2)  Anvelopele de clasă A și A+ îmbunătăţesc eficienţa
la rulare și reduc consumul de combustibil. În funcţie de piaţă.



PROFIL & VOLUME DE ÎNCĂRCARE
Profilul atletic și distins al noului break compact 
PEUGEOT 308 SW prezintă linii aerodinamice și un 
spate muscular care sugerează oferta generoasă de 
spațiu pentru portbagaj(1). Hayonul cu sistem hands-
free(2) îți permite să deschizi și să închizi capacul 
portbagajului motorizat printr-o mișcare simplă a 
piciorului pentru un acces ușor. Barele de plafon 
elegante, vopsite în negru lucios(3) sporesc fluiditatea 
stilului dedicat caroseriei mai lungi. 

(1)  Volumul portbagajului: de la 608 litri cu scaunele din spate ridicate sau 
1653 litri cu ele rabatate în funcţie de versiune. Funcţia Magic Flat permite 
coborârea banchetei spate printr-un mecanism din portbagaj pentru a crea o 
suprafaţă de încărcare plană.
(2)  Dotare disponibilă în standard, opţional sau indisponibilă în funcţie de model.
(3)  Standard pe modelele GT și GT Pack.
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INTUITIVE & ADDICTIVE 
EXPERIENCE ON BOARD(1)

Preia comenzile noului PEUGEOT i-Cockpit®, 
ușor de utilizat, intuitiv și ultraconectat.
Un element esențial al mărcii în materie de 
siguranță și stare de bine la bord, acesta a fost 
regândit în totalitate pentru a oferi șoferului și 
tuturor pasagerilor un plus de ergonomie, 
design și tehnologie. Echipat cu un nou volan 
compact ultra-manevrabil încălzit(2), un head-up 
display digital și ecran tactil central, cu noul 
sistem  inovator de infotainment PEUGEOT
i-Connect, acesta oferă tuturor o experiență 
unică la bord, personalizabilă în funcție de nevoi 
și dorințe. 

(1) O experienţă intuitivă și captivantă la bord.
(2)  Funcţie de încălzire: Dotare disponibilă în standard,
opţional sau indisponibilă în funcţie de model.
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REINVENTĂM CONECTIVITATEA LA BORD
Veritabilă inovație în materie de conectivitate la bord, noul ecran tactil HD de 10" echipat cu noul sistem de 
infotainment PEUGEOT i-Connect oferă o experiență personalizată grație: unei ergonomii similare cu cea a 
unui smartphone(1), unui afișaj cu mai multe ferestre(2), gestionării de profiluri(3), funcției wireless 
Mirrorscreen(4), posibilității de conectare simultană a până la două smartphone-uri(5), noilor PEUGEOT i-toggles 
programabile. Călătorești fără stres cu ajutorul navigației conectate(7) cu recunoaștere vocală, inclusiv 
actualizarea automată over the air a hărților TomTom® și trafic în timp real și zone de pericol by TomTom 
Services(8).

(1) Posibilitatea de a derula pagini cu degetul, widget-uri, comenzi rapide etc. (2) Ecranul central multi-conectat de 10" poate afișa simultan până la trei ferestre (navigare, 
infotainment, date despre vehicul, informaţii despre călătorie etc.)  (3) Toată lumea își poate defini propriul profil și își poate salva preferinţele de afișare, ambianţă și setări 
(până la opt profiluri de utilizator)  (4)  Funcţia Mirrorscreen îţi permite să replici aplicaţii compatibile pentru smartphone pe ecranul central. Dotare disponibilă în standard. 
(5)  Apel, multimedia (6)  Fiecare buton i-Toggle reprezintă o comandă rapidă tactilă personalizabilă către o acţiune preferată din ecranul central (destinaţie selectată, setări 
pentru aer condiţionat, contacte telefonice preferate, posturi de radio, lansarea aplicaţiilor etc.) Dotare disponibilă în standard începând cu nivelul de echipare ALLURE. (7) 

