
PEUGEOT 2008 SUV



Örömteli vezetés, elegáns formaterv, megalkuvás nélküli minőség 
– ez a márka kötelezettségvállalása ügyfeleivel szemben,  
és ennek köszönhető az a leírhatatlan érzés is, amelyet minden 
Peugeot jármű kivált tulajdonosában.

A Peugeot 2008 kompakt szabadidő-autó már első ránézésre is 
innovatív modell: minden eleme erőt sugároz.

A formatervben markánsan, robusztus erővel jelennek meg  
a szegmens jellegzetes formajegyei. A kiszélesített sárvédők*,  

a függőleges tagolású hűtőrács és a látványos védőelemek* erőt 
és biztonságot sugároznak, míg a tető hullámvonala, a tetősínek, 
az ajtók alsó kidomborodó díszszegélye és a hátsó légterelő  
a design kifinomultságát fokozzák.

* változattól függően elérhető

PEUGEOT 2008
A KOMPAKT  
SZABADIDŐ-AUTÓ



A 2008 dinamizmusához az egyedi, 
elegáns lámpatestek is hozzájárulnak.  
Elöl vadmacska-tekintetű fényszórók 
simulnak a karosszériába, modern,  
króm-fekete maszkkal* fokozva a hatást.
A Peugeot márka jellegzetes stíluselemei, 
a három karmot formázó, meleg fényt 

árasztó hátsó lámpák intenzív 3D hatást 
keltenek. A hátsó lámpák körülfogják  
a csomagtérajtót, amely tágas, 
praktikusan kialakított csomagteret rejt.

* változattól függően elérhető

CSÁBÍTÓ 
SZABADIDŐ-AUTÓ



A markáns, erőt sugárzó karosszéria vonalait még jobban kihangsúlyozzák 
az új árnyalatok, köztük a piros Ultimate fényezés. A karosszéria egyes 
elemei – ablakkeretek, tetőrudak, alsó díszcsík, hátsó légterelő – az autó 
exkluzivitását hangsúlyozzák, megemelt hasmagassága látványos 
kontrasztot alkot a felső résszel.

KARAKTERES 
SZABADIDŐ-AUTÓ



A Peugeot i-Cockpit® egyedülálló élményt nyújt  
a vezetőnek. A Peugeot i-Cockpit® egy olyan letisztult 
vezetőhely, ahol a figyelem és az összpontosítás kapja  
a főszerepet. A kompakt, kisméretű kormány alacsonyabb 
helyzetének köszönhetően pihentető vezetést biztosít,  
a hatalmas üvegfelületek pedig az utasteret elárasztó 
fényről gondoskodnak. A műszeregység kék LED-csíkkal
szegélyezett*, ugyanez a kék hangulatvilágítás köszön 
vissza a hatalmas, elektromos árnyékolóval elsötétíthető 
panoráma üvegtető** szegélyeinél.

* Allure felszereltségi szinttől széria
** Active felszereltségi szinttől opció

KIFINOMULT 
ÉS MODERN



Háromhengeres PureTech benzinmotor
A kompakt, környezetbarát és nagyteljesítményű turbómotor 
a hatékonyság és a csúcstechnológia szintézise. 

Már alacsony fordulatszámon is kitűnő vezetési élményt 
nyújt, megtalálva a tökéletes kompromisszumot alacsony 
fordulatszámon elérhető nyomaték és teljesítmény között. 

A teljesítményt és a vezetés örömét egyszerre szem előtt
tartó innovatív technológia radikális csökkenést eredményez 
a CO2-kibocsátás és a fogyasztás terén. 
A kimagasló teljesítmény és a korszerű technológia 
szintézisét 2018-ban harmadszorra is „Év Motorja” díjjal 
jutalmazták. 
Az új generációs EAT6 automatikus sebességváltó gyors és 
finom működésének köszönhetően szinte észrevétlen marad, 
mindemellett megőrzi a PureTech motor dinamizmusát és 
takarékosságát.

BlueHDi technológia
Az 1,5 literes BlueHDi dízelmotor egyedülálló
módon ötvözi a Selective Catalytic Reduction (SCR) technikát
és az új típusú, adalék nélküli részecskeszűrőt (FAP), így NOx 
és koromkibocsátása egyaránt minimális.

