
JAUNAIS PEUGEOT PARTNER TEPEE



IZTURĪGS UN GATAVS VISAM!
Jaunais Partner Tepee ir ar izteikti spēcīgāku un modernāku raksturu kā jebkad iepriekš!  Priekšpusē ir 
pamanāmas nopietnas izmaiņas: līdzšinējās  vertikālākās dekoratīvās restes vidējo daļu rotā lauvas logi un 
priekšējais bampers ir ar nospriegotām līnijām. Arī jaunā Tepee skatiens ir vēl izteiksmīgāks: priekšējie lukturi 
cieši seko virsbūves kontūrām un LED dienas gaitas lukturi** ir integrēti jaunos reljefa paneļos.

Partner Tepee ļoti eleganti izmanto Peugeot jaunos stila pamatprincipus.

**Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.



PIEMĒROJAS VISAM
Jaunais Partner Tepee ir ļoti viesmīlīgs, piedāvājot ļoti ērtu, praktisku un funkcionālu salonu. Partner Tepee 
ir vienmēr gatavs gan ikdienas braucieniem, gan garākiem izbraucieniem. Ietilpīgais un daudzveidīgais 
salons pielāgosies dažādām vajadzībām, vēlmēm un situācijām. Papildus lielajām, plaši atveramajām un 
paceļamajām aizmugures aizmugures durvīm var būt ekskluzīvs atverams logs*. Aizmugures paceļamās durvis 
nodrošina piekļuvi bagāžas nodalījumam, kā tilpums ir no 675 litriem līdz 3000 litriem.

*Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.



PARTNER TEPEE OUTDOOR: 
VIENMĒR GATAVS RĪKOTIES
Partner Tepee Outdoor ar vēl individuālāku stilu ir acīmredzami piedzīvojumu meklētājs. Partner Tepee 
Outdoor ar īpašu ritošo daļu un apvidus automobiļa stilu tiks galā uz jebkādiem ceļiem. Piedzīvojumi 
brīvā dabā viņam ir kā radīti. Grip Control®* uzlabo Partner Tepee Outdoor vilces spēku, pateicoties riteņu 
pretslīdes sistēmai. Ar uz instrumentu paneļa esošo taustiņu var izvēlēties kādu no 5 režīmiem: sniegs, dubļi, 
ESP Standard vai ESP OFF.
* Papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.



DODIES PIEDZĪVOJUMOS 
AR ĒRTĪBĀM
Partner Tepee jaunā versija ir ērtāka un plašāka par līdzšinējo. Vadītājam ir plašs 
skatu lauks, kas automobiļa vadīšanu padara patīkamāku un rada plašuma sajūtu. 
Augstumā un dziļumā regulējamā stūre, augstumā regulējams vadītāja sēdeklis ar 
roku balstu* un uz instrumentu paneļa esošā pārnesumu svira uzlabo vadītāja vietas 
ergonomiku. Partner Tepee par vēl komfortablāku padara divu zonu automātiskā 
klimata kontroles iekārta*.
Partner Tepee ar jauno 7 collu skārienjutīgo krāsaino ekrānu* ieiet moderno 
komunikācijas sistēmu pasaulē. Augstās izšķirtspējas ekrāns piedāvā dažādas 
iespējas: MirrorScreen** tehnoloģija, intuitīva navigācija, tālrunis, balss identifikācija, 
Wi-Fi vai Bluetooth savienojums, digitālais radio*.

*Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

**Mirror Screen funkcija strādā ar MirrorLink™ savietojamos Android, RIM un Windows telefonos ar 

MirrorLink™ tehnoloģiju un, sākot ar 2015. gada novembri, ar Carplay® tehnoloģiju (Apple tālruņi sākot 

ar iPhone 5) ar priekšnoteikumu, ka telefona pakalpojuma paketē ietilpst interneta savienojums. Tikai 

lietotnes ar MirrorLink™ vai Carplay® sertifikātu strādā stāvēšanas un braukšanas laikā (atkarībā no 

situācijas). Braukšanas laikā nestrādā daļa lietotnes funkciju. Lietotnes ar Mirrorlink™ vai Carplay® 

sertifikātu var būt par maksu.