Cu PEUGEOT i-Connect Advanced, dotare disponibilă în standard începând cu versiunile Allure sau ca opţiune pentru versiunile Active Pack. Navigaţia conectată include 
recunoașterea vorbirii în limbaj natural (8)  Disponibil în funcţie de piaţă. Serviciile TomTom® pot afișa toate informaţiile esenţiale pentru condus în timp real: trafic în timp 
real, staţii carburanţi, parcări, condiţiile meteo, puncte de interes local și zone de risc by TomTom Services (în funcţie de legislaţia ţării). Abonamentul la aceste servicii este 
inclus pentru o durată de 3 ani și poate fi prelungit sau reînnoit ulterior (contra cost).
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INSTRUMENTAR DE BORD DE TIP HEAD-UP
Datorită afișajului digital de top head-up cu diagonala de 10", informațiile utile sunt afișate la îndemână 
fără a fi nevoie să-ți iei privire de la drum. Noul volan compact ultra-manevrabil este echipat cu comenzi(1) 
pentru a configura conținutul și modul de afișare a ecranului instrumentarului și a ecranului central. 
Instrumentarul de bord digital 3D(2) prioritizează cele mai informante informații, afișându-le în prim plan, 
asemenea unei holograme, pentru o lizibilitate îmbunătățită. 

(1)  Volanul este echipat cu comenzi care facilitează accesul la setările afișajului, ecranul central și funcţiile 
principale ale mașinii (navigaţie, radio, telefon, sisteme de asistenţă pentru șofer etc.) 
(2)  Dotare disponibilă în standard, opţională sau indisponibilă în funcţie de versiune. 



HI-FI FOCAL
Savurează calitatea sistemului de sunet Hi-Fi Focal(1), 
echipat cu 10 difuzoare, un nou amplificator cu 12 
canale și procesare audio digitală ARKAMYS, pentru 
plăcerea de a asculta un sunet pur și detaliat.

(1) Focal® este un brand franţuzesc, lider mondial în producţia de soluţii de 
înaltă fidelitate. Dotare disponibilă ca opţiune sau indisponibilă în funcţie de 
model.

CONFORT INTERIOR
Noul PEUGEOT 308 SW a fost redesenat cu grijă pentru a oferi cel mai bun 
compromis între caracterul practic și spațiul interior pentru toți pasagerii, 
păstrând în același timp stilul său unic. Așezat confortabil pe scaunele din față 
etichetate AGR(1) încălzite(2) și cu funcție de masaj(3), te bucuri de calitatea 
finisajelor și frumusețea materialelor selectate pentru decorațiunile și 
ornamentele interioare(4) : material textil, TEP, Alcantara®, piele embosată* sau 
piele Nappa colorată*

(1) Aktion für Gesunder Rücken (Autoritatea germană pentru sănătatea spatelui): etichetă germană acordată pentru 
ergonomie și gama de setări disponibile. Dotare disponibilă în standard, opţional sau indisponibilă în funcţie de 
versiune. (2) Dotare disponibilă în standard sau opţional în funcţie de versiune. (3) Scaunele cu masaj sunt echipate cu 
opt buzunare pneumatice, care oferă cinci programe de masaj. Dotare disponibilă în standard, opţional sau 
indisponibilă în funcţie de versiune. (4) Dotare disponibilă în standard, opţional sau indisponibilă în funcţie de versiune. 
Piele și alte materiale: pentru mai multe informaţii despre finisajele din piele, poţi consulta caracteristicile tehnice la 
punctele noastre de vânzare și pe site-ul PEUGEOT.

TRAPĂ CU DESCHIDERE
Pentru a transforma fiecare drum într-o călătorie memorabilă, noul 
break PEUGEOT 308 SW este dotat cu o trapă cu deschidere(1) care îți 
permite să profiți la maximum de lumină și de priveliștile pe lângă 
care călătorești.

(1) Dotare disponibilă opţional pe modelele GT și GT Pack.
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CONSOLĂ CENTRALĂ NOUĂ
Noua consolă centrală, cu un design foarte elegant și ușor de utilizat, încorporează un nou sistem de 
comandă al cutiei de viteze automate EAT8(1) cu 8 trepte și un nou sistem de climatizare, mai eficient și 
mai compact. Toate comenzile dinamice ale vehiculului sunt amplasate lângă conducătorul auto, la 
îndemână.

