
JAUNAIS PEUGEOT 208 



ENERĢIJAS 

BUMBA
PEUGEOT 208 jau no pirmā acu skatiena apburs ar 
savu jauno stilu, kas ir izteiktāks, sportiskāks, tīrāks, 
un kuram ievērojamu papildinājumu sniedz dinamiskā 
un jauneklīgā Orange POWER metālikas krāsa.

Pateicoties ekskluzīvām virsbūves krāsām, individuāla 
dizaina iespējām, sportiskām versijām, jaunam 
tehnoloģiskam komforta un drošības aprīkojumam,
jauniem ekonomiskiem un jaudīgiem dzinējiem - 
bez uzmanības netiks atstāta neviena joma.



APBUROŠS UN 
SAISTOŠS
Jaunā PEUGEOT 208 priekšējā daļa ir ar asākām un 
precīzākām līnijām un “muskuļotāka”. Platā priekšējā 
reste un to ietverošā līste ir biezākas un pilnībā 
integrētas viena otrā.

Atjaunoto stilu uzsver vienmēr atpazīstamā tehnoloģiskā 
LED signatūra* un jaunie divkrāsainie priekšējie lukturi**, 
to melnie un hromētie pārklājumi piešķir 208 asu 
“skatienu”.

* Standarta aprīkojumā, sākot ar otro aprīkojuma līmeni.
** Standarta aprīkojumā, sākot ar otro aprīkojuma līmeni.



SPORTISKS UN 
ELEGANTS STILS
Indivuduālā PEUGEOT 208 ar stila uzlabojumiem 
virsbūves forma ir vienlaicīgi eleganta un sportiska, 
enerģijā kūsājoša un mūsdienīga.

Jaunais izskats ar izceltajiem miglas lukturiem 
automobili padara vizuāli platāku, dinamiskāku un 
stabilāku, aicinot vadītāju uzreiz sēsties pie stūres.



RAKSTURĪGI
LUKTURI
Jaunie aizmugures lukturi ar 3D LED nagiem piesaista 
skatienus un pārsteidz. Vienmērīgās gaismas lukturi ar 
ar siltu sarkanas krāsas 3D efektu ir patiesi tehnoloģiskie 
dārgakmeņi. 

Jaunie lukturi ar tipiskiem PEUGEOT nagiem ir pieejami
visiem PEUGEOT 208 modeļiem.



KOMPAKTS UN LABI 
MANEVRĒJAMS
Līdz 4 metriem garais kompaktais jaunais PEUGEOT 208 ar kompakto 
stūri ir mundrs un vienkārši manevrējams pilsētas ielās, piedāvājot 
lielisku un stimulējošu braukšanas pieredzi. 

Jaunais PEUGEOT 208, kas mājīgi jūtas gan pilsētā, gan uz 
šosejām, ir ļoti praktisks ikdienas braucieniem un vienkārši 
novietojams stāvēšanai, pateicoties atpakaļskata kamerai un 
atpakaļgaitas sensoriem* (sensori identificē šķēršļus aiz 
automobiļa, tam braucot atpakaļgaitā) un Park Assist* automo-
biļa novietošanas stāvvietā palīgsistēmai, kas strādā, ja ātrums 
nepārsniedz 8 km/h). Iepriekš minētās sistēmas var būt savstarpēji 
saistītas.

*Standarta vai papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no versijas. Vadīšanas 
palīgsistēmas, kas vadītājam ļauj tomēr palikt transportlīdzekļa noteicējam.



AIZRAUJOŠA 
UN INTUITĪVA 
VADĪŠANA
PEUGEOT i-Cockpit visas jaunā PEUGEOT 208 funkcijas nogādā 
rokas stiepiena attālumā un to lietošana ir daudz vienkāršāka. 
PEUGEOT i-Cockpit, ko veido kompakta stūre, augstu novietots 
indikatoru bloks un liels 7 collu skārienjutīgs ekrāns, nodrošina 
stimulējošu, intuitīvu un drošu automobiļa vadīšanu. 