TEHNOLOĢIJA
Partner Tepee piedāvā jaunākās paaudzes tehnoloģiju:
1 -  Atpakaļskata kamera*
Izvēloties atpakaļgaitas pārnesumu, atpakaļskata kamerā* uz 7 collu skārienjūtīgā ekrāna automātiski projicēsies 
automobiļa trajektorija, kas vadītājam ļaus drošāk braukt atpakaļgaitā.
2 - Active City Brake **
Active City Brake (automātiska bremzēšana pilsētā sadursmes draudu gadījumā) ir sistēma, kas ietekmē bremzes. Ja 
braukšanas ātrums ir līdz 30 km/h, sistēma novērš sadursmi vai samazina tās sekas, ja vadītājs neiejaucas situācijā.

3 – Stāvvietā novietošanas palīgsistēma priekšpusē un aizmugurē*
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ar skaņu un grafiku manevru laikā identificē šķēršļus, kas atrodas 
transportlīdzekļa ceļā. Šo sistēmu, manevrēšanas vienkāršošanai, var saistīt ar atpakaļskata kameru*.

* Papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

** Pieejams papildaprīkojumā, sākot ar 2015. gada novembri.
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SĒDIETIES!
Funkcionālais,  ceļojumiem un  izbraucieniem radītais,  jaunais Partner 
Tepee pielāgosies pasažieru skaitam un transportējamo priekšmetu 
daudzumam.

PARTNER TEPEE 7 VIETĪGĀ VERSIJA
Nevienam nav jāpaliek ārpus auto, jo  – aizmugurē ir 5 sēdvietas! 
7 vietīgais* jaunais Partner Tepee piedāvā vēl vairāk iespēju un 
funkcionalitātes kā iepriekš. 2. rindas trīs atsevišķi sēdekļi un 3. rindas 
divi atsevišķi sēdekļi ikvienam piedāvā optimālu komfortu. Aizmugures 
sēdekļus var nolocīt un pacelt, kā arī pa vienam izcelt**, lai Partner 
iekšpusi pielāgotu atbilstoši vajadzībām.

* Papildaprīkojumā vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

**Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

Jaunajā 5 vietīgajā Partner Tepee var būt 2/3-1/3 daļās nolokāms 
aizmugures sēdeklis* vai 3 atsevišķi aizmugures sēdekļi**, no kuriem 
ikvienu var atsevišķi nolocīt vai izcelt.

*Standarta aprīkojumā vai nav pieejams–  atkarībā no versijas.

**Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

Atvērtu vai aizvērtu novietņu kopējais tilpums ir 90 litri.

1  Griestu plauktā ir integrēts saulessargs un griestu gaisma. Plauktā  
   esošais padziļinājums vienkāršo priekšmetu izņemšanu.
2  Aiz stūres esošajai 4 litrus ietilpīgajai vadītāja cimdu novietnei var     
    viegli  piekļūt.
3  Starp priekšējiem sēdekļiem esošo vidus konsoli var izņemt. Konsole 
   nostiprinās uz pamatnes ar diviem glāžu turētājiem.
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ZÉNITH JUMTS IENES 
AUTOMOBILĪ DEBESIS
Partner Tepee stilīgajam un oriģinālajam Zénith jumtam* ir četri lieli jumta logi, 
kas visiem pasažieriem par lielu prieku burtiski pārpludina salonu ar gaismu. Gaisa 
atsvaidzinātājs, kas savienots ar pie otrās rindas sēdekļiem esošajām ventilācijas 
atverēm, ļauj salonam piešķirt aromātu atbilstoši savai gaumei. Funkcionalitātes 
uzlabošanai Zénith jumts* izmanto visu telpu zem griestiem, piedāvājot novietnes, kā 
tilpums kopā ir 94 litri. Virs aizmugurē sēdošo galvām atrodas novietne ar caurspīdīgu 
pamatni, kā arī bagāžas novietnei var piekļūt gan no aizmugures sēdekļiem, gan no 
ārpuses, izmantojot aizmugures paceļamās durvis. Tādēļ ikviena pasažiera rīcībā ir 
vairākas papildu ērtības.
Zénith jumta ārējie reliņi iztur līdz 80 kg slodzi, vēl vairāk palielinot Partner Tepee 
kravnesību. Praktiskos jumta reliņus var uzstādīt gan šķērseniski, gan gareniski.

* Papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.



PEUGEOT UN VIDE
Peugeot piedāvā automobiļus ar zemiem CO2 izmešiem plašā klāstā; 
vairāk nekā pusei visā pasaulē pārdoto automobiļu šis rādītājs ir zem 
140 g/ km. Šāds rezultāts sasniegts, balstoties uz sevi jau pierādījušām 
tehnoloģijām, kā līderis ir Peugeot: ar kvēpu daļiņu filtru saistītu FAP 
dīzeļa dzinēju (pirmo reizi izmantoja 2000. gadā), kas šobrīd ir uzstādīts 
jau vairāk nekā 2,1 miljonam automobiļu (filtrs atdala 99,99% kvēpu 
daļiņu); Pašattīrošais filtrs padara automobili videi draudzīgu, samazinot 
dīzeļa degšanas laikā radušos kvēpu daļiņu daudzumu līdz minimālajam 
izmērāmajam daudzumam (0,004 g/ km); kā arī tiek izmantotas modernākās 
tehnoloģijas: Stop & Start, jaunākās paaudzes HDi un benzīna dzinēji...

BlueHDi dzinēji
Jaunais PEUGEOT Partner Tepee ir pieejams ar jaunām tehnoloģijām, tai 
skaitā BlueHDi – ar šādu nosaukumu tiek marķēti Euro 6 dīzeļa dzinēji*. 
Ekskluzīvā veidā savstarpēji apvienojot pēc izvēles katalīzes redukciju 
(SCR)** un kvēpu daļiņu filtru ar papildvielu, 
BlueHDi tehnoloģija ļauj samazināt slāpekļa oksīda daudzumu par 90%, 
optimizēt CO2 izmešu daudzumu un degvielas patēriņu, kā arī izslēgt 
99,9% kvēpu daļiņu.

AdBlue papildviela tiek pievienota apkopes laikā, uzpildes atvere ir blakus 
degvielas lūkai.

*Euro 6 ir Eiropā spēkā esošs standarts, kā mērķis ir izmešu samazināšana.

**Selektīva katalīzes redukcija.

JAUNIE EURO 6 DZINĒJI
Jaunā PEUGEOT Partner Tepee dzinēju klāstā ietilpst vairāki Euro 6* 
izmešu standartiem atbilstoši dzinēji: BlueHDi dīzeļa dzinēji ar jaudu no 
75 ZS līdz 120 ZS un VTi benzīna dzinējs ar 98 ZS un 120 ZS jaudu. Jaunie 
dzinēji piedāvā lieliskas braukšanas īpašības un pirmklasīgu veiktspēju:
 jauda un griezes moments ir lielāki, turklāt BlueHDi 120 dzinējs ir 
pieejams ar 6 pārnesumu pārnesumu kārbu. Protams, Partner dzinēji 
ekonomē degvielu un ir ar zemu CO2 izmešu daudzumu.

1,6 VTi 98 ZS, ar 5 pārnesumu manuālo pārnesumu kārbu  
Šī benzīna dzinēja galvenās īpašības ir ekonomija, dinamisms un 
lieliskas braukšanas īpašības.

1,6L VTi 120 ZS, ar 5 pārnesumu manuālo pārnesumu kārbu 
Lieliski strādājošais benzīna dzinējs ar labo veiktspēju piedāvā 
braukšanas baudījumu un efektivitāti.

1,6 BlueHDi 75 ZS, ar 5 pārnesumu manuālo pārnesumu kārbu 
Dīzeļa dzinējs ar vienas sprauslas iesmidzināšanu nodrošina lielisku 
paātrinājumu ar zemiem un vidējiem apgriezieniem.

1,6 BlueHDi 100 ZS, ar 5 pārnesumu manuālo pārnesumu kārbu
Šis dzinējs piedāvā lielisku paātrinājumu un nodrošina pirmklasīgas 
braukšanas īpašības.