(1)  În funcţie de motorizare. Noul PEUGEOT 308 SW poate fi, de asemenea, echipat cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte BVM6. 
(2)  Pentru motoarele echipate cu comanda automată a cutiei de viteze EAT8.
(3)  Două suporturi pentru pahare și până la 14 litri volum de depozitare.
(4)  Încărcare wireless pentru dispozitive compatibile cu standardul Qi. Dotare disponibilă în standard, opţional sau indisponibilă în funcţie de versiune

DINCOLO DE STAREA DE BINE
Respiră, simte, savurează...
Calitatea și filtrarea aerului din habitaclu sunt asigurate cu sistemul Clean Cabin(1). În 
funcție de nevoi și de preferințe, poți selecta ambianța dintre cele 8 opțiuni de iluminare(2). 

(1)  Sistem de filtrare a aerului ce intră în habitaclu. Dotare disponibilă în standard pe versiunile  GT și GT Pack, în funcţie de piaţă.
(2)  Dotare disponibilă standard, începând cu versiunile ALLURE.

20 13
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DRIVING PLEASURE,  
MORE THAN EVER(1)

Apreciază ținuta de drum, manevrabilitatea și plăcerea de a 
conduce la volanul noului PEUGEOT 308 SW. Lasă-te ghidat 
spre rularea semi-autonomă, datorită combinației de control 
automat al vitezei de croazieră(2) cu funcția Stop and Go(3) și a 
sistemului activ de asistență la păstrarea benzii de circulație(2). 
308 SW este echipat cu numeroase sisteme de asistență la 
condus și la manevre de ultimă generație, pentru un plus de 
confort și de siguranță, printre care:

• Noua cameră video de marșarier HD cu unghi de 180°(2)

• Asistență la parcare 360° cu 4 camere video(2). 
• Sistem de supraveghere a unghiului cu rază lungă de 

acțiune(2). 

(1)  Plăcerea de a conduce, mai intensă ca niciodată.
(2)  Dotare disponibilă în standard, opţională sau indisponibilă, în 

funcţie de versiune.
(3)  Alături de cutia de viteze automată EAT8.
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TEHNOLOGIA PLUG-IN HYBRID
Cu noul PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID, te bucuri de 
libertatea de a călători oriunde dorești, inclusiv în zone cu trafic 
restricționat. Experimentezi plăcerea unică de a conduce în 
modul Electric, care oferă o accelerație instantanee, o 
funcționarea silențioasă și vibrații reduse. 

Sunt disponibile două motorizări plug-in hybrid:

Motorizarea Plug-in Hybrid 225 e-EAT combină :   
• Un motor PureTech de 180 CP (132 kW)(1) 
• Un motor electric de 81 kW
• O cutie de viteze automată electrică cu opt trepte e-EAT8.

Motorizarea Plug-in Hybrid 180 e-EAT combină :  
• Un motor PureTech de 150 CP (110 kW)(2) 
• Un motor electric de 81 kW
• O cutie de viteze automată electrică cu opt trepte e-EAT8.

Bateria electrică de 12,4 asigură o autonomie 100% electrică 
de până la 60 km WLTP(3).

(1) ₂Emisii de CO2 (combinat) : de la 25g per km.
(2) ₂Emisii de CO2 (combinat): de la 25g per km.
(3) ₂WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures). Acest protocol oferă 
utilizatorilor o viziune mai precisă și mai realistă asupra valorilor autonomiei, în condiţii reale 
de utilizare a vehiculului. Autonomie electrică de până la 60 km în funcţie de dotările 
opţionale. Autonomia poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare (condiţiile 
meteorologice, stilul de condus etc).