Jaunais PEUGEOT 208 piedāvā kvalitatīvu un minimālistisku salonu, 
kurā ikviena detaļa ir būtiska – no telpas lietojuma līdz materiālu 
izvēlei. Salons izskatās tehnoloģisks un baltais fona apgaismojums 
un panorāmas jumta zilās gaismas joslas * nodrošina interesantu 
gaismas risinājumu.

*Standarta aprīkojumā, sākot ar otro aprīkojuma līmeni.



SVAIGAS UN MODERNAS 
VIRSBŪVES KRĀSAS
Jaunais PEUGEOT 208 ir pieejams jaunos toņos ar parastām, metāliskām, 
perlamutra un tekstūras krāsām. Krāsu klāstu veido 12 toņi, un tas atbilst 
aizvien pieaugošajam pieprasījumam pēc individualitātes un ekskluzivitātes.

Jaunajai Orange POWER metālikas krāsai ir dinamisks, jauneklīgs un svaigs 
iespaids. Spilgtais un mirdzošais tonis ir ļoti moderns un pozitīvs, izceļot gan 
jauno PEUGEOT 208, gan tā vadītāju.

*Attēlā esošā modeļa virsbūves krāsa ir Orange Power/ virsbūves detaļas Menthol White.



PADARI SAVU AUTOMOBILI  
INDIVIDUĀLĀKU
Jaunajam PEUGEOT 208 var izvēlēties aprīkojuma komplektus, kas piešķir 
individualitāti*: Menthol White komplektācijā ietilpst dinamiku un eleganci 
palielinošas baltas detaļas, Lime Yellow pakete piedāvā priecīgus un 
modernus krāsu rotājumus. 

Virsbūves detaļas veido skaistu harmoniju starp eleganti spīdīgo melno 
(priekšējās restes ietverošā līste, sānu spoguļi, miglas lukturu līste) un 
indivuduāli izvēlēto  krāsu (krāsains «EQUALIZER» priekšējais režģis ar 
3D efektu, nosaukums PEUGEOT priekšpusē un aizmugurē, svītras uz 
miglas lukturiem un pagriezienu lukturiem).

Individuālais, līdz sīkākajām detaļām apstrādātais, aprīkojums – sportiskie 
sēdekļi, spīdīgie gaisa atveru režģi, krāsainās** salona, stūres un instrumentu 
paneļa detaļas un durvju paneļi – ļauj salonu padarīt modernu un elegantu.

* Papildaprīkojumā, sākot ar otro aprīkojuma līmeni.
** Izvēlētā individualā aprīkojuma krāsa.



GAISMU SPĒLE
ICE Grey un ICE Silver ir divas jaunā PEUGEOT 208 modernas, matētās un 
vienlaicīgi ar nedaudz gaismu atstarojošās tekstūras krāsas. 

Šīs pamanāmās un pievilcīgās krāsas reaģē uz gaismas izmaiņām un izceļ 
jaunā PEUGEOT 208 skaisto un dinamisko virsbūves formu. Nedaudz 
grubuļainās tekstūras krāsa ar pārsteidzošu efektu rada spēcīga un droša 
automobiļa iespaidu.

Tekstūras krāsa, kas ir izturīgāka un vienkāršāk kopjama nekā parastā matētā 
krāsa, ir ļoti izturīga pret nelieliem skrāpējumiem un biežu mazgāšanu gan 
mazgātuvēs ar spiedienu, gan ar birstēm*.

*Bez vaskošanas.
Attēlā esošā transportlīdzekļa krāsa ir Ice Silver/ virsbūves detaļas Lime Yellow.



MODERNAS
SAKARU SISTĒMAS
Jaunā PEUGEOT 208 lietotnēm, funkcijām un sakaru 
pakalpojumiem var piekļūt no 7 collu skārienjutīgā 
ekrāna.

