NAUJASIS „PEUGEOT 508“

1

PEUGEOT visuomet puoselėjo aukšta kokybe ir
kūrybingumu
pasižymėjusias
prancūzų
gamybos
tradicijas. Šiandien, labiau nei bet kada anksčiau,
PEUGEOT pasitelkia visą savo energiją elegantiškų
automobilių, galinčių naudotojų pojūčius pakelti į naują

lygmenį, kūrimui. Pradedant ergonomika ir medžiagomis
bei baigiant belaidžio ryšio suteikiamomis funkcijomis,
mes kruopščiai dirbome ties kiekviena detale, siekdami
jums suteikti maksimaliai intuityvius vairavimo potyrius.
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PEUGEOT 508 GT

« NAUJASIS PEUGEOT 508 SUKURTAS, PANAUDOJANT MŪSŲ
NAUJAUSIŲ KONCEPCINIŲ MODELIŲ, ĮSKAITANT „PEUGEOT
EXALT“ IR „PEUGEOT INSTINCT“ BRUOŽUS. »
GILLES VIDALIS,

PEUGEOT VYRIAUSIASIS DIZAINERIS
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NAUJASIS „PEUGEOT 508 GT“

RADIKALUS SEDANAS.

Žemas kėbulas, griežtos linijos ir raumeningas, „plieninis“ naujojo
PEUGEOT 508 GT stilius sukuria harmoningo ir pažangaus
automobilio įspūdį. Vairavimo pojūčius praturtina naujojo modelio
išskirtinis „PureTech 225 S&S EAT8“ variklis.
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RADIKALUS SEDANAS.
Radikaliai modernus naujasis sedanas PEUGEOT 508 GT iš karto atpažįstamas
iš chromuotais šachmatų langeliais papuoštos priekinės dalies su „Full
LED“(1) priekiniais žibintais. Švarus, paprastas ir tobulų proporcijų dizainas,
atletiškas profilis su aukšta vidurio linija pabrėžia lenktų sparnų linijas.

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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PATEKITE Į NEPRILYGSTAMĄ „PEUGEOT i-COCKPIT®“.

LAIKUI NEPAVALDUS MODERNUMAS.

Valdykite „PEUGEOT i-Cockpit®“ ir patirkite naujausią patogaus bei išvaizdaus vairuotojo
posto interpretaciją su mažu vairo ratu, konfigūruojamu, akių lygyje esančiu prietaisų
skydeliu(1) ir 10” HD raiškos jutikliniu ekranu(2). Keiskite automobilio nustatymus, pirštų
galiukais liesdami maloniai paklūstančius valdiklius.

Kiekviena detalė buvo sukurta, siekiant sustiprinti kelionės pojūčius.
Aukštos klasės apdaila iš laikui nepavaldžių medžiagų naujojo PEUGEOT 508 GT
salone standartinėje įrangoje sukurta iš odos(1) ir „Alcantara®“ medžiagų, vairas
aptrauktas perforuota, aukštos kokybės oda(1). Tuo tarpu prietaisų skydelis, vidiniai
durų skydai ir centrinė konsolė dekoruota zebrano mediena.
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(1) Nustatymai galimi, tik sustabdžius automobilį.
(2) Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.

(1) Daugiau informacijos apie odą ir kitas apdailos medžiagas galima gauti atstovybėse pateikiamose techninėse charakteristikose arba jūsų šaliai skirtame PEUGEOT tinklalapyje.
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PEUGEOT 508 GT

« UNIKALIOSE IR ĮSPŪDINGOSE NAUJOJO PEUGEOT 508
PROPORCIJOSE NĖRA JOKIŲ STILISTINIŲ PERKROVŲ, TAIP
SUFORMUOJANT PAGRINDĄ AUTOMOBILIO ELEGANCIJAI. »
PIERRAS-PAULAS MATTEI,

NAUJOJO PEUGEOT 508 DIZAINO VADOVAS
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NAUJASIS „PEUGEOT 508 GT LINE“

BE ŽODŽIŲ.

PEUGEOT 508 GT LINE iš karto patraukia akį asociacija su laukinės katės
įvaizdžiu, plastiškomis linijomis, moderniu dizainu, aukštų technologijų
įranga, įskaitant berėmį galinio vaizdo veidrodėlį(1) ir aukštos klasės GT LINE
įrangos elementais.
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Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.

