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ÚJ  D IMENZIÓK ME RÉ SZ  VON A L A K

Köszöntjük egy új korszak hajnalán! Íme egy nyúlánk, mégis izmos, a legkorszerűbb technológiával felszerelt,  

mégis végletekig kifinomult SUV, amely minden érzékünkre fokozottan hat, és még nagyobb vezetési szabadságot kínál.

A PEUGEOT 5008 SUV egy hétszemélyes* szabadidő-autó és egy elegáns utazóautó tökéletes kombinációja.

* Active felszereltségi szinttől
** változattól függően rendelhető opció vagy széria

A PEUGEOT 5008 SUV modern sziluettje első pillantásra rabul ejt. A sportos megjelenésű,  

megemelt karosszéria, az elegáns felnikkel ellátott nagy kerekek, a jármű profilját uraló  

krómdíszítés, az alumínium tetőrudak* és a Fekete Gyémánt (Black Diamond) tető**  

rafinált módon hangsúlyozza a jármű impozáns méreteit.

* felár ellenében rendelhető opciós felszerelés



Ú TBA N  A  TÖKÉ L E TE SSÉ G FE L É

Hátul az áramvonalas kiképzésű döntött szélvédő is a sportos karaktert erősíti. 

A karosszéria fekete csíkjába illeszkedő, éjjel-nappal világító, három karmot formázó fénydiódás lámpák 

a PEUGEOT 5008 SUV egyedi stílusának ékes bizonyítékai.

MINDIG  UG R ÁS R A K ÉSZ

Az első lámpatestek és a kissé ívelt formájú fényszórók átható tekintetet kölcsönöznek az autónak. 

A hűtőrács finom krómbordái és a függőleges kiképzésű, nagy légbeömlőkkel díszített orr-rész 

még tovább fokozza a PEUGEOT 5008 SUV ragadozó jellegét.
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INTENZ ÍV  VEZETÉS I  ÉLMÉNY

Tegye próbára érzékszerveit, és a 100%-ig high-tech új Peugeot i-Cockpit®-ban helyet foglalva  

adja át magát az egyedülálló vezetési élménynek. A személyre szabható, magasra helyezett  

digitális műszercsoportnak és a 8 colos, kapacitív típusú érintőképernyőnek* köszönhetően  

úgy tájékozódhat, hogy közben mindvégig az úton tarthatja a szemét.

Még örömtelibb a vezetés a kezelőszervekkel ellátott, bőrborítású kompakt  

kormánykerékkel és a kormány mögötti karokkal is vezérelhető* automata sebességváltóval,  

melyek természetesen simulnak a vezető kezébe.

IN TU IT ÍV  KE Z E LŐSZ E RVE K

* változattól függően széria * változattól függően



MIN DEN ÉRZÉKRE  HAT

Helyezkedjen el kényelmesen a többpontos masszázsrendszerrel* ellátott ülésekben, 

és élvezze a különleges tapintású anyagokat és a selyemfényű krómfelületeket. 

Tegye egyedivé az utastér hangulatát a Peugeot i-Cockpit® Amplify* funkcióval:  

állítsa be a hangulatvilágítás fényerejét és a képernyők színét, és válasszon a beépített 

illatosítóhoz kínált háromféle illat közül.

* változattól függően opció10
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Ossza meg másokkal is az utazás örömét. A külön-külön állítható, három egyenértékű  

hátsó ülésnek köszönhetően és a – két elrejthető, illetve kivehető ülésből* álló – harmadik üléssor 

hozzáadásával olyan utasteret alakíthat ki, amelyben minden utas kényelmesen elfér.

A KÜLV ILÁG –  MÁS  SZEMMEL

Élvezze a hatalmas panoráma napfénytetőn* és a nagy üvegfelületeken beáradó fényt,  

és süppedjen bele a többpontos masszázsrendszerrel* kényeztető ülésekbe.

A  BE LTÉ R  –  ÚJ  MÉ RTÉ KKE L

* változattól függően opció * változattól függően opció



A kifejezetten alacsony csomagtérküszöbnek, az akár 780 dm3-t* is elérő raktérfogatnak és az asztalkahelyzetbe állítható első utasülésnek**

köszönhetően – amely akár 3,20 m hosszú tárgyak elhelyezését is lehetővé teszi – a PEUGEOT 5008 SUV 

szinte kimeríthetetlen szállítási lehetőséget kínál.