Mirror Screen*
Mirror Screen funkcijas ļauj izmantot ar Mirrorlink®** vai 
Carplay®*** savietojamas viedtālruņa lietotnes uz 7 collu 
skārienjutīgā ekrāna. Optimālas lasāmības un drošas 
lietošanas nodrošināšanai savietojamās lietotnes ataino 
ar īpašu vadīšanai pielāgotu saskarni.

PEUGEOT Connect Apps*
Pakalpojumi, kurus var izmantot ar PEUGEOT 208 7 
collu skārienjutīgo ekrānu, pateicoties papildaprīkojumā 
esošajam 3G interneta modemam. Paketi veido 18 
sakaru pakalpojumi, kas ļauj reālajā laikā sniegt 
vadītājam praktisku informāciju, kas padara ikdienas 
braucienus vienkāršākus, piemēram, tuvumā esošās 
brīvās stāvvietas, degvielas cenas tuvumā esošajās 
degvielas uzpildes stacijās, satiksmes informācija, laika 
ziņas, Michelin vai TripAdvisor tūrisma informācija, 
telefonu grāmata un arī Coyote lietotne (pieejama 
atkarībā no valsts).

PEUGEOT Connect Packs*
Vēl lielāka komforta un drošības nodrošināšanai tagad 
piedāvā vēl trīs jaunas sakaru pakalpojumu komplektus.

Lietotne « Link MyPeugeot »*
Lietotne izmanto Bluetooth® savienojumu kopā ar auto-
mobiļa skārienjutīgo ekrānu. Šī lietotne tavā viedtālrunī
izmanto informāciju no automobiļa (atrašanās vieta,
nobraukums, degvielas patēriņš, indikatoru
iedegšanās...), lai piedāvātu šādus pakalpojumus.
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Dzinēji Pārnesumu kārba
Degvielas patēriņš l / 100 km (1)

PILSĒTĀ UZ ŠOSEJAS VIDĒJAIS
PEUGEOT piedāvā plašā klāstā automobiļus ar 
zemiem CO2 izmešiem; 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 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); kā arī izmantojot modernās tehnoloģijas: 
Stop & Start, jaunākās paaudzes HDi un benzīna 
dzinēji...

UN VIDE
PEUGEOT

Visefektīvākā piedāvātā dīzeļa dzinēja pretpiesārņojuma 
tehnoloģija, vidējais degvielas patēriņš tikai 3l/100 km.

Jaunais PEUGEOT 208 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)* vai kvēpu daļiņu filtru ar 
papildvielu, BlueHDi tehnoloģija ļauj samazināt slāpekļa 
oksīda daudzumu par 90%, optimizēt CO2 izmešu daudzumu 
līdz 79 g/km, kas ir zemākais segmentā, un reducēt degvielas 
patēriņu, kā arī izslēgt 99,9% kvēpu daļiņu.

*Selektīva katalīzes redukcija.
**Versija ar zemu degvielas patēriņu.

Benzīna dzinēji ar vidējo degvielas patēriņu zem 4,5 l/100 km.

Kompaktākie un vieglākie dzinēji piedāvā labāku lietderības 
faktoru. Aiz lieliskās veiktspējas ir arī optimizēta degvielas deg- 
šana un mazāka berze. Dzinēji ar šiem izcilajiem rādītājiem ir 
arī ekonomiski. Jaunajiem dzinējiem, salīdzinājumā ar tādas 
pašas jaudas 4 cilindru dzinējiem, ir par līdz 25% zemāks 
degvielas patēriņš un CO2 izmeši.

* Ar riepām ar ļoti zemu rites pretestību.
**Ar riepām ar īpaši zemu rites pretestību.
(1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.

BVM5 : 5 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
BVM6 : 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
ETG5: elektroniski vadāma manuālā pārnesumu kārba.
EAT6 : 6 pārnesumu automātiskā pārnesumu kārba (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S : Stop & Start.