AUTONOMIE & TIMPI DE ÎNCĂRCARE
În funcție de versiune, autonomia WLTP în modul Electric este certificată:  
• între 59 km și 60 km în regim de rulare mixt(1) (mixt AER WLTP) 
• între 68 km și 73 km în regim de rulare urban(1) (urban EAER WLTP)

Estimarea timpilor pentru o încărcare completă a break-ului PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID:
• 1h40 de la un Wall Box (32 A) 7,4 kW(2).
• 3h55 de la o priză de mare putere (16A)(3).
• 7h05 de la o priză standard (8 A) (3).

(1)  Certificare WLTP a gamei PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID în regim electric, în funcţie de versiune și nivel de echipare: între 59 km și 60 km în 
regim de rulare mixt (mixt AER WLTP) și între 68 km și 73 km în regim de rulare urban (urban EAER WLTP). Valori conform ciclului WLTP, conform căruia 
autovehiculele sunt omologate de la 1 septembrie 2018, actualizate la 2 ianuarie 2022. Aceste valori sunt oferite în scop de comparaţie. Important: 
autonomia reală poate varia foarte mult în funcţie de: dotări, condiţiile de utilizare a mașinii (stil de condus, viteză, greutate totală etc.), utilizarea 
anumitor echipamente (aer condiţionat, încălzire etc.), tipul de anvelope, condiţiile de drum, condiţiile meteo extreme.
(2)  Cu încărcătorul de bord monofazat (7,4 kW) opţional. (3) Cu încărcătorul de bord monofazat (3,7kW).

SERVICII CARE FACILITEAZĂ 
TRANZIȚIA ENERGETICĂ

Descoperă toate serviciile special gândite pentru a-ți facilita deplasările și 
gestionarea noului PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID:
• PEUGEOT Easy-Charge care oferă acces la diferitele soluții de reîncărcare la 

domiciliu sau la birou. Oferta Free2Move vine în completarea serviciilor Easy-Charge 
pentru a facilita accesul la o rețea de peste 220 000 de stații de încărcare din  Europa

• PEUGEOT Easy-Care îți oferă contracte de servicii și asistență, dar și posibilitatea 
de a obține un certificat de capacitate a bateriei, foarte util la revânzarea 
vehiculului.

• Călătorești în deplină relaxare cu aplicația gratuită MyPeugeot® care îți permite să 
gestionezi de la distanță încărcarea sau precondiționarea termică a vehiculului 
tău.
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OPTIMIZEAZĂ AUTONOMIA VEHICULULUI TĂU
Pentru a păstra durata de viață a bateriei utilizate de noul tău PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID și pentru a-ți 
personaliza stilul de condus, sunt disponibile 3 moduri de condus pentru o rulare adaptată nevoilor tale:

• Electric: permite o rulare în modul 100% electric(1) la viteze de până la 135 km/h.
• Hybrid: pentru o optimizare energetică între electric și termic.
• Sport: mobilizează întreaga putere a motoarelor termic și electric, pentru o performanță dinamică maximă.

(1) Modul Electric este activat implicit la pornirea vehiculului.

FRÂNARE REGENERATIVĂ
Sistemul de frânare regenerativă ce echipează noul PEUGEOT 308 SW 
PLUG-IN HYBRID permite recuperarea energiei disponibile în timpul frânării 
și decelerării, atunci când piciorul este ridicat de pe accelerator(1).  Această 
acțiune permite șoferului să reîncarce parțial bateria de înaltă tensiune și 
să mărească autonomia electrică a vehiculului. Funcția Brake poate fi 
activată cu ajutorul comenzii amplasate pe consola centrală, lângă 
conducătorul auto, pentru a permite vehiculului să decelereze fără a fi 
apăsată pedala de frână. Acționând ca o frână de motor, aceasta ajută la 
încărcarea bateriei. 

(1) Această energie de decelerare, care se pierde în mod normal pe versiunile pe benzină și diesel, 
reîncarcă bateria noului PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID.
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MOTORIZĂRI TERMICE
Noul PEUGEOT 308 SW este echipat cu o gamă largă de 
motoare termice(1) Euro 6(2) de ultimă generație, pe benzină 
Puretech și Diesel BlueHDi, care pot fi asociate cu o cutie de 
viteze manuală cu 6 trepte sau cu transmisie automată cu 8 
rapoarte EAT8(3). Aceste motoare, toate echipate cu 
sistemul Stop&Start, asociază performanța, un consum 
controlat și plăcerea la condus.

