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DESIGN

Î N M O D C AT E G O R I C , S E D A N .

S E DA N U L R A D I C A L .

Puternic și, în același timp, estetic, PEUGEOT 508 seduce încă de la prima vedere

Ușor de recunoscut graţie părţii frontale agresive, ce etalează grila cu design cadrilat(1)

prin proﬁlul elegant, designul raﬁnat, echipamentele high-tech și calităţile vârf-de-gamă.

încadrată de blocurile optice Full LED(1), PEUGEOT 508 este un sedan cu adevărat modern.

Remarcându-se printr-o siluetă elegantă și atletică, PEUGEOT 508

Designul este clar și simplu, cu un proﬁl muscular și atletic și o caroserie mulată pe structură

se inspiră din universul mașinilor coupé, păstrând în același timp caracteristicile unui sedan.

pentru a accentua aripile curbate, cu linii neîntrerupte.
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(1)

Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
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SĂ FIE LUMINĂ!

FĂ -T E R E M A R C AT.

Pentru un confort vizual sporit atât ziua, cât și noaptea, noua semnătură luminoasă distinctivă

Semnătura luminoasă spate pune în evidenţă LED-urile ce creează 3D "efectul ghearelor"(1),

a brandului oferă faruri Full-LED(1) cu funcţie de autoreglare(2), funcţie cornering statică și semnalizatoare LED frontale.

cu o secvenţă unică de aprindere dinamică la încuierea și descuierea mașinii.

Poţi astfel vedea și să ﬁi văzut în orice moment, pentru călătorii parcurse în deplină siguranţă.

Intensitatea luminoasă se reglează automat(2) la condiţiile de lumină, sporind vizibilitatea vehiculului,
ziua și noaptea.
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(1)
(2)

Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
Această funcţie ajustează automat înălţimea fasciculelor de lumină în funcţie de încărcarea vehiculului, pentru a nu provoca disconfort celorlalţi participanţi la traﬁc.

(1)
(2)

Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
Doar împreună cu farurile Full LED.
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P L A F O N U L C E -Ţ I D E Z VĂ L U I E L U M E A .

N I M I C A LT C E VA Î N A FA R Ă D E P E R F E C Ţ I U N E .

Descoperă frumuseţea peisajelor din jurul tău.

Portierele elegante, fără ramă, completează armonios liniile clare de design ale sedanului

Plafonul vitrat cu deschidere panoramică(1) oferă tuturor pasagerilor,

premium PEUGEOT 508. În acest scop, echipa de design a valoriﬁcat întreaga sa experienţă pentru a oferi

inclusiv ocupanţilor banchetei spate, o vedere unică asupra peisajului.

o estetică și o calitate fără compromisuri. Minuţioasa muncă se vede în proporţiile caroseriei, în calitatea
asamblării, dar și în calitatea materialelor. În ﬁnal, ﬁecare detaliu oferă propria sa contribuţie la perfecţiune.
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(1)

Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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N O U L P E U G E OT 5 0 8 H Y B R I D

T R Ă S ĂT U R I D I S T I N C T I V E .
Sculpturală, silueta noului PEUGEOT 508 HYBRID
este similară cu cea a modelelor propulsate de motoare termice,
cu același interior și volum al portbagajului(1).
Emblema HYBRID din partea din spate și din părţile laterale indică
apartenenţa la universul vehiculelor plug-in hybrid.
Pentru a facilita accesul în zonele cu traﬁc restricţionat,
un LED albastru plasat în partea de sus a parbrizului – vizibil din exterior –
se aprinde automat atunci când sedanul rulează în regim electric.

(1)

Volum măsurat deasupra podelei.
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I A LO C Î N I N E G A L A B I LU L P E U G E OT i - CO C K P I T ® .

M O D E R N I TAT E AT E M P O R A L Ă .

Preia controlul postului de conducere agil și vizionar, dotat cu volan compact ultra-manevrabil, ecran digital conﬁgurabil

Fiecare detaliu a fost gândit pentru a accentua o experienţă de condus ieșită din comun.

