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De mai bine de 210 ani, Peugeot aderă la spiritul 
inovator și calitativ al tradiţiei industriale franceze. 
Astăzi, mai mult ca niciodată, Marca își concentrează 
toate eforturile pentru a concepe autovehicule  
cu design de înaltă clasă, care să asigure  
o experienţă 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 
mai 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.

Inspirată de moștenirea Mărcii, de pasiunea  
pentru automobile și de savoir-faire-ul  
PEUGEOT SPORT, noua gamă de produse  
eficiente PEUGEOT SPORT ENGINEERED oferă 
senzaţiile unei motorizări plug-in hybrid performante  
și cu emisii scăzute. Alianţa perfectă între spiritul 
sportiv și tehnologie, noua gamă de o eleganţă  
atletică pură, recunoscută graţie semnăturii  
Kryptonite cu forma celor 3 gheare, definește codurile 
unei noi performanţe responsabile: Neo-Performanţa.
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O POSTURĂ IMPUNĂTOARE
Experimentează o estetică dictată  
de eficienţă. Cu noile coduri stilistice  
ce modernizează limbajul performanţei,  
cu un ecartament mărit și o caroserie joasă,  
noul 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED  
se distinge prin postura sa puternică  
și impunătoare.

O GRILĂ EMBLEMATICĂ
Cu margini fin delimitate, noua grilă neagră  
cu Leul „Dark Chrome” este echipată  
cu lamele plutitoare ascuţite care canalizează 
fluxurile de aer. Grila emblematică poartă 
simbolul „508” cu aspect negru satinat  
și cele 3 gheare în nuanţa Kryptonite,  
ce simbolizează eficienţa și performanţa.



O SILUETĂ ELEGANTĂ
Antrenează-ţi spiritul estetic și inovator  
la volanul berlinei electrificate vârf-de-gamă 
508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED.  
Silueta sa este pusă în valoare de noua  
nuanţă exclusivă Gris Selenium.

JANTE EXXAR 20’’
Noile jante exclusive EXXAR din aliaj forjat  
de 20 inch lăcuite Black Mist sunt echipate  
cu anvelope de înaltă performanţă  
Michelin Pilot Sport 4S. Etrierele frânelor  
faţă cu 4 pistoane în nuanţă Kryptonite  
sunt montate pe discuri ventilate de diametru 
mare pentru o putere de frânare optimă  
și de lungă durată.



PRIZE DE AER  
DE MARI DIMENSIUNI

Prizele de aer de mari dimensiuni specifice 
evidenţiate în nuanţa Kryptonite, fac parte  
din elementele grafice și aerodinamice  
ce echipează noua gamă PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED și asigură o răcire mai bună 
a motorului, accentuând în același timp 
caracterul puternic și asertiv al noului  
508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED.

SEMNĂTURA KRYPTONITE
Simbol al preciziei, modernităţii și eficienţei  
ce caracterizează noua gama PEUGEOT 
SPORT ENGINEERED, semnătura celor 
3 gheare specifică mărcii adoptă nuanţa 
Kryptonite pe inserţiile geamului custode  
al berlinei.



PARTEA DIN SPATE
În partea din spate, bandoul negru lucios  
ce se întinde pe întreaga lăţime pune  
în valoare blocurile optice spate 3D Full LED 
cu semnătura celor trei gheare și animaţia 
exclusivă ce se activează la închiderea  
sau deschiderea ușilor. Pe ambele părţi  
ale difuzorului perfect integrat, evacuarea 
neagră cu tratament electrolitic(1), specifică 
gamei PEUGEOT SPORT ENGINEERED, 
exprimă puterea celor 360 cai putere.

(1) Tratament de suprafaţă pentru o calitate optimă  
în ceea ce privește longevitatea și rezistenţa la pietriș  
și intemperii.