4,5

103/104

1,2L PureTech 110 S&S

3*/3,4**

79*/87**

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S

DZINĒJI
3 cilindru PureTech benzīna dzinējs
Elastīgais un kompaktais, vidi saudzējošais 
un jaudīgais dzinējs ir ļoti efektīvs un piedāvā 
augstākā līmeņa tehnoloģiju. Šis dzinējs savas 
vislabākās īpašības parāda jau zemu 

apgriezienu laikā, lielisks ir arī zemu apgriezienu/ 
jaudas kompromiss. Nesamazinot jaudu, iepriekš 
minētie tehnoloģiskie uzlabojumi ļauj samazināt 
degvielas patēriņu un CO2 izmešus par 21%.

PĀRNESUMU KĀRBA

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

AUGSTSPIEDIENS-TIEŠĀ IESMIDZINĀŠANA 

JAUNĀS PAAUDZES TURBO DZINĒJS

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km) (1)

CO2  IZMEŠI (g/km)

PĀRNESUMU KĀRBA

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

BlueHDi tehnoloģija
BlueHDi dzinēji ir ar labu veiktspēju un zemu degvielas patēriņu un 
CO2 izmešiem. Visu jauno PEUGEOT 208 dzinēju CO2 izmeši ir zem 
95 g/km un vidējais degvielas patēriņš ir zem 3,6 l/100km. Šie rādītāji 
padara 1.6L BlueHDi dzinējus par dīzeļa motoriem ar vislabāko 
veiktspēju! Visiem šiem dzinējiem ir Stop un Start sistēma ar 
pastiprinātu starteri (izņ. 1,6L BlueHDi 75).

M5 : 5 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
EAT6 : 6 pārnesumu automātiskā pārnesumu kārba (Efficient Automatic 
Transmission 6): Quickshift tehnoloģija nodrošina ātrāku, līdzenāku un 
ļoti ērtu pārnesumu maiņu.
S&S : Stop un Start.
FAP: kvēpu daļiņu filtrs ar papildu vielu.
(1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.
*Versija ar ļoti zemu degvielas patēriņu, ar riepām ar īpaši zemu rites 
pretestību. 
**Ar riepām ar ļoti zemu rites pretestību.

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km) (1)

CO2 IZMEŠI (g/km)

M5/EAT6
M5

205 Nm 1500 apgr./m

1500 un 5500 apgr./m

240 000 apgr./m

254 Nm 1750 apgr./m

1750 ja 3750 apgr./m

200 bar



BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS
Ritošā daļa
Jaunā PEUGEOT 208 jaudīgie un ekonomiskie PureTech un BlueHDi dzinēji nodrošina augstākā 
līmeņa braukšanas īpašības un baudāmu vadāmību. Jaunā PEUGEOT 208 dažādu faktoru 
kopums - PEUGEOT i-Cockpit ar kompakto stūri, dažādiem dzinējiem pielāgotā piekare un 
ritošā daļa ar degvielas patēriņu samazinošo un dinamiku uzlabojošo optimālo svaru - piedāvā 
pirmklasīgu komforta un lieliskas uzvedības uz ceļa kombināciju, kā arī nodrošina drošu un ļoti 
izbaudāmu braukšanas piedzīvojumu.

EAT6 automātiskā pārnesumu kārba
PEUGEOT 208 ar 1,2L PureTech 110 S&S dzinēju ir pieejams ar degvielas patēriņu 
optimizējošu un braukšanas pieredzi pastiprinošu 6 pārnesumu EAT6 automātisko 
pārnesumu kārbu.
Šīs pārnesumu kārbas Quickshift tehnoloģija nodrošina:
• ātru un līdzenu pārnesumu maiņu,
• vairākkārtīgu pārnesumu maiņu.

Vienlaicīgi jaunās pārnesumu kārbas lietderības koeficients (enerģijas efektivitāte) ir gandrīz 
tāds pats kā manuālajai pārnesumu kārbai, pateicoties:
• zemākajai iekšējai berzei,
• noslēdzamiem pārveidotājiem, kas novērš slīdēšanu. Rezultātā CO2 izmešu daudzums ir 
par 1 g/km zemāks nekā versijai ar manuālo pārnesumu kārbu.



AUGSTĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Priekšējie lukturi
Priekšējie lukturi ar melnu un hromētu pārklājumu un augstāko tehnoloģiju LED gaismas signatūru* 
piešķir jaunajam PEUGEOT 208 asu un skaidri atpazīstamu ’’skatienu’’ un nodrošina lielisku redzamību, 
īpaši līkumos.

* Standarta aprīkojumā, sākot ar otro aprīkojuma līmeni.

Aizmugures lukturi
Jaunā PEUGEOT 208 raksturīgie priekšējie lukturi un jaunie sarkanie 3D “nagi” no LED lukturiem ir 
skatienus piesaistoši un pārsteidzoši. Šie Peugeot tehnoloģiskie stila elementi ir pieejami visiem 208 
modeļiem.



DROŠĪBA

Jaunā PEUGEOT 208 modernais aprīkojums 
piedāvā vēl labāku drošību nekā līdz šim:

Active City Brake*
Vējstikla augšpusē esošais tuvējais sensors 
(Lidar) identificē šķēršļus, piemēram, tajā pašā 
virzienā braucošu vai stāvošu automobili. Sistē-
ma automātiski bremzē automobili, lai izvairītos 
no sadursmes vai samazinātu sadursmes sekas. 
Dažos gadījumos šī sistēma pat ļauj automobili 
pilnībā apturēt, lai izvairītos no uzbraukšanas 
priekšā braucošajam automobilim.

* Papildaprīkojumā, sākot ar otro aprīkojuma līmeni.

Drošības spilveni
Sadursmes gadījumā pasažierus aizsargā 6 
drošības spilveni: 2 priekšējie, 2 sānu drošības 
spilveni un 2 drošības aizkari priekšā un 
aizmugurē.

ESP
Visu 208 modeļu standarta aprīkojumā ir ESP 
(elektroniskā stabilitātes programma) ar šādām 
funkcijām: ASR (riteņu pretslīdēšanas sistē-
ma), CDS (dinamiska stabilitātes kontrole), AFU 
(ārkārtas bremzēšanas pastiprinātājs), ABS (riteņu 
bloķēšanu kavējoša sistēma) un REF (elektroni-
skais bremzēšanas spēka sadalītājs).
Fiksēts sānu apgaismojums*

* Standarta aprīkojumā, sākot ar trešo aprīkojuma līmeni.

Fiksēts sānu apgaismojums*
Ja deg gan tuvās, gan tālās gaismas, un ieslēdz 
virziena gaismu, vai arī stūre ir konkrētā stāvoklī, 
šī funkcija ļauj priekšējo miglas lukturu gaismas 
kūlim apgaismot līkuma iekšpusi, ja braukšanas 
ātrums ir zem 40 km/ h (pilsētā, līkumainos ceļos, 
krustojumos, parkošanās laikā...).

* Standarta aprīkojumā, sākot ar trešo aprīkojuma līmeni. 

Park Assist un atpakaļskata kamera*
Atpakaļgaitas kamera tiek aktivizēta automātiski, 
izvēloties atpakaļgaitas pārnesumu. Attēls tiek 
atainots uz skārienjutīgā ekrāna, lai vadītājs 
braukšanas atpakaļgaitā laikā redzētu aiz 
automobiļa esošos šķēršļus. Atpakaļgaitas 
kamera var būt saistīta ar Park Assist stāvvietā 
novietošanas palīgsistēmu, kas identificē brīvas 
stāvvietas un palīdz vadītājam veikt iebraukšanas 
sānu stāvvietā un izbraukšanas no tās manevrus. 
Sistēma automātiski vada stūres darbu un nosūta 
vadītājam vizuālu un audiālu informāciju. 
Vadītājs kontrolē gāzes un bremžu pedāli,
manuālās pārnesumu kārbas gadījumā arī
pārnesumu maiņu un sajūgu.

* Papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.