și ecran capacitiv tactil HD de 10”(1).

Finisat în materiale autentice și care se păstrează în timp, interiorul noului PEUGEOT 508 HYBRID GT

Pilotează, la bordul noului PEUGEOT 508 HYBRID, sistemul PEUGEOT i-Cockpit®, dedicat în totalitate universului plug-in hybrid.

este echipat cu tapiţerie Alcantara® Gris Gréval(1).

Personalizează și optimizează traseele tale graţie diferitelor moduri de rulare(2), frânării regenerative(3),
precum și graţie informaţiilor speciﬁce cu privire la funcţionarea sistemului de propulsie, aﬁșate în timp real.

(1)
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(2)
(3)

Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
Electric, Sport, Hybrid sau Confort, în funcţie de nivelul de echipare.
Funcţia “Brake” permite o decelerare a vehiculului fără a apăsa pedala de frână, prin simpla mișcare a manetei de viteze spre spate. Bateria se reîncarcă la acţionarea frânei de motor.

(1)

Dotare exclusivă pe noul PEUGEOT 508 HYBRID GT.
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S E R V I C I I D E D I C AT E ( 1 ) .

P O L I VA L E N ŢĂ & S E N Z AŢ I I I N E D I T E .

Servicii speciﬁce au fost gândite pentru a-ţi facilita e-mobilitatea. Interacţionează de la distanţă cu noul PEUGEOT 508 HYBRID

Savurează senzaţiile inedite ale condusului în modul Electric, cu o reactivitate imediată a motorului și o funcţionare incredibil de silenţioasă.

pentru a controla încărcarea și autonomia cu ajutorul smartphone-ului. Poţi gestiona și planiﬁca reîncărcarea(2) vehiculului cu ajutorul

Te bucuri de o rulare fără restricţii, în modul termic sau electric, în funcţie de nevoile tale. Polivalent, noul PEUGEOT 508 HYBRID

aplicaţiei MyPeugeot® sau direct de pe ecranul tactil HD de 10”. Pentru un plus de confort, poţi programa încălzirea habitaclului

îţi oferă libertatea de a circula liber, inclusiv în zonele cu traﬁc restricţionat, graţie unei autonomii de până la 54 km WLTP(1) în modul electric,

înainte de a urca la bord. Graţie planiﬁcatorului Free2Move Services(3) și reţelei sale de staţii de încărcare, îţi poţi planiﬁca traseele

fără emisii de CO2 la rulare.

și te bucuri de călătorii fără griji.

(1)
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(2)
(3)

Servicii standard, opţionale sau indisponibile, disponibile în funcţie de ţară și echipare.
Pentru a activa încărcarea la distanţă, vehiculul trebuie conectat.
Servicii momentan indisponibile în România.

(1)

Autonomie în modul electric cuprinsă între 48 și 54 km WLTP (între 60 și 64 km NEDC), în funcţie de dotările opţionale și de nivelul de echipare.
Autonomia poate să varieze în funcţie de condiţiile reale de utilizare (condiţiile meteorologice, stilul de condus etc.).
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INTERIOR

R Ă M Â I C O N E C TAT C U R E S T U L L U M I I .
Aplicaţiile compatibile* sunt aﬁșate pe ecranul tactil capacitiv de 10”(1),
graţie funcţiei Mirror Screen(2). Smartphone-ul se încarcă(3)
în zona dedicată, situată în apropiere de consola centrală.
Călătorești în deplină relaxare cu navigaţia 3D conectată(4)
cu recunoaștere vocală, graţie serviciilor TomTom®
ce permit aﬁșarea în timp real a informaţiilor esenţiale pentru condus(5).
Cu PEUGEOT i-Cockpit Amplify(4) personalizezi ambianţa interioară
și adaptezi modul de condus în funcţie de nevoile tale,
datorită suspensiilor active(6).