BLOCURI OPTICE FULL LED
Pentru a îmbunătăţi confortul vizual pe timp 
de zi, dar și pe timp de noapte, semnătură 
luminoasă specifică mărcii este formată  
din blocuri optice Full LED cu reglare  
automată a înălţimii(1), semnalizatoare  
de direcţie cu LED și iluminare statică  
în viraje. Poţi să vezi și să te faci văzut  
în permanenţă, pentru condiţii de condus  
și siguranţă optimizate.

(1) Această funcţie reglează automat înălţimea fasciculului  
farurilor în funcţie de încărcarea vehiculului, pentru a nu deranja 
ceilalţi participanţi la trafic.
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PLĂCEREA SIMŢURILOR
Amplifică arta condusului și călătoriilor  
la comanda sistemului PEUGEOT i-COCKPIT®. 
Apreciază agilitatea volanului compact  
și pilotează fără a trebui să-ţi iei ochii  
de la drum graţie noului instrumentar  
de tip head-up ce afișează informaţiile  
utile la condus direct în raza vizuală  
a conducătorului auto.  
Toate detaliile interioare, începând  
cu planșa de bord și până la covorașe  
și cotiere, arborează cu fineţe unul dintre 
atributele distinctive, elegante și sportive 
ale noii game, fără a uita de pragurile de ușă 
faţă, ce poartă logo-ul PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED.
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INTERFEŢE NOI
Conduci și comunici rămânând concentrat asupra drumului, graţie interfeţelor 
amplasate în mod inteligent la îndemâna ochilor și degetelor. 
Echipat cu grafică specifică gamei PEUGEOT SPORT ENGINEERED, instrumentarul  
de bord de tip head-up de 12.3˝ și ecranul tactil de mari dimensiuni de 10˝ pot fi 
personalizate pentru a vizualiza turometrul motorului sau fluxurile de energie  
și pentru a monitoriza mai bine starea motorului.

CONECTIVITATE
Utilizezi funcţia Mirror Screen(1) pentru a afișa aplicaţiile compatibile preferate  
pe ecranul tactil capacitiv de 10˝ și încarci wireless(2) smartphone-ul în compartimentul 
de sub consola centrală. Călătorești în deplină relaxare datorită pachetului  
de navigaţie conectată care oferă recunoaștere vocală și include informaţii  
despre trafic în timp real și zone periculoase prin intermediul TomTom Services(3).

(1) Mirror Screen permite duplicarea aplicaţiilor de pe smartphone direct de ecranul tactil al mașinii. 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.  
Pentru mai multe detalii consultă pagina www.peugeot.com.ro. 
(2) Reîncărcare prin inducţie pentru dispozitivele compatibile cu standardul Qi. 
(3) Serviciile TomTom pot afișa toate informaţiile esenţiale pentru condus în timp real: trafic în timp real,  
staţii de combustibil, parcări, condiţii meteo, căutări locale și zone de risc (în funcţie de legislaţia ţării).  
Abonamentul la aceste servicii este inclus pentru o perioadă de 3 ani și poate fi prelungit sau reînnoit ulterior (contra cost). 
Disponibil în funcţie de configuraţia vehiculului și de ţară.

18



SONORIZARE  
HIFI PREMIUM FOCAL®

Apreciază sunetul de înaltă fidelitate produs  
de sistemul Hi-Fi FOCAL® Premium®(1).  
Cele 10 difuzoare - inclusiv difuzorul central,  
4 tweetere, 4 woofere și un subwoofer(2) 
perfect distribuite în habitaclu redau o paletă 
muzicală bogată, complexă și dinamică, 
depășind limitele experienţelor obișnuite  
Hi-Fi de la bordul unui automobil.

(1) FOCAL® este un brand franţuzesc de soluţii de înaltă  
fidelitate, lider mondial.  
(2) Tweeter, woofer, subwoofer : Difuzoarele redau frecvenţele 
cele mai joase, medii și înalte ale spectrului audio.