A Peugeot BlueHDi dízelmotorjai megfelelnek a legszigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak is, a normáknak való 
megfelelést a gyártó és független szervezetek tesztjei 
egyaránt bizonyítják.   

A BlueHDi motor magas nyomatéka, finom járása és 
alacsony fogyasztása miatt ideális választás a 2008 SUV 
modellhez.

MOTORTÍPUSOK



GRIP
CONTROL®

A sokoldalú és rugalmas Grip Control® az adott útfelület  
tapadásához mérten továbbítja a nyomatékot és optimalizálja  
az első kerekek meghajtását. A Grip Control® a 100 lóerősnél  
erősebb motorral felszerelt változatokhoz rendelhető  
manuális vagy automata váltóval, 16" vagy 17"  
keréktárcsák esetén.

A Grip Control® ötféle üzemmódot kínál:

• Standard üzemmód:
  •  normál, szokásos menetkörülmények esetén használatos,
  •  amikor kicsi a csúszás veszélye.

• Hó üzemmód:
  •   A rendszer az első kerekek meghajtását a csúszós útfelület 

tapadási viszonyaihoz igazítja. 
  •  50 km/h-t elérve automatikusan Standard módba kapcsol.

• Terep üzemmód:
  •  Mindenféle csúszós útfelületen használatos.
  •    A rendszer a tapadó kerekekhez közvetíti a maximális 

nyomatékot, így nagyban csökkenti az elakadás veszélyét. 
  •  Az önzáró differenciálműhöz hasonló működési mód.
  •  80 km/h-t elérve a rendszer Standard üzemmódba kapcsol.

• Homok üzemmód:
  •   A hajtott kerekek egyidejű csúszását érzékelve biztosítja az 

autó haladását laza talajon, és csökkenti az elakadás 
kockázatát. 

  •   Ez a mód 120 km/h menetsebességig működik,  
majd Standard módba vált.

• Kikapcsolt ESP üzemmód: 
  •   A vezető 50 km/h sebességig teljesen kiiktathatja az ESP-t, 

illetve a Grip Controlt®, ezáltal ismét önállóan uralhatja  
a meghajtást.



MODERN 
SZABADIDŐ-AUTÓ
Úttartás
Alacsony, mindössze 1080 kg-tól induló tömegének, valamint  
a Grip Control® üzemmódoknak köszönhetően a modell kitűnő 
dinamikai tulajdonságokkal rendelkezik. A rugók, a lengéscsillapítók,
a stabilizátorok, az első futómű és a hátsó kereszttartó speciális
kialakítást kaptak, így az autó valamennyi motorizáció esetén
nagyszerű teljesítményt nyújt.

A karosszéria minden körülmények között megőrzi kiváló
stabilitását, a kompakt kormány segítségével precízen – az adott
üzemmódhoz igazodva – irányítani tudjuk a járművet.

EAT6 automata sebességváltó
Az új Peugeot 2008 1,2 literes, 110 lóerős PureTech változatát 6 fokozatú automata váltóval látták el, mely csökkenti
a fogyasztást és fokozza a vezetés élményét.
Ez a váltó Quickshift technológiával rendelkezik, melynek előnye:
• a gyors és észrevétlen fokozatváltás,
• szükség esetén több fokozatnyi ugrás.

Hatásfoka (energetikai hatékonysága) szinte azonos a manuális sebességváltóéval, mégpedig a következőknek köszönhetően:
• csökkentett belső súrlódás,
• csúsztatások elkerülése érdekében szükség esetén bármikor áthidalható nyomatékváltó.

Ennek eredménye, hogy fogyasztása és CO2-kibocsátása rendkívül kedvező, még a manuális változatokhoz viszonyítva is. 



A Peugeot 2008 fedélzetén új berendezések fokozzák  
a biztonságot: 

Active City Brake*
Az Active City Brake (automatikus fékezés várható ütközés 
esetén kis menetsebességen) a városi közlekedésben kis 
sebességnél bekövetkező koccanásokat segít elkerülni, illetve 
az ütközés erejét csökkenti olyan esetekben, amikor a vezető 
nem reagál (30 km/h sebesség alatt).
A szélvédő felső részén található, rövid hatótávolságú lézeres 
detektor (LIDAR technológia) érzékeli az előttünk álló vagy 
velünk egy irányban lassan haladó járművet (ugyanabban  
a sávban). A sebességet csökkentve (az automatikus fékezés 
sebessége elérheti a 10 m/s-t) teljesen elkerülhetővé teszi  
az ütközést, vagy csökkenti annak súlyosságát.  
15 km/h sebesség alatt a rendszer akár állóra is fékezheti  
az autót, elkerülve ezáltal az előtte haladó járművel való 
koccanást.