(1)
Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune. Mirror Screen permite duplicarea aplicaţiilor de pe smartphone
direct de ecranul tactil al mașinii. Utilizatorul conectează dispozitivul la vehicul prin intermediul unui cablu USB.
Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android), prin Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem
iOS) sau prin tehnologia Mirror Link® (smartphone-uri cu sistem Android compatibile MirrorLink®),
cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon.
Numai aplicaţiile certiﬁcate Android Auto, Apple CarPlayTM sau Mirror Link® pot funcţiona atunci când vehiculul
este staţionat sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot ﬁ restricţionate.
Anumite aplicaţii care pot ﬁ gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente,
certiﬁcate Mirror Link®, Apple CarPlayTM sau Android Auto contra cost. Aplicaţiile Android Auto și Apple CarPlayTM
pot ﬁ controlate prin voce. Pentru mai multe detalii consultă pagina www.peugeot.com.ro
(3)
Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune. - Reîncărcare prin inducţie pentru dispozitivele compatibile cu standardul Qi
(4)
Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(5)
Servicii disponibile în funcţie de ţară. Traﬁc în timp real, preţul carburanţilor și al parcărilor, condiţiile meteo, puncte de interes local.
Abonamentul la aceste servicii este inclus pentru o perioadă de 3 ani și poate ﬁ prelungit sau reînnoit ulterior (contra cost).
(6)
Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
(2)
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C O N F O R T P E R S O N A L I Z AT O F E R I T D E S C A U N E .

H I - F I F O C A L ® , P U R I TAT E A S U N E T U L U I .

Pentru a-ţi oferi mereu cea mai confortabilă experienţă, PEUGEOT 508

Sistemul Hi-Fi premium FOCAL®(1) oferă o reproducere pură și detaliată a sunetului

oferă scaune certiﬁcate AGR(1) pentru șofer și pasager, această certiﬁcare

pentru cei care își doresc un sunet de calitate superioară.

(2)

răsplătind atât ergonomia cât și posibilităţile de ajustare .

Echipat cu 10 difuzoare și cele mai bune tehnologii acustice, noul PEUGEOT 508
(3)

Alege scaunele reglabile electric cu memorie, încălzire și cu masaj în mai multe puncte

duce experienţa HI-FI din mașină într-o clasă cu totul nouă.

pentru un confort cât mai bun.

(1)
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(2)
(3)

Aktion Gesunder Rücken (Asociaţia Germană pentru Sănătatea Spatelui). Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.
Reglarea lungimii scaunului, a unghiului de înclinare și a suportului lombar.
Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

(1)

Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune.

25

S PAŢ I I D E D E P O Z I TA R E D I S C R E T E P E N T R U C Ă L ĂT O R I I L U N G I .

VO LU M E X T R A .

Interiorul oferă numeroase spaţii de depozitare. În partea din faţă,

Portbagajul spaţios(1) poate găzdui cu ușurinţă toate bagajele și se distinge prin valenţele practice,

alături de buzunarele spaţioase din portiere se aﬂă o mulţime de spaţii de depozitare

datorită deschiderii extrem de largi a hayonului. PEUGEOT 508 poate ﬁ, de asemenea,

plasate în jurul consolei centrale. Obiectele pasagerilor din spate pot ﬁ,

echipat cu un sistem de deschidere a hayonului de tip mâini libere(2), care, combinat cu ADML

de asemenea, plasate la îndemână. Descoperă toate sistemele ingenioase

(Acces și demaraj mâini libere), permite șoferilor să deschidă și să închidă portbagajul cu o simplă

de la bordul noului PEUGEOT 508.

trecere a piciorului pe sub bara spate.

26

(1)
(2)

Volumul portbagajului = 487 litri. Spaţiul de încărcare poate ﬁ mărit rabatând în totalitate sau parţial bancheta din spate.
Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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M OTO R I Z Ă R I & T E H N O LO G I I

M OTO R I Z A R E A P LU G - I N H Y B R I D.

REÎNCĂRCARE FLEXIBILĂ.

