JAUNAIS PEUGEOT 2008

PEUGEOT 2008
JAUNAIS KOMPAKTAIS
PILSĒTAS KROSOVERS
Piedzīvojumiem pilna un stimulējoša vadāmība, elegants
dizains un bezkompromisu kvalitāte liecina par Peugeot
uzticību saviem klientiem. Tieši šīs vērtības iemieso jaunais
PEUGEOT 2008 kompaktais pilsētas krosovers.
Ļaujieties, lai jūs apbur šī modeļa spēcīgais dizains, izturība
un elegance!

ATRAKTĪVAIS
PILSĒTAS KROSOVERS
PEUGEOT 2008, kas kompakto pilsētas krosoveru segmentā ieņem
stabilu vietu, ir piedzīvojis atsvaidzinājuma kūri. Tam piemīt pilsētas
krosoveriem raksturīgais spēcīgais dizains. Riteņu arku
paplašinājumi, vertikālais priekšējais režģis un apakšējās daļas bamperi
aizsargā virsbūvi. Jumta reliņi, aizmugurējo durvju dekoratīvās līstes un
aizmugurējais spoileris piedod eleganci un sportiskumu.

PILSĒTAS
KROSOVERA
BURVĪBA
Jaunajam PEUGEOT 2008 krosoveram
dinamiskumu piešķir arī tā elegantā lukturu
signatūra.
Kaķa acīm līdzīgos priekšējos lukturus rotā
hromēti un melni elementi.

PEUGEOT modeļiem raksturīgajiem
aizmugurējiem lukturiem jaunajā 2008 ir
trīs jauni LED “nagi” siltos toņos, kas rada
iespaidīgu 3D efektu.Šie dizaina
elementi ietver ietilpīgo un funkcionālo
bagāžas nodalījuma lūku.

PILSĒTAS
KROSOVERS
AR RAKSTURU
308 GTi sarkanā Ultimate virsbūves krāsa vēl vairāk uzsver
PEUGEOT 2008 raksturu un unikalitāti
Eleganta ir arī virsbūves augšdaļa: logu līstes, jumta reliņi,
aizmugurējo durvju un aizmugurējā spoilera līstes.
Virsbūves detaļas iezīmē šī modeļa pāriešanu uz augstāku
tirgus segmentu un, pateicoties kontrastam ar apakšējo
daļu, akcentē paaugstināto klīrensu.

PILSĒTAS KROSOVERS,
KAS PIEDĀVĀ UNIKĀLUS
PIEDZĪVOJUMUS
PEUGEOT i-Cockpit® piedāvā unikālus
braukšanas piedzīvojumus.
Vadītāja vieta ar dizainu minimālisma
stilā ļauj vadītājam saglabāt vērību un
koncentrēties uz braukšanu.
Vadītāja vieta gluži vai aicina satvert
stūri un iepazīt visu, ko šis modelis
piedāvā. Uz kompaktās stūres rokas
atrodas zemāk un tuvāk viena otrai, līdz
ar to automobiļa vadīšana ir vieglāka
un mazāk nogurdinoša.
* Papildu aprīkojumā, sākot ar Active līmeni.

Vadītāja skatiens ir vērsts uz ceļu un
būtiskā informācija, kas rādītājos tiek
attēlota ar zilām LED gaismām, ir tieši
acu priekšā, pateicoties augstāk
izvietotajam indikatoru blokam.
Rezultāts ir drošāks un ērtāks
brauciens. 7-collu skārienjutīgais
ekrāns* vēl vairāk pastiprina
braukšanas piedzīvojumu, nodrošinot
pilnīgu kontroli pār dažādajām sistēmām.

PATĪKAMI
IKDIENAS BRAUCIENI

PAPLAŠINI SAVU
APVĀRSNI

Jaunais PEUGEOT 2008 rada vēmi doties ceļā. Šim automobilim
vienmēr un uz jebkādiem ceļa segumiem viss tiek kontrolēts.
Unikālus piedzīvojumus piedāvā PEUGEOT i-Cockpit*, tehnoloģiskais
aprīkojums un pirmklasīgā vadāmība. No intuitīvās, veiklās un drošās
jaunā PEUGEOT 2008 vadīšanas var kļūt atkarīgs!