1,6L BlueHDi 100 ZS ar S&S 5 pārnesumu manuālo pārnesumu kārbu 
vai ar ETG6 6 pārnesumu pusautomātisko pārnesumu kārbu
Jaunais Euro 6 izmešu standartiem atbilstošais BlueHDi dzinējs, ko 
piedāvā ar manuālo vai pusautomātisko pārnesumu kārbu, nodrošina 
lielisku veiktspēju un ir ekonomisks: degvielas patēriņš un CO2 izmeši ir 
par līdz 16% zemāki.

1,6 BlueHDi 120 ZS, ar 6 pārnesumu manuālo pārnesumu kārbu 
Šī jaunā BlueHDi Euro 6 dzinēja jauda ir 120 ZS, maksimālais griezes 
moments ir 300 Nm ar 1750 apgr./ min.  

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 IZMEŠI

IZMĒRI

Ar STOP & START funkciju.

**Atbilstoši direktīvai 99/100/CE un 5-vietīgā konfigurācijā.

M5 : 5 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.

M6 : 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.

ETG6 : 6 pārnesumu pusautomātiskā pārnesumu kārba.

S&S : Stop un Start.

1,6L VTi 120 hj EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151

1,6L VTi 120 hj EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151

1,6L VTi 120 zs EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151

LAT

EST

LIT

1,6L VTi 120 AG EURO 6 M5    120 / 6000   160 / 4250  8,3 5,4 6,5 151



GUDRA DROŠĪBA
Jaunais Partner Tepee piedāvā vadītāju un pasažierus aizsargājošu 
tehnoloģiju, ko veido:

BREMŽU SISTĒMA

Uz Partner Tepee bremžu sistēmu ar 283 mm ventilējamiem priekšējo 
bremžu diskiem un 268 mm aizmugures bremžu diskiem var paļauties 
ikvienā situācijā.
Riteņu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ļauj saglabāt trajektoriju un 
novērš riteņu bloķēšanos pēkšņas bremzēšanas laikā. 
Elektroniskā bremzēšanas spēka sadalīšanas sistēma (REF) katra riteņa 
bremzēšanu regulē atsevišķi, esot īpaši efektīva līkumos. Jaunā Partner 
Tepee ārkārtas bremzēšanas pastiprinātājs (AFU) palielina spiedienu 
uz bremzēm pēkšņas bremzēšanas gadījumā. Šī sistēma ievērojami 
samazina bremzēšanas ceļu. Spēcīgas bremzēšanas laikā avārijas 
gaismas iedegas automātiski, lai brīdinātu aizmugurē braucošo auto-
mobiļu vadītājus un novērstu sadursmi.
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC) atjauno automobiļa 
trajektoriju (fizikas likumu robežās), ja dators konstatē nepietiekošu 
vai pārmērīgu vadīšanu. Ar ESC saistītā vilces kontroles sistēma (ASR) 
novērš riteņu slīdēšanu vājas saķeres gadījumā.

PALĪDZĪBAS SISTĒMA KUSTĪBAS UZSĀKŠANAI SLĪPUMĀ

Palīdzības sistēma kustības uzsākšanai slīpumā brīdi notur automobili 
uz vietas, iedarbinot to uz slīpuma (gan braucot uz priekšu, gan atpa-
kaļgaitā), lai vadītājs pagūtu kāju pārcelt no bremžu pedāļa uz gāzes 
pedāli. Slīpumam jābūt lielākam par 5%.

ACTIVE CITY BRAKE

Active City Brake (automātiska bremzēšana pilsētā sadursmes draudu 
gadījumā) ir sistēma, kas ietekmē bremzes. Ja braukšanas ātrums 
ir līdz 30 km/h, sistēma novērš sadursmi vai samazina tās sekas, ja 
vadītājs neiejaucas situācijā.

* Pieejams kā papildaprīkojums, sākot ar 2015. gada novembri.

GRIP CONTROL®* 
Grip Control®* uzlabo vilces spēku un saķeri ar dažādām virsmām un 
padara braucienu automobilī bezrūpīgāku.
Ar uz instrumentu paneļa esošo taustiņu var izvēlēties kādu no 5 
režīmiem: sniegs, dubļi, ESP Standard vai ESP OFF.

* Papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas.