Experimentează plăcerea unică a condusului în modul Electric, ce oferă acceleraţie instantanee, rulare silenţioasă și vibraţii reduse.

La domiciliu sunt disponibile mai multe soluţii de reîncărcare: priză standard sau de mare putere, Wall Box(1).

Pentru o putere maximă combinată de 165 kW/225 CP, tehnologia plug-in hybrid asociază un motor pe benzină PureTech (132 kW/180 CP) și un motor electric

Cardul de reîncărcare(2) îţi permite să accesezi o reţea de peste 115 000 de staţii publice de încărcare din Europa,

(80 kW/110 CP) cuplat la noua cutie de viteze cu 8 viteze e-EAT8. Amplasată sub bancheta spate, fără a afecta spaţiul interior sau volumul portbagajului,

pentru călătorii în deplină relaxare. Încărcarea poate ﬁ programată cu ajutorul ecranului tactil de 10”

(1)

(2)

bateria oferă o capacitate de 11,8 kWh și o autonomie de până la 54 km WLTP în modul electric.

sau prin intermediul smartphone-ului, graţie aplicaţiei MyPeugeot®(3).

(1)

Bateria include o garanţie de 8 ani sau 160 000 km pentru 70% din capacitatea sa de încărcare.
Autonomie în modul electric cuprinsă între 48 și 54 km WLTP (între 60 și 64 km NEDC), în funcţie de dotările opţionale și de nivelul de echipare.
Autonomia poate să varieze în funcţie de condiţiile reale de utilizare (condiţiile meteorologice, stilul de condus etc.).
(2)
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CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII DE CO2 PENTRU NOUL PEUGEOT 508 HYBRID (septembrie 2019)
• Valori WLTP(1): Consum combustibil (ciclu combinat): 1,3 – 1,5 (l/100km) - Emisii CO2 (combinat): 29-34 (g/km)
• Valori NEDC(2): Consum combustibil (ciclu combinat): 1,4 – 1,5 (l/100km - Emisii CO2 (combinat): 32-35 (g/km)
(1) și (2)
A se consulta menţiunile legale de la pagina 32.

(1)

Încărcare accelerată a bateriei în 1h45 la un Wall Box (32 A) folosind un încărcător de 7,4 kW, disponibil opţional.
Durata de încărcare poate varia în funcţie de tipul și puterea staţiei de încărcare, de temperatura exterioară la punctul de încărcare și de temperatura bateriei.
(2)
Card contra cost Free2Move Services, disponibil în funcţie de ţară.
(3)
Vehiculul trebuie conectat pentru activarea încărcării la distanţă, disponibil în funcţie de ţară.
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M OTO R I Z Ă R I T E R M I C E .

E X P E R I M E N T E A Z Ă F L U I D I TAT E A .

PEUGEOT 508 beneﬁciază de motorizări eﬁciente PureTech și BlueHDi de ultimă generaţie Euro 6(1).

La fel de frugală ca și cutia de viteze manuală, noua cutie de viteze automată EAT8(1) oferă o schimbare rapidă a treptelor,

Sunt oferite două versiuni de putere pentru motorizarea PureTech de 1.6L și patru versiuni pentru motoarele BlueHDi de 1.5L și 2.0L.

datorită sistemului Shift and Park by Wire(2) și padelelor plasate în spatele volanului.

(1)

PEUGEOT 508 poate ﬁ, de asemenea, echipat cu cutie de viteze manuală cu șase trepte, BMV6,

Noul standard de emisii EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC), în vigoare începând cu 1 septembrie 2019.

CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII DE CO2 (octombrie 2019) – Cu excepţia motorizării plug-in hybrid.