SCAUNE «COMFORT FIT»
Instalat confortabil pe scaunele «comfort fit» 
reglabile, încălzite și cu funcţie de masaj,  
te lași sedus de simplitatea liniilor și de natura 
nobilă a materialelor. 
Tapiţeria scaunului oferă o combinaţie unică 
de Alcantara®, piele Nappa Mistral și ţesătură, 
finisate fit cu cusături duble Kryptonite  
și Tramontane.
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TESTEAZĂ NEO-PERFORMANŢA
Bucură-te de următoarele niveluri de performanţă(2) la volanul modelului 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED : 
• Acceleraţie 0-100 km în 5,2 secunde. 
• Acceleraţie 80-120 km/h în 3 secunde. 
• Demaraj 1000 m în 24,8 secunde. 
• Viteză maximă limitată la 250 km/h pe autostradă. 
Noul 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED oferă o putere totală de 360 CP și un cuplu maxim de 520 Nm.

(1) De mai bine de 10 ani, Peugeot Sport își perfecţionează expertiza tehnologică hibridă-electrică în competiţii și pe șosele. După proiectele 908 HY, 908 HYbrid4,  
308 Rhybrid și 208 FE, Neo-Performanţa este acum disponibilă pentru toată lumea, odată cu lansarea noului 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, care va fi susţinut 
începând cu 2022 de un nou program în Campionatul Mondial de Anduranţă WEC. 
(2) Date valabile doar cu șoferul la bord.

EXPERTIZA PEUGEOT SPORT
Oferind alianţa perfectă între spiritul sportiv și tehnologia cu emisii 
reduse, noua gamă PEUGEOT SPORT ENGINEERED beneficiază  
de expertiza PEUGEOT SPORT(1) pentru a inventa un nou tip  
de performanţă: Neo-Performanţa. Echipat cu jantele atletice  
EXXAR de 20˝, un șasiu performant cu suspensie controlată 
electronic, un sistem de frânare puternic și setări optimizate  
pentru a crește performanţa motoarelor cu ardere internă  
și electrice, noul model plug-in hybrid 508 PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED oferă o eficienţă spectaculoasă.



DRIVE ASSIST PLUS
Rulare în modul semiautonom. 
Tehnologia DRIVE ASSIST PLUS adaptează  
în mod automat viteza vehiculului în raport  
cu viteza vehiculului din faţă,  
pentru a menţine o distanţă constantă. 
În plus, sistemul menţine poziţia vehiculului  
pe banda aleasă de conducătorul auto.

NIGHT VISION
Pășește în realitatea augmentată. 
Pentru un condus optimizat pe timp  
de noapte și atunci când vizibilitatea  
este redusă, camera cu infraroșu  
a sistemului NIGHT VISION detectează 
prezenţa pietonilor sau a animalelor  
în faţa vehiculului. Imaginea este afișată  
pe instrumentarul de bord, în câmpul vizual  
al conducătorului auto și un semnal sonor  
este activat.
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MOTORIZARE HIBRIDĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
Experimentează versatilitatea motorizării hibride și eficienţa unui motor de înaltă performanţă,  
cu o autonomie de 42 km (WLTP(1)) în modul Electric. 
Cu o putere totală reală de 360 CP oferită prin asocierea între două motoare electrice și un motor termic,  
forţa combinată a celor două energii și a patru roţi motrice, noul 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED  
asigură o tracţiune optimizată și o accelerare remarcabilă cu un cuplu maxim de 520 Nm. 

CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII DE CO₂    
• Valori WLTP(1) : Autonomie medie: 42 km / Emisii de CO₂ mixt : 46 g/km / Consum combustibil (ciclu combinat) : 2,03 l/100 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, emisiilor de CO2 și ale autonomiei pot să difere  
în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori, cum ar fi frecvenţa de încărcare, stilul de condus, viteza, echipamentele specifice, dotări opţionale, tipul anvelopelor, temperatura exterioară și confortul termic de la bordul vehiculului.  
Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.peugeot.com.ro.