IŠDIDI ELEGANCIJA .
Švarias ir ryškias naujojo PEUGEOT 508 GT LINE linijas priekyje pabrėžia
chromuotos, šachmatų langelių faktūra dekoruotos radiatoriaus grotelės,
blizgančios juodos spalvos šoninių veidrodėlių korpusai ir naujausios kartos
priekiniai žibintai.
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RYŠKIAI ŠVIEČIANTIS.

VISADA PASTEBĖTAS.

Iš automatiškai reguliuojamų „Full LED“(2) tipo priekinių žibintų, priekinių
LED tipo posūkių indikatorių ir statinių posūkių žibintų sudarytas naujasis,
išskirtinis markės šviesų simbolis(1) skirtas pagerinti vairavimo saugumą
tiek dieną, tiek tamsiuoju paros metu. Siekiant padidinti vairavimo
saugumą, jūs visada galite būti matomas ir matyti kitus.

Galinių žibintų šviesų simbolį papildo du, trijų matmenų efektą
sukuriantys „Full LED“ žibintai (1) su trigubais PEUGEOT „nagų“
simboliais, kurie įsižiebia, atrakinant arba užrakinant duris. Žibintų
intensyvumas automatiškai prisitaiko prie aplinkos apšvietimo,
palaikydamas geriausią matomumą.
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(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje
(2) Ši funkcija, įvertindama automobilio apkrovą, automatiškai reguliuoja žibintų aukštį, taip apsaugodama kitus vairuotojus nuo akinimo.

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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PEUGEOT 508 ALLURE

« VERTINANT ATLETIŠKUMĄ, ELEGANCIJĄ IR PAŽANGĄ,
NAUJASIS PEUGEOT 508 ĮKŪNIJA VISĄ MARKĖS STIPRYBĘ. »
BERNARDAS HESSE,

508 PROJEKTO VADOVAS
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NAUJASIS „PEUGEOT 508 ALLURE“

BE RĖMŲ.

Koncepcinio modelio „PEUGEOT Instinct“ įkvėpta, galinėje dalyje matoma
skersinė blizgi juosta pabrėžia žibintų sukuriamą 3D efektą. Galinę PEUGEOT
508 ALLURE dalį pabrėžia dideli galiniai sparnai ir dviejų atspalvių, deimantais
apdoroti bei pilku „Grey Dust“ laku(1) padengti 18” dydžio „Hirone“ ratlankiai.

Elegantišką, plastiškų ir atletiškų formų naujojo PEUGEOT 508 ALLURE
kėbulą įkvėpė kupė automobiliai, tačiau jis perima visas sedano
ypatybes. Nuo pačių pirmųjų dizaino eskizų buvo siekiama sukurti
optimizuotas kėbulo proporcijas, įveikiant tai trukdančius techninius
apribojimus.

RYŽTINGAI MODERNUS.
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Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.
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ATVERKITE PASAULĮ.

NEPRIEKAIŠTINGA TOBULYBĖ.

Mėgaukitės aplink jus plytinčio peizažo grožiu.
Atidaromas panoraminis stoglangis(1) visiems keleiviams, įskaitant sėdinčius
ant galinės sėdynės, suteikia galimybę matyti visą gamtovaizdį.

Elegantiškos durelės be langų rėmų puikiai dera prie švarių naujojo
PEUGEOT 508 kėbulo linijų. Dizainerių komanda pasitelkė visą
savo patirtį, siekdama be kompromisų suderinti estetiką su kokybe.
Kiekvienai detalei suteikiant tobulų savybių, buvo kruopščiai
suderintos proporcijos, kokybė ir surinkimas.
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Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba negalima.
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SALONAS

« PAŽINTIS SU NAUJOJO PEUGEOT 508 SALONU YRA LYG
ĮŽENGIMAS Į KITĄ PASAULĮ – STEBINANČIĄ, ORIGINALIĄ
IR AUKŠTOS KOKYBĖS APLINKĄ, KURI SUKURIA
STIMULIUOJANČIUS IR INTUITYVIUS VAIRAVIMO POTYRIUS. »
ANNA COSTAMAGNA,