* Active felszereltségi szinttől opció

Légzsákok
Ütközés esetén 6 alapfelszereltséghez tartozó légzsák 
gondoskodik az utasok védelméről: 2 első, 2 első oldallégzsák 
és 2 első-hátsó függönylégzsák.

ESP
Minden Peugeot 2008 alapfelszereltségének része az ESP 
(menetstabilizátor), mely magában foglalja a következőket: 
ASR (kipörgésgátló rendszer), CDS (dinamikus 
stabilitáskontroll), AFU (vészfékrásegítés), ABS (blokkolásgátló) 
és REF (elektromos fékerőelosztás).

Statikus kanyarfény*
A kanyarfényfunkciót az irányjelző használata vagy  
a kormány bizonyos szögben történő elfordulása aktiválja: 
tompított fény vagy menetfény használata mellett, 
amennyiben a sebesség nem haladja meg a 40 km/h-t,  
az első ködfényszóró által kibocsátott kiegészítő fényerő 
szélesíti a látóteret (városi közlekedés, kanyargó út, 
útkereszteződés, parkolás stb.).

* Allure felszereltségi szinttől széria

Park Assist és tolatókamera*
A tolatókamera tolatáskor automatikusan működésbe lép.   
Az érintőképernyőn megjelenik a tolatókamera által 
közvetített kép, így tolatás közben láthatóvá válnak az autó 
mögött esetlegesen megbújó akadályok.  A kamerához 
kapcsolódhat Park Assist parkolássegítő funkció is, amely 
egyaránt segíti a merőleges és párhuzamos parkolást, 
valamint a ki- és beállást. A Park Assist a kormánykerék 
önműködő forgatásával bemanőverezi az autót, közben  
a vezető hang- és képi visszajelzést kap.
A vezető irányítja a gázpedált, a féket, a manuális váltó esetén 
a kuplungot és a sebességváltót.

* változattól függően opció

Nagyméretű érintőképernyő
A Peugeot 2008 nagyméretű érintőképernyője forradalmasítja 
az autó kezelését. Nincsenek apró, nehezen elérhető gombok, 
a leggyakrabban használt funkciók nagyméretű ikonok 
segítségével egyszerűen, közvetlenül elérhetők.  
Az érintőképernyőhöz Bluetooth kihangosító is kapcsolódik, 
az audio streaming funkciónak köszönhetően pedig 
mobiltelefonunk pillanatok alatt vezeték nélküli zenelejátszóvá 
alakítható. Az érintőképernyőhöz opcionálisan nagy 
felbontású navigáció is elérhető, mely magyar nyelven segít  
a tájékozódásban. Az Active szinttől széria érintőképernyő  
a középkonzol tetején, közvetlenül a kormány mellett 
helyezkedik el, így kezelése nem vonja el a figyelmet  
a vezetéstől.

VEZETÉST TÁMOGATÓ ÉS          TELEMATIKAI RENDSZEREK



SZÍNEK*

Normál fényezés

Fehér Banquise Szürke Hurricane

Fekete Perla Nera

Szürke Platinium

Emerald Crystal

Szürke Artense

Fehér Nacré

Speciális metálfényezés
Piros Ultimate 

Metálfényezés

Gyöngyházfényezés

* változattól/kárpittól függően rendelhető fényezés



KÁRPITOK* * változattól/fényezéstől függően rendelkezésre álló kárpitok
(1)  Bőr és egyéb anyagok. A bőrborításra vonatkozó részletekkel kapcsolatban forduljon 

márkakereskedőjéhez vagy látogasson el a www.peugeot.hu internetes oldalra.
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KERÉKTÁRCSÁK*