KRUĪZA KONTROLE/ ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS*

Kruīza kontrole* uztur stabilu braukšanas ātrumu, vadītājam nav 
jāspiež gāzes pedālis; ātruma ierobežotājs novērš iepriekš ieprogrammētā 
ātruma pārsniegšanu.

* Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.

Sīkāku informāciju atradīsit lietošanas pamācībā

TRIECIENA ENERĢIJU ABSORBĒJOŠA SISTĒMA
Frontālās sadursmes gadījumā salonu aizsargā apakšējā, vidējā un 
augšējā zona, kas pakāpeniski izkliedē trieciena enerģiju atbilstoši 
tam, kā tā pārvietojas no priekšpuses uz aizmuguri.
No sāniem nākoša trieciena gadījumā trieciena enerģija tiek izkliedēta 
caur pamatni. Partner Tepee virsbūves konstrukcija ir veidota tā, ka 
no aizmugures nākoša trieciena gadījumā trieciena enerģija absorbē 
šķērssija un pēc tam pamatnes komponenti. Apgāšanās gadījumā 
pasažieru drošības zona, pateicoties ļoti izturīgajai virsbūvei, paliek ve-
sela. Vadītāju palīdz aizsargāt stūres statnis, kas saspiežas par 40 mm.

PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI AR ADAPTĪVO LUKTURU 
FUNKCIJU*
Lielākas drošības un labākas redzamības nodrošināšanai miglas 
lukturi apgaismo līkuma iekšmalu, ja braukšanas ātrums nepārsniedz 
40 km/h. Šis papildu apgaismojums ir īpaši praktisks pilsētas ielās, 
krustojumos, līkumainos ceļos un automobiļa novietošanas stāvēša-
nai laikā.

*Ja papildaprīkojumā ietilpst redzamības pakete Pack Visibilité (pieejama 2015. gada 

novembrī) vai drošības pakete Pack Sérénité.

AIZSARDZĪBA PRET ZĀDZĪBU
Radot Partner Tepee ņēma vērā arī automobiļa vai tajā atstātās 
bagāžas aizsardzību pret zādzību. Ar standarta aprīkojumā esošo cen-
trālo atslēgu ir saistīts tas, ka iekšpusē nav durvju taustiņu. Centrālās 
atslēgas taustiņš ir arī uz instrumentu paneļa. Centrālā atslēga tiek 
aktivizēta automātiski uzreiz, kad braukšanas ātrums pārsniedz 

10 km/ h. Ar tālvadības pulti ar diviem taustiņiem var aizslēgt un atvērt 
visu transportlīdzekli. Papildu aprīkojumā ir pieejama arī signalizācijas 
sistēma.

GALVAS BALSTS
Sēdekļu muguras balsti un galvas balsti sadursmes gadījumā seko 
ķermeņa kustībai, palīdzot novērst savainojumus.

DROŠĪBAS SPILVENI
Papildus vadītāja un pasažiera priekšējiem drošības spilveniem Part-
ner Tepee papildaprīkojumā piedāvā arī sānu drošības spilvenus* 
un drošības aizkarus**.

* Standarta vai papildaprīkojumā – atkarībā no versijas.

** Papildaprīkojumā, vai nav pieejams atkarībā no versijas.

ISOFIX STIPRINĀJUMI
Starp otrās rindas sānu sēdekļu sēdekļa daļu un muguras balstu eso-
šās Isofix stiprinājuma vietas ļauj uzstādīt divus drošības sēdekļus bez 
drošības jostām.



VIRSBŪVES KRĀSAS

Pelēki brūns (1)

Pelēks Nocciola (1) Zils Kyanos (1)(2)

Pelēks Artense (1) Pelēks Shark

(1) Nav pieejams Access versijā.

(2) Nav pieejams Outdoor versijā.

METĀLISKĀS KRĀSAS
(Papildu aprīkojumā)

Balts Banquise

Sudrabains Aluminium

Sarkans Ardent Melns Onyx (2)

PARASTĀS KRĀSASA

siin



DISKI UN DEKORATĪVĀS 
DISKU UZLIKAS

INTERJERI

Dekoratīvā disku 
uzlika Nateo 15’’ (2)

Vieglmetāla disks Managua 16’’ (4)

Dekoratīvā disku uzlika 
Atacama  15’’ (1) 

Dekoratīvā disku uzlika 
Grenade16” (3) 

1) Pieejama aprīkojuma līmeņos Access un Active (izņ. paketi « Aéro » un pilnpiedziņas 

paketes).

