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PEUGEOT respectă dintotdeauna tradiţia fabricării franceze, care se

bazează pe calitate şi pe inventivitate. În prezent, mai mult ca

niciodată, PEUGEOT îşi investeşte toată energia în concepţia de

vehicule cu design elegant, care oferă noi senzaţii dincolo de

experienţa de condus, amplificând percepţia tuturor simţurilor.

Ergonomie, materiale, conectivitate: am lucrat la fiecare detaliu

pentru a-ţi crea o experienţă de condus intuitivă.



NOUA PERSPECTIVĂ A  ORAŞULUI



S IMTE  CE  ÎNSEAMNĂ SĂ  F I I  D IFER IT.

Noul PEUGEOT 301 adoptă toate codurile emblematice ale stilului PEUGEOT. Partea frontală

este redesenată şi îşi afirmă personalitatea prin grila verticală, bara de protecţie impozantă din

faţă şi capota care se remarcă. Noile jante din aliaj ușor şi leul încadrat în grilă te asigură că ești

în locul potrivit, gata pentru drum.
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UN EFECT  SURPR INZĂTOR .

Aici, eleganţa este o miză datorită pachetului “Chrome”, complement al liniei moderne 

şi comode pentru noul PEUGEOT 301. Simbol al excelenţei mărcii, noul PEUGEOT 301, 

afişează o identitate luminoasă seducătoare, susţinută de luminile de zi cu tehnologie LED* 

în partea frontală şi de stopurile cu efect de gheară în spate.

7*echipament disponibil în funcţie de ţară



UN INTERIOR CU PERSONALITATE
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V I ITORUL  ESTE  ACUM. UN DES IGN AL  V I ITORULUI .

Tehnologia viitorului este chiar în faţa ta, prin intermediul planşei de bord a noului PEUGEOT

301. Lasă-te cucerit de simplitatea noului cadran cu chenar alb. Cu un aspect redesenat 

în întregime, acesta emană modernitate şi integrează în mod armonios un ecran tactil de 7",

delimitând comenzile pentru aer condiţionat*. Totul este la îndemână.

În interior, noul PEUGEOT 301 are un nou garnisaj, inspirat din cea mai pură tradiţie 

PEUGEOT. Un stil unic, care atrage atenţia prin ergonomie, evidenţiat de materiale 

de foarte bună calitate.

*Disponibil în serie, opţional sau indisponibil în funcţie de nivelul de echipare și ţările în care se comercializează.
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U N UNIVERS  AL  TEHNOLOGIE I .

Te vei regăsi într-un loc în care smartphone-ul se afişează pe ecranul tactil al mașinii cu ajutorul funcţiei 

Mirror Screen Triple Play *, iar Bluetooth-ul şi conexiunea USB creează instantaneu o legătură între smartphone 

şi consola centrală a noului PEUGEOT 301.

TOTUL  ESTE  CONEC TAT  ÎN  J UR UL  TĂU.

Relaxează-te și descoperă drumul! Un ecran mare, capacitiv, de 7", care integrează un sistem de navigaţie 

TomTom 3D şi o cameră video pentru marşarier, transformă experienţa de condus într-una plăcută, 

iar cutia de viteze automată EAT6 *, complet intuitivă, transformă călătoriile tale în deplasări deosebite.

*Disponibilitate în funcţie de ţară

(*) Numai aplicaţiile care sunt certificate cu MirrorLink, Android Auto sau Apple Carplay™ funcţionează în timpul staţionării sau în timpul mersului, în funcţie de caz. 
Rulând, anumite funcţii ale aplicaţiilor vizate vor fi oprite. Anumite tipuri de conţinut, care pot fi accesate gratuit de pe smartphone, cer înscrierea unei aplicaţii echivalente 

certificate cu MirrorLink, Android Auto sau Apple Carplay™, contra-cost. Funcţia Mirror Screen este folosită, în funcţie de caz, prin intermediul tehnologiei MirrorLink* 
(pentru telefoanele Android compatibile cu MirrorLink) sau prin Android Auto (pentru telefoanele Android) sau prin Apple Carplay™ (pentru telefoanele cu IOS), sub rezerva unui

abonament telefonic care să includă accesul la Internet prin intermediul operatorului. 
Mai multe informaţii pe http://www.peugeot.com/fr/technologies/services-connectes/mirrorscreen