16" acél keréktárcsa  
SILICE dísztárcsával

15" acél keréktárcsa 
IODE dísztárcsával

16" acél keréktárcsa 
STRONTIUM dísztárcsával

16"  HYDRE könnyűfém keréktárcsa  
– fényes Dilium szürke

16" AQUILLA könnyűfém keréktárcsa 
– lakkozott, fényes Strom szürke

17" ERIDAN könnyűfém keréktárcsa  
– lakkozott, fényes Anthra szürke

17" ERIDAN könnyűfém keréktárcsa  
– lakkozott, fényesfekete * változattól/motorizációtól függően rendelkezésre álló kerekek



BELSŐ HANGULATOK

Allure felszereltség
– fekete Oxford bőr-szövet kárpit

Allure felszereltség
– fekete-szürke Adamantium bőr-szövet kárpit

GT-Line felszereltség
– fekete Oxford szövet piros díszvarrással

Allure felszereltség
– fekete Claudia bőrkárpit (opció)

Active felszereltség
– fekete Tokyo szövetkárpit



2008 1.2 Puretech 82 LE  
5 seb. man.

1.2 PureTech 130 LE  
6 seb. man.

1.2 PureTech 110 LE  
EAT6

1.5 BlueHDi 100 LE  
5 seb. man.

1.5 BlueHDi 100 LE  
6 seb. man.

MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3) 1199 1199 1199 1499 1499
Hengerek száma 3 3 3 4 4
Maximális teljesítmény (kW/LE) 60 / 82 96 / 130 81 / 110 75 / 100 75 / 100
Fordulat/perc 5750 6250 5500 3750 3750
Maximális nyomaték (Nm) 118 230 205 250 250
Fordulat/perc 2750 1750 1750 1750 1750
Szelepek száma 12 12 12 16 16
Stop&Start rendszer van van van van van
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú, manuális
6 fokozatú, manuális
6 fokozatú automata
GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően) 195/65 R 15 H 
195/60 R 16 H

195/60 R 16 H 
205/50 R 17 V

195/60 R 16 H 
205/50 R 17 V

195/65 R 15 H 
195/60 R 16 H 
205/50 R 17 V

195/65 R 15 H 
195/60 R 16 H 
205/50 R 17 V

FUTÓMŰ
Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
Hátul hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók
FÉK
Elöl hűtött tárcsák, úszó nyergek
Hátul hűtött tárcsák, úszó nyergek
MÉRETEK (mm) 
Hosszúság 4159
Szélesség (kilincseknél/behajtott/kihajtott tükrökkel) 1739/1829/2004
Magasság (max.) 1556
Tengelytáv 2538
Első túlnyúlás 820
Hátsó túlnyúlás 801
Nyomtáv elöl/hátul (abroncsközéptől mérve) 1477/1488
Fordulókör falak/járdák között, kerékmérettől függően (m) 11,2/10,4
TÖMEG (kg) 
Saját tömeg 1080 1155 1190 1205 1205
Megengedett össztömeg 1580 1665 1680 1700 1700
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (átterhelés nélkül) 780 950 950 960 960
Össz. engedélyezett gurulótömeg 2360 2615 2630 2660 2660
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter) 50
Csomagtartó térfogat VDA (dm3) / víztérfogat (l) 350/360
MENETTELJESÍTMÉNY 
Maximális sebesség (km/h) 166 202 187 183 182
Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra 13,6 8,6 10,5 10,6 10,6

– 1000 m álló helyzetből 35,1 29,8 32,0 32,5 32,5
FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (NEDC szabvány szerint, l/100 km és g/km)*
– városi 5,8 6,1 6,6 4,0 4,5
– országúti 4,5 4,7 5,0 3,2 3,5
– vegyes 5,0 5,2 5,6 3,5 3,9
– CO2 (g/km) 114 120 129 93 102
FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS** (WLTP szabvány szerint, l/100 km és g/Km)**      
Legkisebb tömegű variáns (VL) Mérési ciklus sebessége:

– alacsony 6,964 7,258 8,617 nincs adat 4,951
– közepes 5,519 5,326 6,320 nincs adat 4,374
– magas 5,213 4,788 5,340 nincs adat 4,201
– extra magas 6,716 6,018 6,260 nincs adat 5,609
– vegyes (kombinált) 6,042 5,663 6,302 4,218 4,836
– CO2 vegyes (kombinált) 136,19 127,580 141,960 110,530 126,670