(2) Pieejams aprīkojuma līmeņos Active (ja ir pakete Pack Look Intégral), « Style », Outdoor 

un Allure (ja ir Grip Control® vai pusautomātiskā pārnesumu kārba).

(3) Pieejams aprīkojuma līmeņos (ja ir pilnpiedziņas pakete) Outdoor un Allure.

(4) Papildaprīkojumā aprīkojuma līmeņos Active, «Style», Outdoor un Allure.
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PAPILDINĀJUMI
1 – Juma reliņi + velosipēda turētājs

2 -  Tetrax Smartphone viedtālruņa turētājs

3 -  Jumta kaste

4 -  Smēķēšanas aprīkojums (pelnu trauks + cigarešu aizdedzinātājs)

5 -  Bagāžas pārklājums

6 -  Multimediju pamatne

7 – Piekabes āķis + velosipēda turētājs 
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Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās lietai, visu nepieciešamo 
iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr 
varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs 
risinājumus. Peugeot ir viss, kas nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem datiem. Aprakstītais 
aprīkojums atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo Peugeot produktu attīstīšanas politiku, 
ir jābūt gatavam tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu 
gammu. Diemžēl pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus 
vai papildu informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles 
Peugeot atbilstoša satura skaidras atļaujas ir aizliegta.

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI 

RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret slēptajiem
defektiem, PEUGEOT automobiļiem 
piešķir 3 gadu vai 100 000 kilometru 
nobraukuma garantiju (izņ. 
izslēdzošo nosacījumu gadījumā) 
pret visiem ražošanas defektiem no 
jaunā automobiļa nodošanas jums 
vai jūsu pārstāvim datumam. 

PEUGEOT ASSISTANCE – 
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc negaidītā 
situācijā, 24 stundas diennaktī 
un 365 dienas gadā  tev ir iespēja 
piezvanīt Peugeot Assistance.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar mierīgu sirdi, 
Peugeot papildus garantijai piedāvā 
arī profilakses kopšanu un apkopi – 
trīs unikālas un individuālas paketes, 
lai jūs varētu braukt bez raizēm.  No 
klientu atbalsta līdz automobiļa 
salabošanai iespējamo problēmu 
gadījumā, no nodilušo detaļu 
nomaiņas līdz apkopei. Jūs varat 
izvēlēties tieši savam automobilim 
nepieciešamās izdarāmās darbības. 
Un tam vienmēr ir Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢINĀLO REZERVES 
DAĻU PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- visas 
mūsu piedāvātās Peugeot oriģinālās 
rezerves daļas ir jūsu drošības 
nodrošināšanai tiek pakļauta stingrai 
kontrolei un pārbaudei. Peugeot 
tīklam pievienojušos pārstāvniecību 
piedāvātājām oriģinālajām rezerves 
daļām tiek piemērota viena gada 
garantija.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu pieeju 
pakalpojumu piedāvāšanā 
uzņēmumiem ar autoparku. 
Neatkarīgi no autoparka sastāva, 
piedāvājam jums: autoparka 
transportlīdzekļu piedāvājumu, 
finanšu risinājumus, apkopi un 
administrēšanu.
Papildu informācijas saņemšanai 
gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot 
tirdzniecības pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA

PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit visu 
nepieciešamo papildu aprīkojumu 
un piederumus, kas ir izstrādāti īpaši 
Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu zīmola 
produktu klāstu, kas iepriecinās jūs 
pašus, bet būs arī labi piemēroti 
dāvanām.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto informāciju 
atradīsit internetā, mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS 
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var 
tev piezvanīt pēc darbnīcas 
apmeklējuma. Atbildot uz viņu 
uzdotajiem jautājumiem, sniegsi savu 
ieguldījumu Peugeot pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanā.

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES 
TĪKLS UN PAKALPOJUMI