IETURĒTS DIZAINS UN
JAUNI TEHNOLOĢISKI
RISINĀJUMI
Pilsētas krosoveru segmentā unikālais salons apbur
ar savu kvalitatīvo apdari, precīzajiem iestatījumiem,
tehnoloģisko izskatu un krāšņajiem materiāliem.
Ērti iekārtojieties vadītāja sēdeklī un izbaudiet
PEUGEOT i-Cockpit* vadītāja vietu, kas ir īpaši
gaismas bagāta, pateicoties lielajiem logiem.
Instrumentu paneļa augšpusē esošos rādītājus ietver
baltas LED gaismas un kā jumtu var izvēlēties
panorāmas jumtu* ar LED gaismas apmalēm vai
griestu paneļus ar LED gaismas slejām**
* Papildu aprīkojumā, sākot ar Active līmeni.
** Standarta aprīkojumā Allure līmeni.

DAUDZPUSĪGAIS PILSĒTAS
KROSOVERS
Inteliģentā vilces kontroles sistēma Grip Control*
sniedz 2008 vēl labāku saķeri uz dažādiem ceļa
segumiem. Pateicoties uz centrālās konsoles esošajai
pogai, Grip Control® sistēma un Mud & Snow ziemas
riepas ļauj 2008 lietošanas iespējas paplašināt vēl vairāk.
Daudzpusīgā un niansētā sistēma nodrošina pastāvīgu
automašīnas kontroli.Vadītājs jebkurā brīdī var paļauties uz šīs sistēmas standartrežīma saprātīgumu vai
atkarībā no seguma izvēlēties vienu no četriem režīmiem: sniegs, dubļi, smiltis, “ESP off”.
* Papildu aprīkojumā, sākot ar Active līmeni.

DINAMISKS UN
ELEGANTS
Kompaktais pilsētas krosovers 2008 ar plūdlīniju
virsbūvi un vieglāku svaru uz ceļa uzvedas pirmklasīgi
dinamiski un dažādās vadīšanas palīdzības sistēmas
atvieglo pārvietošanos pa pilsētu: Park Assist*
tehnoloģija, atpakaļskata kamera un parkošanās
sensori*.
Papildus šis modelis ir arī elegants: precīzās virsbūves
līnijas un izliekumus vēl vairāk izceļ jaunās virsbūves
krāsas: sarkanais Ultimate un okeāna zilais Emerald
Crystal. Krāsu izvēlē ietilpst deviņi toņi, tostarp piecas
metāliskās un divas parastās krāsas.
* Standarta vai papildu aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas

GT LINE
SPORTISKAS
VIBRĀCIJAS
SPORTISKAS
LĪNIJAS

GT Line aprīkojums*, kas tiek piedāvāts visam PEUGEOT
modeļu klāstam Access, Active un Allure aprĪkojuma lĪmenĪ,
ir vienlaikus sportisks un elegants
Stabilais 2008 GT Line ar ekskluzīvajiem 17-collu glancēti
melniem Eridan dimanta diskiem ir izteikti sportisks. Citās
aprīkojuma līmeņu versijās esošās hromētās detaļas ir
aizstātas ar melnām. Priekšējam režģim ir melnas hromētas
ribas un sarkana aizmugurējā PEUGEOT zīme, kā arī
aizmugurējo daļu rotā izpūtēja dekors. Uz priekšējiem
spārniem un aizmugurējās lūkas izvietoti GT Line logotipi.
* Pieejams atkarībā no valsts.

GT LINE*
PAŠPĀRLIECINĀTS
SPORTISKUMS

GT Line dinamiskais stils turpinās arī
salonā: atverot durvis, jūs sveicina
nerūsējoša tērauda sliekšņa līstes ar
PEUGEOT uzrakstu, alumīnija pedāļi un
sarkanas krāsas ieskauti grīdas paklāji.
Paaugstināto indikatoru paneli, kas
atrodas virs stūres, izgaismo sarkanas LED gaismas, kas harmonizē ar
skārienjutīgā ekrāna RedLine tēmu.

Uz priekšējiem un aizmugurējiem
sēdekļiem, durvju rokturiem, ap pārnesumu kārbas sviru un uz pogas, rokas
bremzes sviras un ādas stūres(1) ir sarkani dekoratīvi uzšuvumi.