CONFORTUL  CA MOD DE  V IAŢĂ . O  MODULARITATE  EXEMPLARĂ.

Interiorul maşinii tale poate primi în condiţii confortabile 5 persoane. 

Echipat, de asemenea, cu climatizare la bord, noul PEUGEOT 301 

oferă deplasărilor tale o nouă savoare.

Noul PEUGEOT 301 se adaptează dorinţelor tale. Datorită banchetei din spate, rabatabile

fracţionat 2/3, 1/3, beneficiezi de numeroase posibilităţi. În spate, poţi profita de un volum

generos al portbagajului pentru cerinţele tale de spaţiu şi de depozitare, demonstrând o

polivalenţă utilă pentru toţi pasagerii.

14 15* În funcţie de nivelul de echipare şi de ţară



REDESCOPERI  EXPERIENŢA DE CONDUS.  
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D INAMIC ,  D IN  TOATE  PUNCTELE  DE  VEDER E .

Oricare ar fi destinaţia ta, noul PEUGEOT 301 te susţine în toate deplasările. Străbate drumurile cu ușurinţă

datorită prestaţiilor dinamice performante, rezultat al know-how-ului PEUGEOT. Condiţiile de condus nu mai

sunt deloc dificile datorită cutiei de viteze automate EAT6*, asistate de motorul 1,6 L VTi* de 115 CP, 

care asigură oricând puterea necesară.

1 8 *Disponibilitate în funcţie de ţară



2 0 *Disponibilitate în funcţie de ţară

S IGURANŢĂ OPT IMĂ .

Conduci relaxat, datorită echipamentelor de siguranţă 

activă şi pasivă. Cameră video pentru marşarier*, 

control dinamic al stabilităţii - ESP, ABS, airbaguri, 

două centuri de siguranţă cu prindere în trei puncte* 

în partea din spate; sistem de fixare Isofix*... 

Nivelul tău de siguranţă este unul deosebit.
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Performanţele noului PEUGEOT 301 te vor duce departe. O gamă de motorizări moderne 

este disponibilă pentru a-ţi transforma deplasările în călătorii. Motoare PureTech*, sau BlueHDi*: 

alegerea este a ta.

PESTE  AȘTEP TĂR I .

Descoperă noul propulsor pe benzină 1,2 l PureTech 82*, premiat ca motorul turbo al anilor 2015 şi 2016. 

Un exemplu de confort şi de perfomanţă la picioarele tale. Ai posibilitatea, de asemenea, să controlezi

consumul, păstrând performanţa cu motorul diesel 1,6 BlueHDi 100 CP*.

VI ITORUL  ESTE  APROAPE .

1,2l Pure Tech 82 BVM5                       

Cutie de viteze                                                       BVM5

Cuplu maxim (Nm)                                                 117 Nm la 2.750 rpm

Consum urban (l/100 km)*                                   6,0

Consum extra-urban (l/100 km)*                         4,3

Consum mixt (l/100 km)*                                      4,9

Emisii de CO2 (g/km)                                             138

*În funcţie de directivele 99/100/CE.

1,6l BlueHDi 100 BVM5                       

Cutie de viteze                                                         BVM5

Cuplu maxim (Nm)                                                 254 Nm la 1.750 rpm

Consum urban (l/100 km)*                                   4,6

Consum extra-urban (l/100 km)*                         3,4

Consum mixt (l/100 km)*                                       3,9

Emisii de CO2 (g/km)                                              101

*În funcţie de directivele 99/100/CE.