A L A KÍTSA  KE DVÉ RE !

* ötszemélyes változat esetén (VDA szabvány)
** Active (bőrkárpit opció esetén) és Allure felszereltségi szinten* változattól függően opció

ÉLJE  BELE  M AG ÁT !

Alakítsa kedvére a Peugeot 5008 SUV-ját, és használja ki a hatalmas csomagtartót. 

Elég egy láblendítés a hátsó lökhárító alá, és már nyílik is a szabad kezes csomagtérajtó*.
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KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL

Szabaduljon meg a kötöttségektől, hogy teljes egészében az útra koncentrálhasson. 

A terepjárók világából ismerős új lejtmenetvezérlő funkció (HADC) az Advanced Grip Control* 

csomag részeként automatikusan szabályozza a sebességet, és meredek lejtőkön** is tökéletes 

kontrollt biztosít a gépkocsi felett.

BIZ TOS  KÉ ZZ E L ,  B IZ TOS  L Á BAKON

Az Advanced Grip Control kipörgésgátlóval* és a stílusos, 18"-os könnyűfém felnikre szerelt 

„Mud & Snow” gumiabroncsokkal** a legnehezebb terepnek is bátran nekivághat. 

Elég egy apró állítás a középkonzolon elhelyezett forgókapcsolón, és a Peugeot 5008 SUV-ja 

a rossz tapadási feltételekhez is készséggel alkalmazkodik.

16 17
* változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** a funkció 30 km/h sebesség alatt, és minimum 5%-os lejtő esetén aktív

* változattól függően opció
** sárra és hóra kifejlesztett gumiabroncs



100% H IG H -TEC H  B IZTONSÁG

A Peugeot 5008 SUV már szériában is első rangú biztonsági szolgáltatásokat kínál: 

az ütközések elnyelésére optimalizált karosszériafelépítés, 6 légzsák, ABS, ESP stb.

Ezenfelül egy a szélvédő felső részén elhelyezett többfunkciós kamera*, 12 ultrahangos érzékelő*, 

egy radar* és két 180°-os videokamera* segíti a vezetést.

A  JÖVŐ MÁ R VA LÓSÁG

Bízza rá magát a legújabb generációs vezetéssegítő funkciókra: táblaolvasó rendszer sebességajánlással, 

automatikus vészfék (Active Safety Brake) ütközésveszély-jelző (Distance Alert) funkcióval*, sávtartó asszisztens*, aktív holttérfigyelő funkció*, 

fáradtságérzékelő rendszer*, Stop funkcióval rendelkező adaptív sebességszabályozó* stb. 

A gondtalan városi vezetést pedig parkolóradar* vagy parkolóautomata* segíti.

* változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés* változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés1 8 19
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BLU EHDI  ÉS  PURETECH MOTOR OK E AT8  AU TOMATA  VÁ LTÓ

A Peugeot a motorfejlesztés legjavát kínálja az új 5008 modellben. A legkorszerűbb BlueHDi dízelmotorokat a nagy teljesítmény mellett 

visszafogott károsanyag-kibocsátás jellemzi. Az SCR katalizátor és az adalékolt részecskeszűrő egyedülálló ötvözésével a BlueHDi technológia 

alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé, akár 90%-kal képes csökkenteni a kibocsátott nitrogén-oxidok mennyiségét, és kiszűri 

a finom részecskék 99,9%-át. A vadonatúj fejlesztésű, 2015, 2016 és 2017-ben is kategóriájában az év motorjának választott 1,2 literes PureTech 

130 S&S benzinmotor alacsony súlyának és visszafogott méreteinek köszönhetően remek hatásfokkal működik. Egyedülállóan kellemes vezetési 

élményt és nagy teljesítményt nyújt, de a megbízhatóság és a teherbírás tekintetében sem hagy maga után kívánnivalót.