* Pieejams atkarībā no valsts.
(1) Āda un citi materiāli. Detalizētāku informāciju par ādas sastāvu var uzzināt tirdzniecības
salona piedāvātajā tehniskajā informācijā vai mājaslapā: www.peugeot.lv

PEUGEOT UN
VIDE
PEUGEOT piedāvā plašu automobiļu klāstu ar zemu
CO2 izmešu daudzumu; vairāk nekā pusei no pārdotajiem automobiļiem šis rādītājs ir zem 140 g/km.
Lai panāktu šādu rezultātu, tiek izmantotas jau
pierādītas tehnoloģijas, kurās Peugeot ir līderis: FAP
dīzeļa dzinējs ar kvēpu daļiņu filtru (pirmo reizi tika
izmantots 2000. gadā), kas ir uzstādīts jau vairāk
nekā 2,1 miljonam automobiļu.

Dzinēji

No piedāvātajiem dīzeļa dzinējiem visefektīvākā ir
BlueHDi pretpiesārņojuma tehnoloģija: jaunajam
2008 vidējais degvielas patēriņš sākot no 3,5 l/100 km
(atbilstoši ES direktīvai).
Jaunais PEUGEOT 2008 ir pieejams ar jaunām,
efektīvām tehnoloģijām, tostarp ar piecu cilindru 1,6
L BlueHDi Euro 6 dīzeļa dzinēju. Ekskluzīvi savstarpēji
apvienojot pēc izvēles katalīzes redukciju (SCR) un
kvēpu daļiņu filtru ar papildvielu, BlueHDi tehnoloģija
ļauj samazināt slāpekļa oksīda un CO2 izmešu*
daudzumu līdz 90%.
* Versija ar riepām ar īpaši zemu rites pretestību. Atbilstoši ES
direktīvai.

Jaunā 2008 benzīna dzinēji ar vidēju degvielas
patēriņu zem 5 l/100 km (atbilstoši ES direktīvai).
Jaunā PEUGEOT 2008 dzinēju izvēlē ietilpst jaudīgi un
ekonomiski 3 cilindru PureTech Euro 6 benzīna dzinēji.
Kompaktāks un vieglāks dzinējs nodrošina augstāku
lietderības koeficientu.
Salīdzinot ar tādas pašas jaudas 4 cilindru dzinējiem,
brīvi elpojošās 3 cilindru versijas ir par 21 kg un turbo
dzinēja versijas - par 12 kg vieglākas.
Aiz lieliskā izpildījuma stāv arī optimizētais degvielas
patēriņš un samazinātā berze.Papildus šie dzinēji ar
ievērojamajiem rādītājiem ir arī ekonomiski.
Jaunajiem dzinējiem ir par 25% zemāks degvielas
patēriņš un CO2 izmešu daudzums, nekā tādas pašas
jaudas 4 cilindru dzinējiem.

Pārnesumu kārba

Degvielas patēriņš l/100 km (1)
Pilsētā

Uz šosejas

Vidējais

CO2 (g/km)

1,0L PureTech 68 Zs

M5

5,2*

3,9*

4,4*

1,2L PureTech 82 Zs S&S

ETG5

4,5**

3,9**

4,1**

95**

1,2L PureTech 82 Zs

M5

5,5*

3,9*

4,5*

104*

1,2L PureTech 110 Zs S&S

M5

5,6*

3,8*

4,5*

103*

1,2L PureTech 110 Zs S&S

EAT6

5,7*

3,8*

4,5*

104*

1,6L BlueHDi 75 Zs

M5

4,2*

3*

3,5*

90*

1,6L BlueHDi 100 Zs S&S

M5

3,8*

3,2*

3,4*

87*

1,6L BlueHDi 100 Zs S&S

M5

3,6**

2,7**

3**

79**

1,6L BlueHDi 120 Zs S&S

M6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

**Ar ļoti zemas rites pretestības riepām.
**Ar īpaši zemas rites pretestības riepām.
(1) Atbilstoši direktīvai 99/100/EK.
M5: 5 pārnesumu manuālā pārnesumkārba.
M6: 6 pārnesumu manuālā pārnesumkārba.
ETG5: elektriski vadāma manuālā pārnesumkārba.
EAT6: 6 pārnesumu automātiskā pārnesumkārba (Efficient
Automatic Transmission 6).
S&S: Stop & Start

102*

DZINĒJI
3 cilindru PureTech benzīna dzinējs.
Niansētais un kompaktais, vidi saudzējošais
un jaudīgais dzinējs ir ļoti efektīvs un piedāvā
augstākās klases tehnoloģijas.
Šis dzinējs savas labākās īpašības parāda
jau pie zemākiem apgriezieniem, lielisks ir
arī zemo apgriezienu/jaudas kompromiss.