(1) CONSUMUL DE COMBUSTIBIL ȘI EMISIILE DE CO2
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP 
(Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru 
autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a 
autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), 
procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile 
consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe 
cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și 
emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori, 
cum ar fi echipamentele specifice, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii 
suplimentare contactează dealerul tău Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează 
pagina www.peugeot.com.ro
(2)  Motoare ce oferă un consum redus de combustibil, pentru un plus de plăcere la 
condus și performanţe la nivel înalt.
(3)  EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – Cutie de viteze automată cu 8 rapoarte.
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ELEGANȚA MATERIALELOR
Noul PEUGEOT 308 SW propune o gamă de 5 tapițerii(1)

pentru a-ți îmbunătăți confortul la bord..

5555Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de 
versiune. Piele și alte materiale: pentru informaţii suplimentare 
privind tapiţeria din piele, consultă caracteristicile tehnice 
disponibile la dealeri sau pe site-ul PEUGEOT din ţara ta.

1. Tapiţerie textilă din trei materiale "Renze"5
2. Tapiţerie Mi TEP Mistral/material textil "Falgo"
3. Tapiţerie Mi TEP Mistral/Alcantara "Fraxx Knit"
4. Tapiţerie Mi TEP Mistral/Alcantara "Fraxx Knit"
5. Tapiţerie Piele Nappa Bleu Naboo

21
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Bleu Avatar(1) Blanc Banquise(3)
Rouge Elixir(2)

Gris Artense(2) Noir Perla Nera(2)

Blanc Nacré(2)

Gris Platinium(2)

SETEAZĂ TRENDUL
Alege nuanța preferată dintr-o gamă 
cromatică de șapte culori vârf-de-gamă.

(1)  Dotare standard.
(2)  Dotare opţională.
(3)  Dotare opţională, indisponibilă pe nivelurile de 

echipare GT și GT Pack.

ADAUGĂ TUȘA FINALĂ

Noul PEUGEOT 308 SW poate fi echipat cu 
capace de roată și jante din aliaj de 16, 17 
sau 18 inch(1), pentru un plus de eleganță și 
de personalitate.

(1) Dotare disponibilă standard sau indisponibilă în funcţie 
de nivelul de echipare.
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Capac de roată  16’’ BERGEN(1) Jante aliaj de  16’’ AUCKLAND(1) Jante aliaj de  17’’ CALGARY(1) Jante aliaj de  17’’ HALONG(1) Jante aliaj de  18’’ KAMAKURA(1) Jante aliaj de  18’’ PORTLAND(1)



ACCESORII
Cu noul Peugeot 308 SW, poți să alegi dintr-o 
vastă gamă de accesorii practice și 
ingenioase pentru a amplifica starea de bine 
și confortul la bord.
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1 2 3 4

1. Covoraș de portbagaj 
2. Protecţie de portbagaj
3. Set storuri parasolare laterale
4. Bare de plafon transversale pe bare longitudinale 



1. Sticlă termos
2. Ceas pentru scufundări cu 2 curele interschimbabile
3. Valiză de cabină C-Lite în parteneriat cu Samsonite
4. Geacă
5. 777777
6. Accesoriu pentru depozitare 3D (suport telefon & suport carduri)
7. Accesoriu pentru depozitare 3D (suport ochelari)

1 6

2 3

4 5 7
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PRODUSE LIFESTYLE 
Descoperă colecția de produse lifestyle inspirate de 
universul noului PEUEGOT 308 SW.

 Descoperă oferta completă PEUGEOT Lifestyle 
pe site-ul: https://boutique.peugeot.com.