NAUJOJO PEUGEOT 508 SALONO DIZAINO VADOVĖ
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IŠLAIKYKITE RYŠĮ SU PASAULIU.
Su 10 colių jutiklinio ekrano(1) ir „Miror Screen“ funkcijos(2) pagalba
atkartokite savo suderinamas mėgstamiausias programėles ir
centrinėje konsolėje įkraukite savo išmanųjį telefoną(3). Keliaukite,
naudodamiesi interneto ryšį palaikančia 3D navigacijos
sistema(4) su balso atpažinimo funkcija ir „TomTom®“ paslaugų
pagalba nurodomus, realiu laiku vykstančius įvykius kelyje(5). Su
„PEUGEOT i-Cockpit® Amplify“(4) suderinkite savo automobilio
salono apšvietimą ir, pasinaudodami aktyvia pakabos kontrole,
pagal savo nuotaiką pasirinkite norimą vairavimo režimą.

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.
(2) Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje „Mirror Screen“ naudoja telefono siunčiamus
duomenis, todėl jam reikalingas planas su interneto duomenų siuntimo galimybe, tačiau tai nesudaro papildomų
prenumeratos mokesčių. Savo įrenginius naudotojai sujungia su automobiliu, naudodamiesi USB laidu. „Mirror
Screen“ funkcija veikia, naudojantis „Android Auto“ (atsisiunčiamos „Android“ išmaniuosiuose telefonuose,
sustabdžius automobilį) „Apple CarPlay™“ (iOS išmaniuosiuose telefonuose) arba „MirrorLink®“ technologija (su
„MirrorLink®“ suderinamuose išmaniuosiuose telefonuose). Jūsų saugumui „Android Auto“, „Apple CarPlay™“ arba
„MirrorLink®“ sertifikuotos programos, priklausomai nuo nuostatų, veiks tik automobiliui sustojus arba važiuojant.
Automobiliui važiuojant, kai kurios programos bus blokuojamos. Kai kuriam turiniui, kuris jūsų telefone naudojamas
nemokamai, atitinkamoje „Apple CarPlay™“, „MirrorLink®“ arba „Android Auto“ sertifikuotoje programos versijoje
gali reikėti mokamos prenumeratos. „Android Auto“ ir „Apple CarPlay™“ gali būti valdomos balsu. Sužinokite
daugiau http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html
(3) Priklausomai nuo versijos, „Qi“ standartus atitinkanti įrenginių įkrovimo įranga siūloma standartinėje arba
papildomoje versijoje, arba gali būti visai nesiūloma.
(4) Priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba negalima.
(5) Realiu laiku pateikiami eismo duomenys, degalų kainos, stovėjimo aikštelės, orai, vietinės paieškos. Apima visų
šių paslaugų prenumeratą trejiems metams su galimybe už mokestį pratęsti jų naudojimo laiką.
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IŠSKIRTINIS KOMFORTAS.

AUKŠTOS KLASĖS Hi-Fi „FOCAL®“ APARATŪRA .

Visose situacijose PEUGEOT 508 vairuotojo ir keleivių komfortą užtikrina kūną apglėbiančios
sėdynės su AGR sertifikatais(1), kurie patvirtina ergonomines ir sėdynių reguliavimo charakteristikas(2).
Optimalaus komforto užtikrinimui naujojo PEUGEOT 508 sėdynės siūlomos su elektrifikuotu
reguliavimo mechanizmu ir atminties funkcija. Jose taip pat yra šildymo įranga bei aštuonių
pneumatinių pagalvių masažo funkcija(3).

Išrankiausiems automobilininkams skirta aukštos klasės Hi-Fi „FOCAL®“
garso aparatūra(1), pasižyminti raiškaus ir švaraus garso atkūrimo
charakteristikomis. Naujasis PEUGEOT 508 su pažangiausiomis akustinėmis
technologijomis ir dešimtimi garsiakalbių praplečia automobiliams sukurtų
Hi-Fi sistemų ribas.
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(1) „Aktion Gesunder Rücken“ (Vokietijos sveikos nugaros asociacija). Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje
(2) Išilginis reguliavimas, sėdynės atlošas ir juosmens atrama.
(3) Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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NEDIDELĖS DĖTUVĖS – DIDELĖMS KELIONĖMS.

PAPILDOMA ERDVĖ.