Nesamazinot jaudu, minētie tehnoloģiskie
jauninājumi palīdz samazināt degvielas patēriņu
un CO2 izmešu daudzumu par 21%.
Jaunā EAT6 automātisko pārnesumu kārbu 1.2L
PureTech 110 Zs S&S EAT6 turbo dzinēja CO2
izmešu daudzums ir tikai 110 g/km - šis ir zemākais
rādītājs automātiskās pārnesumu kārbas/benzīna
dzinēja kombinācijas segmentā.

BlueHDi tehnoloģija.
1.6L BlueHDi dīzeļa dzinējs savstarpēji apvieno izvēles katalīzes
redukciju un kvēpu daļiņu filtru ar papildvielu (FAP).
Šis dzinējs nodrošina lielisku vadāmību un zemu degvielas patēriņu. Ar 75,
100 un 120 zirgspēkiem tiek nodrošināts labs sniegums, kā arī zems
degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums.

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S

1,2L PureTech 110 S&S
PĀRNESUMU KĀRBAS

M5/EAT6

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS

205 Nm 1750 tr/m

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

1750 ja 5500 tr/m

TIEŠA IESMIDZINAŠANA AR SPIEDIENU

200 bar

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS 230 Nm sākot ar 1750 apgr./min

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

1750 - 3500 apgr./min

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km) (1) 3,7 (3,5*/3,6**)
CO2 IZMEŠI (g/km)

JAUDĪGAIS JAUNĀS PAAUDZES TURBO

M5

PĀRNESUMU KĀRBAS

97 (90*/95**)

240 000 p/m

(1)
/ 4,8 (EAT6)
VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/1004,4
km)(M6)

CO2 IZMEŠI (g/km)

103 (M6) / 110 (EAT6)

M5: 5 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
M6: 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.
EAT6: Jaunā 6 pārnesumu (Efficient Automatic Transmission 6)
automātiskā pārnesumu kārba piedāvā Quickshift pārnesumu
pārslēgšanas tehnoloģiju, kas nodrošina ātrāku, līganāku un
ērtāku pārnesumu pārslēgšanu.
S&S: Stop un Start.
FAP: kvēpu daļiņu filtrs ar papildvielu.
(1) Atbilstoši direktīvai Nr. 99/100/CE
* Versija ar ļoti zemu degvielas patēriņu/riepas ar īpaši zemu
rites pretestību.
** Riepas ar ļoti zemu rites pretestību.

Grip
Control®

Daudzpusīgais Grip Control®*, kas darbojas tik līgani,
uzlabo vilktspēju un saķeri uz jebkādām virsmām,
iedarbojoties uz priekšējiem riteņiem caur ESP
elektronisko vadību. Modeļos sākot ar 100 zirgspēku
dzinēju Grip Control ir pieejams gan ar manuālo, gan
ar automātisko pārnesumu kārbu.

Grip Control® sistēma piedāvā 5 režīmus:
Standarts:
• Piemērots parastiem ceļiem.
• Maza slīdamība.
Sniegs:
• Pielāgo abu priekšējo riteņu saķeri atbilstoši ceļam.
• Automātiski pārslēdzas uz standartrežīmu pie
ātruma 50 km/h.

Dubļi:
• Piemērots braukšanai pa slideniem un bez seguma
ceļiem.
• Atvieglo braukšanas uzsākšanu, nodrošinot pēc
iespējas lielāku griezes momentu iestrēgušajam
ritenim.
• Darbības princips ir līdzīgs paaugstinātas berzes
diferenciālim.
• Automātiski pārslēdzas uz standartrežīmu pie
ātruma 80 km/h.

•
•

Smiltis:
• Piemērots mīkstam segumam.
• Ļauj abiem velkošajiem riteņiem vienlaikus slīdēt,
lai automobilis varētu virzīties uz priekšu.
• Automātiski pārslēdzas uz standartrežīmu pie
ātruma 120 km/h.
ESP Off :
• ESP un Grip Control® sistēmu pilnīga izslēgšana.
• Līdz ātrumam 50 km/h vilktspēju regulē tikai
vadītājs.