KRĀSAS*
Pamatkrāsa

tEkstŪras krāsasmEtāLIskās krāsas

PErLamUtra krāsa

mEtāLIska krāsa
Orange Power*

Balts Banquise

Melns Perla Nera

Pelēks  Hurricane

Sudrabains Aluminium

Pelēks  Shark

Balts Perle Nacré

Ice Silver

Sarkans Rubi

Zils Virtuel

Silky Ice

Zils Encre

*Krāsas ir saistītas ar versijām/ interjeru.



INTERJERI*
*Interjeri ir saistīti ar versijām/ virsbūves krāsām.
***Āda un citi materiāli. Sīkāku informāciju par ādas 
interjeru atradīsi tirdzniecības salonā piedāvātajos 
tehniskajos datos vai mājas lapā www.peugeot.lv.
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16” vieglmetāla disks TITANE
Melna matēta krāsa ar dimanta 
apdari

DISKI*

15” BORE dekoratīvā uzlika**                Dekoratīvā uzlika 15” NIOBIUM Vieglmetāla disks 15” AZOTE

Vieglmetāla disks 16” TITANE
Gris Hephaïs

Vieglmetāla disks 16” TITANE 
Technical Grey Brillant, diamantage 

classique

Vieglmetāla disks 16” TITANE
Noir Brillant, ar baltu lāzera 

gravējumu
Vieglmetāla disks 17” diamantée

OXYGENE Technical Grey
Vieglmetāla disks 17”
diamantée CAESIUM***

* Diski atkarībā no versijas/ dzinēja.
**Pieejams balts “Like” līmenī



APRĪKOJUMS, KAS PIEŠĶIR INDIVIDUALITĀTI
Mainot dažādas virsbūves krāsas, kombinējot interjerus un diskus, 
padariet savu automobili individuālu.

Orange Power virsbūves krāsa/ Menthol White Individuālais aprīkojums/ 
16” TITANE vieglmetāla diski

Ice Silver virsbūves krāsa/ Lime Yellow individuālais aprīkojums/ 16” TITANE 
vieglmetāla diski Spīdīgs Technical Grey ar dimanta apstrādi

Bleu Virtuel virsbūves krāsa/ 16” TITANE dimanta diski
Melna matēta krāsa ar dimanta apdari
Interjera detaļas

Interjera detaļas, Menthol White Lime Yellow salona detaļas

Lime Yellow salona detaļas
Menthol White / Lime Yellow individuālo aprīkojumu kombinēšana nav iespējama.
www.peugeot.lv.



208 AKSESUĀRI
01 : Dūnu veste (vīriešiem un sievietēm)*
02 : Sadarbībā ar firmu WIZW&OPE ražotās austiņas ar vadiem 
03 : T-krekls*
04 : Cepure ar nagu
05 : Dzēriena pudeles ietvars*
06 : Sadarbībā ar firmu OXYGEN ražots pulkstenis (pieejams ar trim maināmām 
siksniņām)
07 : Pārnēsājams pastiprinātājs
08 : Piezīmju bloks un pildspalva
09 : Pildspalva*
10 : 8 Gb zibatmiņa un atslēgu piekariņš
11 : Ķegļu soma*

*Pieejama oranžā un melnā krāsā.
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08 09 10 11

07



1.

2.

3.

4. 8.6.

5.
9.7.

1. Juma reliņi + Caesium diski + hromēti 
sānu spoguļu korpusi
2. Aizmugures spoileris
3. Smēķēšanas aprīkojums (pelnu trauks 
+ cigarešu aizdedzinātājs)
4. Sakabes āķis + platforma velosipēdiem
5. Bagāžas nodalījuma pamatne
6. Lime Yellow grīdas paklājiņš
7. Menthol White grīdas paklājiņš
8. Tetrax Smart viedtālruņa turētājs
9. Multimediju turētājs

PAPILDINĀJUMI
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 standarta 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 5 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 lieluma, 
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 remontdarbnīcas 
apmeklējuma. Atbildot uz viņu 
uzdotajiem jautājumiem, sniegsi savu 
ieguldījumu Peugeot pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanā.

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES 
TĪKLS UN PAKALPOJUMI