Salone įrengta daugybė įvairių dėtuvių. Priekyje jos įrengtos vidiniuose
durų skyduose ir centrinėje konsolėje. Gale sėdinčiųjų keleivių daiktai taip
pat lengvai pasiekiami. Susipažinkite su visomis, sumaniai apgalvotomis
erdvėmis PEUGEOT 508 salone.

Didelė bagažinė(1) plačia pakrovimo anga lengvai talpina krepšius
bei lagaminus. Naujasis PEUGEOT 508 taip pat siūlomas su „laisvų
rankų“ bagažinės atidarymo sistema(2), kuri, suderinta su berakte
rakinimo ir užvedimo sistema, leidžia atidaryti ir uždaryti bagažinę,
paprasčiausiai pamojavus koja po galiniu buferiu.
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(1) Bagažinės talpa= 487 litrai. Bagažo skyriaus talpa taip pat gali būti padidinta, nulenkus vieną arba visas galines sėdynes.
(2) Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.
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VALDYMAS IR DINAMIKA

« „NAUJASIS PEUGEOT 508 SUTEIKIA NEVARŽOMUS
VAIRAVIMO POJŪČIUS, PASIEKDAMAS KVAPĄ
GNIAUŽIANTĮ REZULTATĄ!“ »
LAURENTAS BLANCHETAS,

PEUGEOT PRODUKTO VADOVAS
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KELIAUKITE SAVO KELIU.
Naujajame PEUGEOT 508 panaudotos markės pažangiausios
technologinės naujovės. Preciziškai valdomas, pasižymintis
neprilygstamu vairavimo pojūčiu ir dėl elektronikos reguliuojamos
pakabos(1) – pavyzdingu stabilumu, naujasis modelis suteikia
didesnę judesio laisvę ir daugiau emocijų bet kokiai kelionei.

(1) Priklausomai nuo versijos ir variklio – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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VISAPUSĖ PAGALBA .

PAMATYTI NEMATOMĄ .

Naujasis PEUGEOT 508 siūlomas su plačia technologinės įrangos gama(1),
taip pat naujausios kartos pagalbinėmis vairavimo sistemomis(2), kurios
padidina saugumą ir palengvina manevravimą bei leidžia geriau įvertinti
kelio sąlygas ir aplinką .

Siekiant padidinti saugumą naktį arba esant blogam matomumui,
priekyje automobilio esančius pėsčiuosius arba gyvūnus aptinka
naktinio matymo infraraudonųjų spindulių kamera(1). Įspėjimo
palydimas atvaizdas rodomas jūsų regos lauke esančiame
skaitmeniniame prietaisų skydelyje.
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(1) Priklausomai nuo versijos, bazinėje arba papildomoje įrangoje siūloma, arba nesiūloma: šešios saugos pagalvės, ABS, ESP, infraraudonųjų raudonųjų spindulių kamera,
daugiafunkcė kamera priekinio stiklo viršuje, 12 ultragarso jutiklių, radaras ir dvi 180° vaizdo kameros.
(2) Priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba negalima.

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje įrangoje arba negalima.
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IŠ ANKSTO RŪPINANTIS SAUGUMU.

VAŽIUOKITE AUTOMATINIU REŽIMU.

„Safety Pack“(1) įrangos pakete esančios pagalbinės vairavimo priemonės padidina jūsų kelionės saugumą.
Šiame pakete yra aktyvus avarinis stabdys su saugaus atstumo palaikymo funkcija, eismo juostų palaikymo
sistema (stebinti ir kelkraščius) bei greitį ribojančių ženklų atpažinimo sistema su greičio rekomendavimo funkcija.
„Safety Plus Pack“(2) aktyvaus saugumo įrangą papildo aktyvia aklųjų zonų stebėjimo sistema, vairuotojo nuovargio
nustatymo sistema, automatine tolimųjų šviesų perjungimo funkcija ir papildyta kelio ženklų atpažinimo funkcija.

Su „Drive Assist Plus Pack“(1) įrangos paketu jūsų naujasis PEUGEOT 508 gali važiuoti pusiau automatiniu
režimu. Naudodama priekinio buferio centre įrengtą radarą ir priekinio stiklo viršuje esančią vaizdo
kamerą, adaptyvi greičio palaikymo sistema su „Stop & Go“ funkcija jūsų automobilio greitį automatiškai
pritaiko prie priekyje važiuojančio automobilio greičio, palaikydama nekintantį atstumą. Ji suderinta su
eismo juostų palaikymo sistema, kuri automobilį išlaiko vairuotojo pasirinktoje eismo juostoje.
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(1) Standartinėje įrangoje.
(2) Priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba negalima.