TREI MOTOARE PENTRU O PUTERE OPTIMIZATĂ
Inteligenţa designului și expertiza PEUGEOT SPORT au contribuit la păstrarea 
spaţiului interior și a volumului portbagajului(1) și la integrarea optimizată a celor 
trei motoare: 
• Motor pe benzină PureTech de 200 CP Euro 6d, 
• Motor faţă electric cu putere maximă de 81 kW/110 CP asociat cu cutia de viteze 
automată electrificată cu 8 viteze, e-EAT8, 
• Motor electric spate cu putere maximă de 83 kW/113 CP.

(1) Volum portbagaj: de la 487 litri și până la 1.537 litri cu bancheta rabatată. 
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OPTIMIZEZI VALOAREA AUTONOMIEI
Pentru a-ţi adapta stilul de condus la nevoile tale, sunt disponibile 
5 moduri de rulare (4 moduri hibride și 1 mod Electric): 
•  Modul Electric îţi oferă libertatea de a conduce în jurul orașului  
și în zonele verzi, datorită bateriei optimizate care-ţi permite  
să conduci cu până la 140 km/h, cu o autonomie de 42 km. 
•  Modul 4 WD, cu tracţiune integrală, îţi oferă mai multă siguranţă 
pe drumuri cu aderenţă redusă. 
•  În modul Sport, combinarea puterii termice și electrice asigură 
răspunsuri instantanee la acceleraţie și reporniri. 
•  În modul Hybrid, rularea în modul electric și termic alternează 
astfel încât să se optimizeze utilizarea energiei. 
•  În modul Comfort, rularea este identică cu modul Hybrid,  
oferind în același timp o flexibilitate mai mare a confortului 
suspensiei, pentru o mai mare versatilitate la utilizare.

RECUPEREZI AUTONOMIA LA FRÂNARE
Acest sistem de frânare regenerativă de înaltă eficienţă i-BOOSTER 
permite recuperarea sau regenerarea energiei disponibile în timpul 
frânării și decelerării cu piciorul ridicat de pe pedală, permiţând 
reîncărcarea parţială a bateriei de înaltă tensiune. 
Pe lângă recuperarea energiei electrice, acest sistem i-Booster 
dezvoltat pentru vehicule hibride a fost optimizat de PEUGEOT 
SPORT pentru o senzaţie de frânare eficientă care folosește  
4 pistoane fiabile și durabile montate pe discuri cu diametru  
de 380 mm.
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REÎNCĂRCAREA LA DOMICILIU
Poţi reîncărca berlina 508 Peugeot Sport Engineered de la o priză standard (8A, 220V)  
în 6,5 ore(1) și de la o priză ranforsată de tip Green’up (14A, 220V) în 3,5 ore(1). 
De asemenea, poţi încărca 508 PSE mai rapid și mai sigur de la un Wall Box de 7,4 kW(2).

(1) Cu ajutorul încărcătorului standard cu o putere maximă de 3,7 kW. 
(2) Cu ajutorul încărcătorului opţional cu o putere maximă de 7,4 kW.

REÎNCĂRCAREA LA STAŢIILE PUBLICE
O reţea de peste 220.000 de staţii de încărcare este disponibilă 
în toată Europa pentru ca tu să-ţi poţi încărca vehiculul hibrid. 
PEUEGOT îţi pune la dispoziţie oferta Free2Move Services(1) 
Charge My Car(1) prin intermediul aplicaţiei mobile. Folosind 
Charge My Car(1) și cardul său de încărcare(1), poţi accesa  
cu ușurinţă o reţea de peste 188.000 de staţii de încărcare  
din Europa.

(1) Servicii momentan indisponibile în România.



Graţie serviciilor oferite de MyPeugeot® și Free2Move Services(1), 
te bucuri de mai multă independenţă ca oricând atunci când 
vine vorba de gestionarea vehiculului tău plug-in hybrid. 
 