Legnagyobb tömegű variáns (VH) Mérési ciklus sebessége:
– alacsony 7,015 7,726 8,707 nincs adat 5,848
– közepes 5,890 6,090 7,036 nincs adat 4,767
– magas 5,621 5,431 6,167 nincs adat 4,434
– extra magas 7,297 6,813 7,709 nincs adat 5,686
– vegyes (kombinált) 6,456 6,361 7,230 5,083 5,134
– CO2 vegyes (kombinált) 145,30 143,370 162,810 133,250 134,560

 *  NEDC eljárás szerint meghatározott adatok. A fogyasztási és menetteljesítmény adatok az adott motorizációhoz elérhető legkisebb  széria kerékméretre vonatkoznak, ultra alacsony gördülési ellenállású gumiabroncs 
esetén. Opcionális kerékméretek esetén az adatok eltérhetnek. 

**  A közölt fogyasztási és CO2 emissziós értékek megfelelnek a WLTP előírásnak (EU 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-től a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára világszinten 
egységesített tesztelési eljárás szerint történik (WLTP), ami egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás és a CO2-kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás helyettesíti a korábban használt Új Európai 
Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb körülmények között történik, a WLTP szerint mért fogyasztási és a CO2 emissziós értékek számos esetben magasabbak az NEDC 
eljárás szerint mért adatoknál. A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak és az alkalmazott gumiabroncs típusnak megfelelően. További információkért forduljon 
Márkakereskedőjéhez.

Fenti táblázat a valamennyi gyártóra vonatkozó, hatályos EU szabályozásnak megfelelően homologizált értékeket tartalmazza. Ezek az értékek az autótípusok összehasonlítására szolgálnak és segítenek a megfelelő 
gépjármű kiválasztásában. A fogyasztási adatok meghatározása szigorúan szabályozott körülmények között történik (terhelés, hőmérséklet, próbapad paraméterei, stb.) kifejezetten nyugodt vezetést szimulálva. A valódi vezetési 
körülmények, a vezetési stílus, a guminyomás, a kiegészítők használata (pl. tetőtartó), a fokozott klíma vagy fűtéshasználat és a gépjármű műszaki állapota egyaránt hatással lehetnek a valós fogyasztásra! 
A menetteljesítmények, az emissziós és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.

HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2019. március 20. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek  
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési 
kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott 
felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a  
www.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé  
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2019. március 20.

(1)  A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg.  
A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében, 
kilométerkorlátozás
nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
A PSA, a termékek megbízható,  
tartós működése érdekében,  
az 1,2 EB Turbo motorral szerelt járművek  
esetén az alábbi karbantartási
intervallumokat írja elő:
A jelzett típusú motorokkal szerelt
járműveket minden esetben az európai
fokozott igénybevételre vonatkozó
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
• 1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 1 év
futásteljesítményenkénti karbantartás
Amennyiben az előírt szervizintervallumot
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott
műszaki meghibásodok esetén a gépkocsi
elveszti a garanciát a mulasztás miatt
meghibásodott alkatrészek tekintetében.
Természetesen a fokozott igénybevétel

önmagában, valamint a fokozott
igénybevételű használatra vonatkozó
karbantartási periódusok elmulasztása
önmagában nem befolyásolja a gépjármű
jótállását. Így a garancia változatlanul
megmarad azon meghibásodások
esetében, amelyek nem az előírt
szervizintervallumok elmulasztása
következményeként merülnek fel.
A karbantartásról és a garanciáról
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.
Így részletes információt talál arra
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott
igénybevétel, és ennek esetén milyen
szükséges intervallumonként javasolt a
Peugeot gépjárművét szervizeltetni,
illetőleg milyen műszaki
következményekkel járhat, amennyiben
a tájékoztatóban javasolt
szervizintervallumokat nem tartja be.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 

kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön 
annál kevesebbet fizet, minél idősebb 
Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció 
weboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 
Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja  
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint 
külföldön is igénybe vehető a következő 
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket  
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben 
találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban  
a Peugeot-szabványok szigorú  
előírásainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot 
által tesztelt és engedélyezett kiváló 
minőségű eredeti alkatrészek beépítését 
engedélyezik, valamint szigorú technikai 
felkészültséget és magas szintű műszaki 
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz 
dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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