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba negalima.
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BEKOMPROMISIS EFEKTYVUMAS.

NEJUNTAMAS PERJUNGIMAS.

Naujasis PEUGEOT 508 varomas naujausios kartos, „Euro 6“ taršos standartą atitinkančių „PureTech“
ir „BlueHDi“(1)* variklių. Siūlomi du, „1.6 l PureTech“ variklio pagrindu sukurti benzininiai agregatai.
Taip pat siūlomi trys dyzeliniai varikliai, sukurti 1.5 l ir 2.0 l „BlueHDi“ agregatų pagrindu.

Ekonominėmis charakteristikomis prilygstanti mechaninei transmisijai, naujojo EAT automatinė pavarų
dėžė(1) pavaras jungia greitai ir nejuntamai. Naudojimo patogumą padidina elektroninio valdymo
„Shift and Park by Wire“ sistema(2) bei ant vairo rato įrengtos pavarų jungimo svirtelės.

38

(1) „BlueHDi“ varikliuose įrengti selektyvūs katalizatoriai (SCR) .
*Degalų sąnaudos ir CO2 tarša nurodyta, atitinkamai pagal versijas, remiantis NEDC sertifikatu (R (EC) Nr. 715/2007 ir R (EC) Nr. 692/2008, taip suteikiant galimybe duomenis palyginti su
kitais automobiliais:
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km): 4,4 – 7,5; CO2 tarša (g/km): nuo 115 iki 172
Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km): 3,4 – 4,6; CO2 tarša (g/km): nuo 88 iki 107
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km): 3,7 – 5,7; CO2 tarša (g/km): nuo 98 iki 131
Daugiau informacijos rasite jūsų šaliai skirtame PEUGEOT puslapyje.

(1) EAT8 („Efektyvi automatinė transmisija 8“): naujoji 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė.
(2) Elektroninės sistemos valdoma transmisija.
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ILGALAIKĖ INVESTICIJA .
Ryškaus ir radikalaus dizaino PEUGEOT 508 buvo sukurtas,
siekiant atitikti profesionalų poreikius, taip pat atsižvelgiant į
bendruosius automobilio naudojimo kaštus. Tobulas naujojo
PEUGEOT 508 dizainas, gamybos kokybė ir patikimumas
sukuria padidintą jo išliekamąją vertę. Automobilio įranga,
medžiagos ir varikliai buvo atrinkti, griežtai laikantis aukščiausiųjų
standartų ir siekiant sumažinti periodinės priežiūros kaštus bei
degalų sąnaudas. PEUGEOT 508 įrangoje taip pat naudojamos
naujausios markės pagalbinės sistemos, padedančios
vairuotojams pilnai kontroliuoti vairavimo procesą.
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ĮRANGA

« NAUJOJO PEUGEOT 508 SALONAS – TAI KVIETIMAS KELIAUTI.
DĖL APDAILOS MEDŽIAGŲ KOKYBĖS IR KRUOPŠTAUS DĖMESIO
GAMYBOS KOKYBEI KELEIVIAI YRA APGAUBTI TYLIOS,
MODERNIOS IR RAFINUOTOS APLINKOS“ »
BENOÎTAS MORINAS,

PEUGEOT APDAILOS DIZAINO IR SPALVŲ PARINKIMO VADOVAS

42
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4

8

3

MEDŽIAGOS TURI REIKŠMĘ.
Susiderinkite automobilį ir susiformuokite gerbūvį,
pasirinkdami aukštos klasės, laikui nepavaldžias
apdailos medžiagas(1). Sėskite į vidų, uždarykite
dureles ir atsipalaiduokite
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tamsi tekstilinė apdaila LOSANGE
Tamsi TEP/tekstilinė apdaila BRUMEO
Šviesi TEP/tekstilinė salono apdaila EVRON
Tamsi TEP/tekstilinė apdaila BELOMKA
Juodos spalvos odinė salono apdaila 			
Claudia Mistral
Švelnus odinis interjeras Claudia Guérande
Juodos odos salono apdaila Nappa Amloz
Raudona odos salono apdaila Nappa Amloz
Tamsi Alcantara salono apdaila GRAMLOZ