A japán Aisin által fejlesztett és gyártott EAT8 váltó az automata váltók csúcskategóriáját képviseli. A Quickshift technológiával ellátott váltó,

a csökkentett belső súrlódásnak és az újratervezett nyomatékváltónak köszönhetően, sokkal gyorsabb és finomabb működésű,

mint egy hagyományos automata. Az EAT8 váltó akár egyszerre több fokozat átugrásával is biztosítani tudja a maximális gyorsulást 

és rugalmasságot. A váltó kezelése az új 5008 stílusához maximálisan illő, kézre eső üzemmódválasztó karral vagy a kormány mögött 

elhelyezkedő billentyűkkel is lehetséges.



MIN DEN ÍZÉBEN K IF INOMULT

Nemes anyagok, rafinált színek, magas kiviteli minőség: az utastérből 

csak úgy sugárzik az elegancia.

1 4

2

3

1. Claudia Mistral bőrkárpit*
2. MECO szövetkárpit
3. PIEDIMONTE szövetkárpit
4. EVRON szövetkárpit

22
*  A bőrkárpitozás opciósan rendelhető. A bőrkárpitról bővebb tájékoztatást a kereskedésekben  

vagy a www.peugeot.hu weboldalon elérhető műszaki adatlapon talál.



PEUGEOT 5008 GT /  GT  L INE

VÉGTELEN VONZERŐ



ST ÍLUS ,  AMELY  MAGÁVAL  RAG AD HATÁ ROZOTT  FE L L É PÉ S
Fedezze fel a sportos és stílusos autók új dimenzióját, amelyet teljes mértékben áthat a GT-szellemiség. 

Az erőteljes vonalaktól, a  kifinomult anyagválasztáson át, a prémiumszínvonalú kidolgozásig, 

az innovatív technológiáktól a remek teljesítményű, exkluzív motorig a Peugeot 5008 GT-ben 

minden együtt van az ellenállhatatlan csábításhoz.

Szemből nézve elsőként  a full LED fényszórók tűnnek fel, amelyek stílusosan fogják közre  

az exkluzív krómkeretbe foglalt hűtőrácsot. Az igazán sportos megjelenést a krómozott  

tükörházak és a selyemfényű, rézhatású GT monogram egészíti ki.
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VÉ GTE L E N Ü L  SPORTOS
A sportos szellemiséget megtestesítő új Peugeot 5008 GT SUV-ot egy exkluzív 

2 literes BlueHDi 180 S&S motor hajtja, amelyhez a tökéletes erőátvitel  

érdekében egy nyolcfokozatú EAT8 automata váltó kapcsolódik.

MESSZ IRE  MEGY
Hátul a lökhárító két szélén futó krómozott dupla kipufogóvégek és a jellegzetes, 

három karmot formázó fénydiódás lámpák dominálnak. 

Oldalnézetből a szériában kínált Fekete Gyémánt (Black Diamond) tető, a szélesített 

sárvédők, szériában 19"-os gumiabroncsok és a kéttónusú, gyémántfényű Boston felnik 

erősítik a stílusos összhatást. 
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ÉLMÉNYEK KARNYÚJTÁSNYIR A É RZ É KE K PA RA D ICSOMA

Az új Peugeot i-Cockpit® high-tech világa a jövőbe repíti. A személyre szabható, magasra 

helyezett digitális műszercsoport , a 8 colos, kapacitív típusú érintőképernyő, a puha színbőr 

borítású kompakt kormánykerékbe épített kezelőszervek, csakúgy mint a kormányról is 

vezérelhető automata sebességváltó, teljesen magától értetődő, mégis intenzív vezetési 

élményt biztosít.

A nappabőr* kárpitok és a diszkrét, selyemfényű acélkróm ** elemekkel kiegészülő belső faborítás**

legapróbb részletei is szemet gyönyörködtetőek és finom tapintásúak. A PEUGEOT i-Cockpit® 

Amplify funkció az összes érzékszervre fokozottan hat: a kellemes fényekhez és hangzáshoz, 

a beépített illatosító mellett, a DriverSportPack dinamikus hatása is hozzáteszi a magáét – különösen 

Boost módban…  Csakis az Ön választásán múlik, milyen hangulatban utazik.