• Valori WLTP(1) : Consum combustibil 4,8 – 7,3 (ciclu combinat), 5,4 – 9,9 Viteză mică, 4,7 – 7,5 Viteză medie, 4,2 – 6,3 Viteză mare și 5,1 - 7,2 Viteză foarte mare WLTP (l/100 km) – Emisii de CO2 (combinat) WLTP: 125 - 156 (g/km).
(1)
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.
• Valori NEDC(2) : Consum combustibil 3,6 -5,4 (ciclu combinat) Consum extraurban 3,2– 4,6 (l/100 km): Consum urban 4,0 – 6,9 (l/100 km)– Emisii CO2, ciclu combinat 94 – 124 (g/km).
(2)
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP (Regulamentul UE 2017/948), valorile relevante ﬁind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru a permite
comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile
oﬁciale ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi “Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi” disponibil gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro. Pentru mai multe detalii, accesează
pagina www.peugeot.com.ro.
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asociată cu motorul BlueHDi 130.

(1)
(2)

EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8) : o nouă cutie de viteze cu 8 trepte.
Schimbător cu comenzi electrice.
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T R A S E A Z Ă -Ţ I D R U M U L , C U Î N C R E D E R E .
PEUGEOT 508 beneﬁciază de echipamente tehnologice de ultimă generaţie.
Rigoarea și exigenţa cu care a fost conceput vizează optimizarea
costului total de proprietate.
Ţinuta de drum exemplară, susţinută de suspensiile controlate electronic(1),
direcţia optimizată și sistemele de propulsie complexe contribuie
la emoţia călătoriilor.

(1)

Suspensia controlată electronic permite conducătorului auto să selecteze modul de condus și să ajusteze rigiditatea amortizoarelor
în funcţie de 3 moduri: Normal, Confort sau Sport. Dotare standard sau opţională, în funcţie de versiune și motorizare.
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D E T E C T E A Z Ă N E D E T E C TA B I L U L .

I N I Ţ I E R E Î N AU TO N O M I E .

Pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, sistemul de camere cu infraroșu Night Vision(1)

Cu Drive Assist Plus Pack(1), conduci sedanul PEUGEOT 508 în regim semi-autonom.

detectează prezenţa pietonilor sau a animalelor în faţa vehiculului, pentru un condus în deplină siguranţă.

Folosind un radar încorporat în centrul barei de protecţie faţă și camera video din partea

Imaginea este aﬁșată în câmpul vizual al șoferului, pe panoul de instrumente digital, însoţită de o alertă.

superioară a parbrizului, sistemul Adaptive Cruise Control cu funcţie Stop & Go adaptează
automat viteza mașinii la cea a mașinii din faţă, pentru a menţine o distanţă constantă.
Acesta este cuplat la sistemul Lane Positioning Assist, care menţine mașina pe banda aleasă de șofer.

36

(1)

Sistem de viziune pe timpul nopţii. Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

(1)

Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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PERSONALIZARE

4

8

3

M AT E R I A L E L E C O N T E A Z Ă .
Personalizează-ţi mașina și îmbunătăţește-ţi confortul
7

în noul sedan premium PEUGEOT 508, alegând din oferta
de decoruri și tapiţerii fabricate din materiale autentice
și atemporale(1). Intră, închide ușa și relaxează-te.

1. Material textil Losagne negru
2. Material textil Imila negru & TEP negru
3. Material textil Evron gri & TEP gri
4. Material textil Belomka negru & TEP negru
5. Piele perforată neagră & TEP negru
6. Piele perforată gri & TEP gri
7. Piele Sellier negru cu cusături aikinite & Piele Sellier perforată negru
8. Piele Sellier roșu cu cusături aikinite & Piele Sellier perforată roșu
9. Alcantara® Gris Gréval cu cusături aikinite(2)
10. Alcantara® negru cu cusături aikinite & Piele Sellier negru

2

6

5

(1)

Dotare 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.
(2)
Exclusiv pe noul PEUGEOT 508 HYBRID GT.

40

1

9

10

NUANŢE

SPECIALE

SETEAZĂ TREND-UL.