*Disponibilitate în funcţie de ţară *Disponibilitate în funcţie de ţară
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1. Alarmă şi asistenţă la parcare
2. Bare transversale din oţel
3. Apărătoare de noroi în faţă
4. Covor pentru portbagaj
5. Huse pentru scaune
6. Apărătoare de noroi în spate
7. Covoare tip mochetă 

LUXUL  DE  A  ALEGE .

Personalizează-ţi noul tău PEUGEOT 301 

până la cele mai mici detalii. Alege linia care te pune 

în valoare cel mai bine, personalizează-ţi oglinzile retrovizoare 

şi capacele roţilor, completează-ţi vehiculul cu faruri 

de ceaţă cromate, adaugă un eleron pentru portbagaj 

și vei atrage privirile oriunde ai călători.

1

2 5

3 6

4 7



CONVINGE-TE  S INGUR !

27

Pentru un nivel de echipare care să-ţi reflecte personalitatea, alege

dintr-o selecţie de materiale calitative care pun în valoare tapiseria

interioară a noului tău PEUGEOT 301.

1. Cran adamantium
2. Mistral, jumătate din piele*

3. Oline gri dolmen 

1

2

3

*Disponibil în funcţie de ţară
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JOACĂ-TE  CU  CULORILE

Printre cele şapte nuanţe* opace sau metalizate, 

au apărut trei culori noi, printre care gri Artense, 

care te vor ajuta să te decizi mai ușor.

Ș I  AF IRMĂ-Ţ I  
PERSONAL ITATEA .

Combinaţiile perfecte sunt la îndemână. 

Configurează-ţi noul PEUGEOT 301, optând 

pentru una dintre cele şase modele de jante disponibile*.

*Nuanţe disponibile în funcţie de versiuni şi în funcţie de ţară
**Opţional sau indisponibil

*Roţi disponibile în serie sau opţional în funcţie de versiuni/motorizări 
şi în funcţie de ţară.

Noir Onyx

Blanc Banquise

Gris Moka**

Deep Blue**

Gris Artense**

Nocciola**

Gris Shark**

Jante tablă 15"
cu capac BORE*

Jante tablă 15"
cu capac HOBART*

Jante tablă 16"
cu capac HALBURY*

Jante aluminiu 16"
SPA*

Jante aluminiu diamantate 16"
PERTH noir brillant*

Jante aluminiu 15"
HARVEY*
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REŢEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII
PEUGEOT îţi pune de asemenea la dispoziţie o vastă
reţea de puncte de service. În acest cadru,
profesionalismul, performanţele echipamentelor şi
calitatea serviciilor contribuie la gradul tău de satisfacţie.
Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care te
ascultă, îţi înţelege exigenţele şi care răspunde prompt:
un motiv suplimentar de încredere pentru a te angaja într-o
relaţie pe termen lung.

PENTRU SIGURANŢA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România
beneficiază de o garanţie contra defectelor de fabricaţie
cu o durată de 4 ani sau 100.000 de kilometri, de o
garanţie anti-perforare cu o durată de 12 ani, precum și
de o garanţie a vopselei cu o durată de 3 ani, în România,
Uniunea Europeană, precum și în ţările sau teritoriile
următoare: Albania, Andorra, Bosnia, Herţegovina,
Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia,
Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia,
Elveţia, Vatican.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă,
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu aplel
la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:

- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit , aplelabil 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 şi 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 profesionişti şi siguranţa utilizării pieselor
adecvate.

PENTRU PLĂCEREA TA
Informaţiile şi ilustraţiile care apar în această broşură 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 şi
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.

PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii şi de echipamente
originale Peugeot concepute special pentru autovehiculul
tău 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.

ÎMPREUNĂ,  
PE  TERMEN LUNG.

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



www.peugeot.com.ro