* opciós felszerelés 
** csak a GT modelleken szériatartozék30 3 1



A VÉGSŐKIG  K IF INOMULT

A belső teret a legnemesebb anyagokba öltöztették tervezői. 

A választékot gazdag  színpaletta, díszvarrott huzatok és kifejezetten 

nívós kidolgozottság jellemzi. Találja meg Ön is az „igazit”!

1 2 3

1. Szürke-fekete bőr-szövet rézárnyalatú díszvarrással*
2. Alcantara® üléshuzat rezes árnyalatú díszvarrással**
3. Nappabőr üléshuzat rezes árnyalatú díszvarrással*** 

* csak a GT Line modelleken
** csak a GT modelleken
***  A bőrkárpitozás opciósan rendelhető. Bővebb tájékoztatást a kereskedésekben vagy  

a www.peugeot.hu weboldalon elérhető műszaki adatlapon talál.32



VÁLTOZATOS SZ ÍNPALETTA

A gazdag színválasztékban biztosan megtalálja  

az egyéniségéhez leginkább illő árnyalatot.

UTOLSÓ S IM ÍTÁSOK

A legapróbb részleteiben is kifinomult  

új Peugeot 5008 SUV igényesen megmunkált  

keréktárcsákkal kerül forgalomba.

MIAMI 17" lemezfelni 
dísztárcsával*

CHICAGO 17"  
könnyűfém keréktárcsa*

DETROIT 18" kéttónusú, 
gyémántfényű könnyűfém keréktárcsa**

LOS ANGELES 18" kéttónusú, 
gyémántfényű könnyűfém keréktárcsa***

WASHINGTON 19" kéttónusú, 
gyémántfényű könnyűfém keréktárcsa**

Fehér Banquise* Gyöngyház Fehér Nacré**

Zöld Emerald Crytal** Szürke PlatiniumKék Bourrasque**

Szürke Artense** Szürke Amazonit**

Fekete Perla Nera**

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés 
** változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
*** Advanced Grip Control opció esetén rendelhető

* szériafelszerelés 
** opciós felszerelés
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5008 MŰSZAKI ADATOK 1.2 PURETECH 
130

1.2 PURETECH 
130 EAT8

1.6 PURETECH 
180 EAT8 

1.5 BLUEHDI  
130

1.5 BLUEHDI  
130 EAT8

2.0 BLUEHDI  
180 LE EAT8

MOTOR, VÁLTÓ A táblázat kiadásának időpontjában az EURO 6.2-es motorizációk homologizációja folyamatban van,  
ezért az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Hengerűrtartalom (cm3) 1198 1198 1598 1499 1499 1997
Hengerek száma 3 3 4 4 4 4
Maximális teljesítmény (kW/LE) 96/130 96 /130 133/180 96/130 96/130 133/180
Fordulat/perc 5500 5500 5500 3750 3500 3750
Maximális nyomaték/overboost (Nm) 230 230 250 300 300 400
Fordulat/perc 1750 1750 1650 1750 1750 2000
Szelepek száma 12 12 16 16 8 16
Stop&Start rendszer X X X X X X
Környezetvédelmi besorolás EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2
ERŐÁTVITEL
5 fokozatú manuális – – – – – –
6 fokozatú manuális X – – X – –
6 fokozatú automata – – – – – –
8 fokozatú automata – X X – X X
GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően) 215/65 R17 V UBRR, 225/55 R18 V UBRR, 225/55 R18 V M+S, 205/55 R19 V UBRR, 235/50 R19 V 
(UBRR=ultra alacsony gördülési ellenállású abroncs, M+S=Mud&Snow abroncs)

FUTÓMŰ
Elöl Pseudo-MacPherson felfüggesztés, tekercsrugók, integrált hidraulikus lengéscsillapítók
Hátul Csatolt hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók
FÉK
Elöl Hűtött tárcsa, úszó nyergekkel, automatikus utánállítással
Hátul Tárcsa, úszó nyergekkel
MÉRETEK (mm)
Hosszúság 4641

Szélesség  
(karosszéria/behajtott tükrökkel/kihajtott tükrökkel) 1844 / 1906 / 2098