Blanc Nacré

Rouge Ultimate

Gris Hurricane(1)

Blanc Banquise

Poţi alege culoarea potrivită dintr-o paletă cromatică compusă din 6 nuanţe
metalizate, dintre care noua nuanţă Bleu Célèbes cu efect strălucitor,
2 nuanţe opace sau cele două nuanţe speciale propuse pentru PEUGEOT 508,

NUANŢE

OPACE

Blanc Nacré și Rouge Ultimate.
(1)

Dotare standard.

NUANŢE

M E TA L I Z AT E

Gris Artense

PUR ȘI SIMPLU, STRĂLUCEȘTI.

Gris Platinium

Gris Amazonite

Dark Blue

Bleu Célèbes

Noir Perla Nera

Personalizează exteriorul sedanului PEUGEOT 508 cu unul dintre cele 7 modele de jante
personalizate(1) din aluminiu, ﬁnisate în culori mate sau lucioase.

(1)

Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

16” BANDON
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16” CYPRESS

17” MERION

17” MERION bi-ton diamantate

18” HIRONE bi-ton diamantate
în nuanţă Grey Dust

18” SPERONE bi-ton diamantate

19” AUGUSTA bi-ton diamantate
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2

3

A C C E S O R I Z E A Z Ă -Ţ I C Ă L ĂT O R I I L E .
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1

1

4

2

LIFESTYLE 508.

PEUGEOT 508 poate ﬁ echipat cu echipamente de transport, protecţie, confort și soluţii multimedia,

Descoperă colecţia exclusivistă din piele și Alcantara® concepută de PEUGEOT Design Lab:

pentru a-ţi păstra vehiculul la fel ca în prima zi și pentru ca deplasările tale să ﬁe cât mai agreabile.

articole de voiaj și marochinărie cu un stil modern și elegant, inspirate din universul sedanului PEUGEOT 508.

Consultă oferta de accesorii la adresa: https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires

Descoperă oferta completă PEUGEOT Lifestyle la adresa: https://boutique.peugeot.com.

1 - Umeraș pe tetieră
2 - Set de covorașe din velur
3 - Plasă de portbagaj
4 - Set de 2 protecţii praguri faţă

1 - Cască audio Listen FOCAL® fără ﬁr, marca PEUGEOT Design Lab
2 - Linie de bagaje
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ÎMPREUNĂ,
PE TERMEN LUNG
SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul,
performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor
contribuie la gradul tău de satisfacţie. Astfel, ai certitudinea
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege
exigenţele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar
de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung.
PENTRU LINIȘTEA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Vehiculele noi particulare comercializate în România
beneﬁciază* de următoarele GARANŢII COMERCIALE:
• PENTRU DEFECTELE DE FABRICAŢIE - toate piesele
(exceptând întreţinerea și uzura):
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau
hibride este garantată pentru o durată de 8 ani sau
160.000 de kilometri***;
• PENTRU VOPSEA - defect al vopselei sau al lacului din
fabrică:
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.

• ANTI-PERFORARE - perforare cauzată de coroziunea
provenită de la interior:
- VP non electrice - 12 ani;
- VU - 5 ani;
- 7 ani pentru vehiculele electrice.
* în România, Uniunea Europeană, precum și în
următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia
Herţegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein,
Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino,
Serbia, Elveţia, Vatican.
** în funcţie de primul termen atins.
*** în funcţie de primul termen atins, cu o conservare
minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada
acoperită de garanţie.
VP - vehicul de persoane; VU - vehicul utilitar
PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă,
oferim asistenţă 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 reţea de telefonie ﬁxă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din
străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii și ﬁabilităţii ﬁecărei piese
originale Peugeot este conferită de testele de veriﬁcare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea
beneﬁciază de doi ani garanţie pentru persoane ﬁzice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice,
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material.
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate,
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor
adecvate.
PENTRU PLĂCEREA TA
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul
îţi stă la dispoziţie în spaţiile 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.

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modiﬁca în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele.
Tehnicile actuale de reproducere fotograﬁcă nu permit redarea cu ﬁdelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun
element din acest catalog nu poate ﬁ reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.