KROSOVERA
TEHNOLOĢIJA
Šasija
Pateicoties vieglākam svaram (sākot no 1045 kg), jaunais kompaktais pilsētas krosovers 2008
ar plūdlīniju virsbūvi ir arī dinamiskāks un pieejams ar četriem šasijas iestatījumiem. Atsperes,
amortizatori, šķērsstabilizators, priekšējais tilts un aizmugurējais spraislis ir specifiski veidoti, lai
nodrošinātu vislabāko iespējamo dinamiku ar jebkuru dzinēju.
Līdzsvars ir pirmklasīgs un stūres darbs ir piemērots katram šasijas iestatījumam, lai kompaktajai
stūrei nodotu pareizu informāciju par ceļu.

EAT6 automātiskā pārnesumu kārba
PEUGEOT 2008 ar 1,2L PureTech 110 Zs S&S dzinēju ir pieejams ar degvielas patēriņu
optimizējošo un braukšanas piedzīvojumu pastiprinošo 6 pārnesumu EAT6 automātisko
pārnesumu kārbu.
Pateicoties Quickshift tehnoloģijai, EAT6 pārnesumu kārba nodrošina ātrāku un līdzenāku
pārnesumu maiņu un patiesu braukšanas baudījumu.
EAT6 pārnesumu kārbas efektivitāte, kas ir gandrīz līdzvērtīga manuālai pārnesumu kārbai,
ir panākta pateicoties mazākai iekšējai berzei un fiksējošajiem pārveidotājiem, kas novērš
slīdēšanu.

VADĪŠANAS PALĪGI
Jaunā PEUGEOT 2008 novatoriskais aprīkojums
piedāvā vēl lielāku drošību nekā tā priekšgājējam:
Active City Brake*
Active City Brake tehnoloģija ir automātiska
bremzēšana, lai izvairītos no sadursmes pilsētā,
kas jaunajam 2008 ir pieejams papildu
aprīkojumā sākot ar Active aprīkojuma līmeni.
Šī tehnoloģija palīdz novērst avāriju vai mazināt
tās sekas, ja vadītājs pats neiejaucas un
transportlīdzeklis pārvietojas ar ātrumu zem 30
km/h. Sensors (LIDAR), kas atrodas priekšējā
stikla augšdaļā, identificē tajā pašā virzienā
braucošu vai stāvošu automobili. Active City
Brake automātiski bremzē automobili, bremzējot
līdz 10 km/h, vai apstādina automobili pilnībā, ja
ātrums pirms automātiskās bremzēšanas

aktivizēšanas ir zem 15 km/h. Active City Brake
nespēj identificēt automobiļa priekšā esošos
gājējus un velosipēdistus.Automātiskās
bremzēšanas mērķis ir izvairīties vai mazināt
sadursmes ar citiem automobiļiem sekas.
Drošības spilveni
Sadursmes gadījumā pasažierus aizsargā 6
drošības spilveni: 2 priekšējie, 2 sānu drošības
spilveni un 2 drošības aizkari priekšā un aizmugurē.
ESP
2008 standarta aprīkojumā ietilpst ESP
(elektroniskā stabilitātes programma), ASR (riteņu
pretslīdēšanas sistēma), DSP (dinamiskā
stabilitātes kontrole), EBA (ārkārtas bremzēšanas
pastiprinātājs), ABS (riteņu pretbloķēšanas
sistēma) un EBD (elektroniskais bremzēšanas
spēka sadalītājs).
* Atkarībā no dzinēja.

Miglas lukturi ar sānu apgaismojuma funkciju.

Park Assist un atpakaļskata kamera

Kad tiek izmantoti tuvie vai tālie lukturi un ir ieslēgts
pagrieziena rādītājs vai stūre ir noteiktā stāvoklī,
šī funkcija ļauj priekšējiem miglas
lukturiem automātiski apgaismot līkuma iekšpusi,
ja braukšanas ātrums ir zem 40 km/h.
Standarta aprīkojumā Allure līmeni.