SOLUȚIE DE MOBILITATE 

ACTUALIZARE PERMANENTĂ A SOFTWARE-
URILOR – PENTRU A BENEFICIA DE CEA MAI BUNĂ 
EXPERIENȚĂ DE CONDUS 

REÎNCĂRCAREA MAȘINII LA 80% CU OCAZIA 
FIECĂREI INTERVENȚII ÎN ATELIERUL DE SERVICE 

DEVIZ ȘI PROGRAMARE ONLINE – FĂ O 
PROGRAMARE ȘI CALCULEAZĂ SERVICIILE POST-
VÂNZARE 

CAPACITATEA BATERIEI GARANTATĂ TIMP DE 8 
ANI SAU 160 000 KM 

PEUGEOT ASSISTANCE – UN CONDUS ÎN DEPLINĂ 
RELAXARE 24H/24 ȘI 7Z/7 

E-EXPERT CENTER –EXPERȚII NOȘTRI SE VOR
OCUPA DE VEHICULUL TĂU ȘI VOR RĂSPUNDE LA
TOATE ÎNTREBĂRILE TALE

SOLUȚIE CERTIFICATĂ DE REÎNCĂRCARE: O GAMĂ 
COMPLETĂ DE WALLBOX-URI INSTALATE DE 
PROFESIONIȘTI 
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VEHICULELE PLUG-IN HYBRID, ANGAJAMENTELE MĂRCII

REȚEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII
PEUGEOT îți pune, de asemenea, la dispoziție o vastă rețea de puncte de service. În acest 
cadru, profesionalismul, performanțele echipamentelor și calitatea serviciilor contribuie la 
gradul tău de satisfacție. Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care te ascultă, 
îți înțelege exigențele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar de încredere pentru a 
te angaja într-o relație pe termen lung.

PENTRU SIGURANȚA TA
GARANȚIA CONSTRUCTORULUI
Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România beneficiază de o garanție 
contra defectelor de fabricație cu o durată de 4 ani sau 100.000 de kilometri, de o 
garanție anti-perforare cu o durată de 12 ani, precum și de o garanție a vopselei cu o 
durată de 3 ani, în România, Uniunea Europeană, precum și în țările sau teritoriile 
următoare: Albania, Andorra, Bosnia, Herțegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, 
Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, 
Elveția, Vatican.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluția optimă contra situațiilor neprevăzute. În caz de pană 
imobilizantă, oferim asistență autovehiculelor, printr-un simplu apel la numerele de telefon, 
24 de ore din 24, 7 zile din 7:

Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă 
națională;

+4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanția calității, securității și fiabilității fiecărei piese originale Peugeot este conferită de 
testele de verificare realizate cu severitate pentru siguranța ta. Acestea beneficiază de doi 
ani garanție pentru persoane fizice, respectiv un an garanție pentru persoane juridice, 
împotriva oricărui defect de fabricație sau de material. Efectuând întreținerea 
autovehiculului în rețeaua PEUGEOT ai certitudinea unor prestații de calitate, realizate de 
profesioniști și siguranța utilizării pieselor adecvate.

PENTRU PLĂCEREA TA
Informațiile și ilustrațiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice 
existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt 
disponibile standard, opțional sau sunt indisponibile, în funcție de versiune sau de țară. În 
cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice 
moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opțiunile și nuanțele. Tehnicile actuale de 
reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensități a culorilor. Pentru 
detalii sau informații suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. 
Niciun element din acest catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea 

PEUGEOT BOUTIQUE

O gamă completă de accesorii și de echipamente originale Peugeot concepute special pentru 
autovehicul îți stă la dispoziție în spațiile special amenajate din showroom-urile noastre.

PEUGEOT INTERNET

Descoperă PEUGEOT online accesând http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză 
a site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

ÎMPREUNĂ, PE TERMEN LUNG
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(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a acestor contracte, garanţii și servicii, consultă documentele corespunzătoare în punctele de vânzare PEUGEOT.
(2) Începând cu data primei înmatriculări a autovehiculului tău PEUGEOT și până la sfârșitul garanţiei comerciale acordate de constructor.



CONFIGUREAZĂ

COMANDĂ
ONLINE

RECOMANDĂ TOTAL