2

1

6
(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba negalima. Daugiau informacijos
apie odą ir kitas apdailos medžiagas galima gauti atstovybėse pateikiamose techninėse charakteristikose
arba jūsų šaliai skirtame PEUGEOT tinklalapyje.
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SPECIALIOS SPALVOS:

Balta “Nacré”

Raudona “Ultimate”

Pilka “Hurricane”(1)

Balta “Banquise”

NUSPALVINKITE.
Pasirinkite norimą spalvą iš šešių metalinių atspalvių, įskaitant
naują, „Celebes Blue“ mėlyną spalvą su spinduliuojančiu efektu,
dvi bazines spalvas ir dvi specialiai PEUGEOT 508 skirtas
spalvas – „Pearlescent White“ baltą ir Raudona “Ultimate”.

BAZINĖS SPALVOS:

METALINIO
ATSPALVIO SPALVOS :

Pilka “Artense”

Pilka “Platinum”

Pilka “Smart”

Juoda „Perla Nera“

Mėlyna “Encre”

Mėlyna “Celebes”

ŠVYTĖKITE.
Aliuminio ratlankiai – ypatingasis naujojo PEUGEOT 508
išorės akcentas. Septynių specialiai parinktų modelių gamoje
siūlomi tiek matiniai, tiek blizgantys ratlankiai(1).

(1) Priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba negalima.
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16” BANDON

(1) Standartinėje įrangoje.

16” CYPRESS

17” MERION

17” dviejų atspalvių,
deimantais apdoroti MERION

18” dviejų atspalvių,
deimantais apdoroti HIRONE
su „Grey Dust“ apdaila

18” dviejų atspalvių, deimantais
apdoroti SPERONE

19” dviejų atspalvių,
deimantais apdoroti
AUGUSTA
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JŪSŲ KELIONĖS AKSESUARAI.

508 GYVENIMO BŪDAS.

Naujasis PEUGEOT 508 siūlomas su apsaugai, komfortui, daiktų vežimui skirta įranga, taip pat
multimedijos sprendimais, tobulai pritaikomais prie jūsų gyvenimo stiliaus.

Daugiau sužinokite apie „PEUGEOT Design Lab“ sukurtas išskirtinės odos(1) ir „Alcantara®“
medžiagos kolekcijas, kuriose siūlomi šiuolaikiški ir elegantiški bagažo reikmenys
bei naujojo PEUGEOT 508 įkvėpti odos gaminiai.

1. Pakaba ant galvos atlošo
2. Veliūro kilimėlių komplektas
3. Bagažinės tinklas
4. Du priekiniai purvasargiai

1 . „PEUGEOT Design Lab“ sukurtos belaidės FOCAL® ausinės
2 . Bagažo linija
(1) Specialiai atrinkta oda.
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PARDAVIMO IR PASLAUGŲ
TINKLAS BEI PASLAUGOS
Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite
patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos
patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI
GAMINTOJO GARANTIJA

PEUGEOT ASSISTANCE

„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle,
trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija
nuo korozijos.

Jeigu būdami Prancūzijoje ar
kitur
Europoje (Europos Sąjunga
ir dar 12 šalių ar teritorinių
vienetų) pateksite į nenumatytą
situaciją, 24 valandas per
parą ir 365 dienas metuose
galite skambinti į „Peugeot
Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra
kokybiškos,
saugios ir patvarios.
Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“
pardavimo tinkle suteikiama
trijų metų garantija.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui skirtas
didelis pasirinkimas „Peugeot“
priedų ir originalios įrangos. Čia
taip pat rasite įvairius „Peugeot“
gaminius, kuriuos galite padovanoti sau ir kitiems

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ

KLIENTŲ PASITENKINIMO
TYRIMAS

Susipažinkite su „Peugeot“ interneto svetaine:
www.peugeotlietuva.lt

Firma „IPSOS“ gali Jums
paskambinti po kelių dienų
apsilankius dirbtuvėje. Atsakydami į klausimus, padėsite gerinti
„Peugeot“ paslaugų kokybę

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių
tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti
tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles
Peugeot“ leidimo.
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