CONTROL DE LA DISTANTĂ 
 
Controlezi și planifici încărcarea direct de pe smartphone.  
De asemenea, poţi gestiona temperatura din mașină.  
Pentru mai multe informaţii accesează pagina  
https://www.peugeot.com.ro/marca-si-tehnologia/servicii-
conectate/e-remote-control.html 

APLICAȚIA MYPEUGEOT®
Beneficiezi în timp real de servicii personalizate și sincronizate cu contul tău,  
graţie aplicaţiei MyPeugeot®(2): 
• Monitorizarea stării vehiculului (informaţii cu privire la condus, localizare). 
• Acces simplu și rapid la asistenţă. 
• Gestionarea activităţilor de întreţinere a vehiculului. 
• Gestionare simplificată pentru încărcarea bateriei și temperatura de la bord. 
• Controlezi și planifici, direct de pe smartphone(3), încărcarea vehiculului  
   în intervalul orar cu tarife reduse.  
 
 
(1) Servicii momentan indisponibile în România.  
(2) Necesită conectarea la o rețea de date mobilă, în funcție de configurația vehiculului și de țară. 
(3) În funcție de configurația vehiculului și de țară.

CHARGE MY CAR(1)

Îţi planifici în liniște călătoriile datorită reţelei  
de staţii de încărcare Free2Move(1).  
Pentru mai multe informaţii accesează pagina:  
https://www.free2move.com 
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ELEGANŢĂ ATEMPORALĂ
Poţi alege culoarea potrivită dintr-o paletă 
cromatică de 3 nuanţe propuse pentru  
noul 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED,  
dintre care noua nuanţă exclusivă Gris Selenium, 
subtil perlată, pusă în valoare de inserţiile  
de culoare Kryptonite, pentru o notă energizantă.

1. Gris Selenium 
2. Noir Perla Nera 
3. Blanc nacré

1

2

3
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LIFESTYLE  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Inspirat din codurile sofisticate de design  
și din materialele nobile ce echipează  
noul 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED,  
Studio-ul PEUGEOT Design Lab a conceput  
o nouă colecţie Lifestyle. Descoperă oferta 
completă la adresa:  
https://boutique.peugeot.com.

1. Șapcă  
2. Breloc chei din piele 
3. Portofel din piele 
4. Port card din piele 
5. Vestă tehnică 
6. Ceas: Peugeot Sport Silver Chonograph

1

2

3

4

5

6
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CENTRE DE EXPERTIZĂ 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Poţi să faci, începând din acest moment,  
o programare într-unul dintre centrele noastre 
dedicate, unde experţii mărcii Peugeot  
te întâmpină pentru a trăi un moment  
de excepţie la volanul noii berline plug-in hybrid 
de înaltă performanţă 508 PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED. 
 
Poţi găsi un centru de expertiză la următoarea 
adresă: 
https://www.peugeot.fr/tools/points-de-vente.html
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Soluţie de mobilitate: 
Propusă în toate cazurile. 
 
Actualizare permanentă a software-urilor: Pentru  
a beneficia de cea mai bună experienţă de condus. 
 
Reîncărcarea mașinii la 80%: Cu ocazia fiecărei 
intervenţii în atelierul de service. 
 
Deviz și programare online: Fă o programare  
și calculează serviciile post-vânzare.  
 
Mașina ta este spălată la fiecare intervenţie în 
atelier. Pentru informaţii suplimentare, contactează 
dealerii mărcii Peugeot.

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 : Experţii noștri se vor ocupa de vehiculul 
tău și vor răspunde la toate întrebările tale. 
 
E-service contract : Sunt incluse toate operaţiunile 
de întreţinere, piesele de schimb și serviciile. 
 
Soluţie certificată de reîncărcare: O gamă completă 
de wallbox-uri instalate de profesioniști.

01
02

04
03

05

06
07

09
08

10

VEHICULE HIBRIDE, 10 ANGAJAMENTE ALE MĂRCII

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.
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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.