Jauno 2008 var pasūtīt ar atpakaļskata kameru,
kas tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot
atpakaļgaitu. Attēls tiek rādīts uz skārienjutīgā
ekrāna, lai vadītājs atpakaļgaitas laikā redzētu
automobilim aizmugurē esošos šķēršļus.
Papildus atpakaļskata kamerai jaunajam 2008
Allure līmenī kā papildu aprīkojums ir pieejama
aklās zonas novērošanas sistēma, kā arī inteliģentā
Park Assist parkošanās palīdzības sistēma.
Park Assist sistēma identificē brīvu stāvvietu un
automātiski veic automobiļa paralēlās parkošanās
iebraukšanas un izbraukšanas manevrus.
Sistēma ar ultraskaņas sensoriem automātiski
vada stūres darbu, vadītājs darbojas tikai ar gāzes
un bremzes pedāļiem, manuālās pārnesumu
kārbas gadījumā - arī ar pārnesumu maiņu.

SAVIENOJAMĪBA
Jaunā PEUGEOT 2008 lietotnes, funkcijas un saziņas pakalpojumus var vienkārši izmantot un
iestatīt
uz 7-collu skārienjutīgā ekrāna.
Mirror Screen*
MirrorScreen papildina Peugeot 2008 multimediju sistēmas funkcionalitāti, ļaujot izmantot ar
Mirrorlink® vai Apple CarPlayTM savienojamu viedtālruņu lietotnes uz 7-collu skārienjutīgā ekrāna.
MirrorLink® ir Car Connectivity konsorcija izstrādāts progresējošs komunikāciju protokols, kas
apvieno
galvenos automobiļu un Android mobilo tālruņu ražotājus un lietotņu attīstītājus.
Lietotņu pārskatu var aplūkot šeit: http://www.mirrorlink.com/apps
Apple CarPlayTM ir Apple komunikāciju protokols: http://www.apple.com/ios/carplay/
Lai nodrošinātu optimālu izlasāmību un lietošanas drošību, savienojamās lietotnes tiek attēlotas
ar īpašu vadīšanai piemērotu saskarni.
Lietotnes darbojas gan stāvēšanas, gan braukšanas laikā, lai gan braukšanas laikā izmantojamo
lietotņu daudzums ir ierobežots.
MirrorScreen Active un Active Plus līmeņa automobiļiem ir pieejams papildu aprīkojumā, Allure
līmeņa
automobiļiem - standarta aprīkojumā.
Papildu informācija pieejama adresē: http://servicesportal.master-en.live.kppv3.net/discover-mirror-screen-2/

KRĀSAS*
Parastās krāsas

Balts Banquise

Pelēks Hurricane

Metāliskās krāsas

Melns Perla Nera

Pelēks Platinium

Okeāna zils Emerald Crystal

Pelēks Artense

Pelēks Spirit
Perlamutra krāsa

Balts Nacre

Metāliskā krāsa ar tonētu laku
Sarkans Ultimate
* Krāsas ir saistītas ar versijām/interjeriem.
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INTERJERI*
* Krāsas ir saistītas ar versijām/interjeriem.
(1) Āda un citi materiāli. Detalizētāku informāciju par ādas
sastāvu var uzzināt tirdzniecības salona piedāvātajā tehniskajā informācijā vai mājaslapā: www.peugeot.lv
** Pieejams atkarībā no valsts.

DISKI*

15’’ tērauda diski un
dekoratīvās uzlikas LODE

16’’ tērauda diski un
dekoratīvās uzlikas ARSENIC

16’’ tērauda diski un
dekoratīvās uzlikas STRONTIUM

16’’ tērauda diski un dekoratīvās uzlikas ZIRCONIUM

16’’ vieglmetāla diski
AQUILA

16’’ vieglmetāla diski
HYDRE

17” vieglmetāla diski,
pelēki ERIDAN

17” vieglmetāla diski,
melni ERIDAN

Alumīnija disks
ERIDAN 17’’ Full Black melns**

*Diski ir atkarīgi no versijas/dzinēja.
**Tikai GT Line.
** Pieejams atkarībā no valsts.

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES
TĪKLS UN PAKALPOJUMI
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.
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.

nepieciešamās izdarāmās
darbības. Un tam vienmēr ir
Peugeot garantija.

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

PEUGEOT ORIĢINĀLO
REZERVES DAĻU
PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturībavisas 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 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.

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.

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.