Magasság (tetősín nélkül/tetősínekkel) 1646
Tengelytáv 1840
Első túlnyúlás 926
Hátsó túlnyúlás 875
Nyomtáv elöl/hátul (kerékmérettől függően) 1593 / 1601 (17")  1579 / 1587 (18)" 1601 / 1610 (19")
Fordulókör átmérője járdák/falak között (m) 11,2
Szabad magasság 236
Terepszög elöl/hátul (fok) 19º / 28º
TÖMEG (kg)
Saját tömeg (üresen) 1406 1430 1430 1430 1430 1540
Terhelhetőség 724 730 750 760 780 740
Megengedett össztömeg 2130 2160 2180 2190 2210 2280

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval 
(tehermegosztással) 1280 950 1400 1300 1200 1800

Össz. engedélyezett gurulótömeg (12%-os lejtőn) 3410 3110 3580 3490 3410 4080

5008 MŰSZAKI ADATOK 1.2 PURETECH 
130

1.2 PURETECH 
130 EAT8

1.6 PURETECH 
180 EAT8 1.5 BLUEHDI 130 1.5 BLUEHDI 130 

EAT8
2.0 BLUEHDI 180 

LE EAT8

A táblázat kiadásának időpontjában az EURO 6.2-es motorizációk homologizációja folyamatban van,  
ezért az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter) 56

Csomagtartó térfogat kalaptartó alatt/lehajtott 
ülésekkel (dm3) (VDA szabvány) 780 / 1940

MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h) 188 196 220 191 190 208
Gyorsulás (s, csak vezetővel)   – 0-ról 100 km/h-ra 9,9 10,2 8,3 11,1 11,8 9,2
                                                  – 1000 m álló helyzetből 31,4 31,7 29,1 32,6 33,2 30,4
FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (NEDC szabvány szerint, l/100 km és g/km)*
– városi 6,1 6,1 7,1 4,6 4,4 5,3
– városon kívül 4,8 4,8 4,9 3,8 3,9 4,7
– vegyes 5,3 5,3 5,7 4,1 4,1 4,9
– CO2 (g/km, vegyes) 121 121 129 107 106 129
FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (WLTP szabvány szerint, l/100 km és g/km)**
Legkisebb tömegű variáns 
(VL):

Mérési ciklus sebessége:

– alacsony 7,950 8,311 9,694 5,697 5,938 7,120
– közepes 6,149 6,391 6,957 4,661 4,798 5,782
– magas 5,495 5,417 5,963 4,269 4,251 5,168
– extra magas 6,712 6,763 7,314 5,470 5,222 6,405
– vegyes (kombinált) 6,387 6,478 7,142 4,965 4,932 5,992
– CO2 vegyes (kombinált) 143,95 146,250 161,150 130,120 129,300 157,220

Legnagyobb tömegű 
variáns (VH):

Mérési ciklus sebessége:

– alacsony 8,461 9,332 9,962 6,653 6,591 8,058
– közepes 7,083 7,613 7,690 5,540 5,617 6,518
– magas 6,327 6,514 6,867 4,899 5,066 5,762
– extra magas 7,762 8,296 8,483 6,127 6,253 7,038
– vegyes (kombinált) 7,274 7,746 8,020 5,699 5,803 6,675
– CO2 vegyes (kombinált) 163,88 174,780 180,900 149,430 152,180 175,180

A 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.

 *  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.



KA LANDRA FEL !

Gazdag tartozék- és felszereléskínálatával 

az új Peugeot 5008 SUV az aktív életmód 

támasztotta valamennyi kihívásnak eleget tesz.

 

1. Tetőbox (420 l)
2. Szerszám nélkül leszerelhető (RDSO) vonóhorog
3. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó (2 kerékpárhoz)
4. Krómozott tükörházak
5. Alumíniumpedálok
6. Riasztó- és parkolóradarok

5

1 2
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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 25. 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 25

(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 és
1,6 EP Turbo motorokkal 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
•  1,6 EP Turbo esetén: 20.000 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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Nyomdai gondozás: PIXELGRAF 
MARK/DPS-5008 – 2019_03

www.peugeot.hu

Bélyegző helye


