JAUNAIS PEUGEOT EXPERT

PAAUDZI
PRIEKŠĀ
Novatoriskais, vieglākais un darbam uzticamais, jaunais PEUGEOT Expert ir
radīts uz Peugeot jaunās paaudzes modulārās platformas.
PEUGEOT Expert ir pieejams 3 garumos: 4,60 m garajā Compact versijā,
4,95 m garajā Standard versijā un 5,30 m garajā Long versijā.
Tikai 1,90 m* augstais Expert labi ietilpst arī zemākās stāvvietās.
Jaunais PEUGEOT Expert piedāvā lielisku kompromisa attiecību starp tā
ārējiem izmēriem un funkcionalitāti.
Rūpīgi pārdomātais modelis atbilst jūsu prasībām degvielas patēriņa, ērtuma,
dinamikas un drošības ziņā.

* Maksimums 1,94 m pie paaugstinātas pilnas masas.

JAUNĀ
PLATFORMA
Jaunais PEUGEOT Expert tiek izgatavots
uz jaunas platformas, kas Expert līdz
ar jauno virsbūves konstrukciju sniedz
vairākas priekšrocības:
Efektivitāte
Vieglāks svars samazina arī degvielas
patēriņu un CO2 izmešus, kas konkrētajā
segmentā ir viszemākie*.

Jaunā platforma ļauj Expert uzstādīt
automātiski atveramas, bīdāmās sānu
durvis*** un Moduwork sēdekli***.
Komforts
Ērtā balstiekārta, gan esot noslogota,
gan nenoslogota, pirmklasīgā noturība
uz ceļa, dinamiskums un manevrēšanas
spējas ir īpašības, kas vairo braukšanas
baudījumu.

Drošība
Jaunais PEUGEOT Expert aprīkojums
ietver vairākas vadīšanas palīdzības
sistēmas, kas padarīs jūsu braucienus
būtiski drošākus.
Expert Combi versija EuroNCAP testos ir
ieguvis 5 zvaigznes.
Efektivitāte
Jaunais PEUGEOT Expert ir pieejams
trīs garumos: Compact, Standard un
Long versijās, kas ir tikai 1,90 m**
augstas, tādēļ tās var iebraukt jebkurā
stāvvietā.
*Rādītāji homoloģēšanas brīdī:
Degvielas patēriņš pilsētā (l/100 km) : 5,3 - 6,3 – CO2 izmeši (g/km): 138 – 165
Degvielas patēriņš uz šosejas (l/100 km) : 4,9 - 5,5 – CO2 izmeši (g/km): 127 – 145
Vidējais degvielas patēriņš l/ 100 km 5,1 - 5,9 – CO2 izmeši (g/km): 133 – 155
** Maksimums 1,94 m pie palielinātas pilnas masas.
***papildaprīkojumā
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ELEGANCE
UN SPĒKS
Jaunais PEUGEOT Expert ar spēcīgo dizainu atstāj
izturīgu un elegantu iespaidu.
Jaunais paaugstinātais vertikālais priekšējais režģis izceļ
Expert izskatu, padarot šo modeli uzreiz pamanāmu.
Pack Look* un LED gaismu signatūra piešķirs jūsu
uzņēmuma tēlam eleganci.
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PEUGEOT Expert spēcīgā, izteiksmīgā un plūdlīniju
virsbūve ļauj nojaust par ietilpīgo un funkcionālo
iekštelpu.
*Kā papildu aprīkojums ir pieejams priekšējais un aizmugurējais
bamperis, LED-gaismu signatūra, miglas lukturi, priekšējais
režģis sudraba krāsā, kā arī sānu spoguļu korpusi, durvju rokturi
un sānu līstes virsbūves krāsā.

VIENKĀRŠĀKA IEKRAUŠANA
UN IZKRAUŠANA
Automātiski atveramo bīdāmo durvju* gadījumā, atvēršanai pietiek tikai pieskarties ar kāju zem aizmugurējā bampera
stūra un automātiski atvērsies PEUGEOT Expert attiecīgās puses durvis.
Ar šo pašu kustību varat bīdāmās durvis aizvērt un aizslēgt.
Ja jums ir aizņemtas rokas, nesamais nav jānoliek zemē – pietiek, ka kabatā ir elektroniskā atslēga.

* Papildu aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas
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MODUWORK
KONCEPTS
Moduwork* sēdeklis padara jauno Expert par daudz funkcionālāku, ļaujot
izmantot arī tukšās sēdvietas.
Blakus sēdekli var konfigurēt, kā rezultātā tiek iegūta brīva vieta ar līdzenu
grīdu.
Starpsienā esošā atveramā lūka palielina automobiļa lietderīgo kravas
telpas garumu līdz 4 metriem, kas ļauj pārvadāt garus priekšmetus.
Papildus, ja nepieciešams, varat savu PEUGEOT Expert pārvērst par
biroju: nolaižot priekšējo sēdekļu roku balstu, zem tā parādīsies praktisks
salokāms galdiņš.
*Papildaprīkojumā
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ATVIEGLOTA BRAUKŠANA
PA PILSĒTU
Kompaktā versija
4,60 metrus garā Compact versija
atvieglo ikdienas pārbraucienus.
Kompaktās versijas izmēri ir lieliski
piemēroti satiksmei pa pilsētu.
Papildus varat vienmēr rēķināties ar šī
modeļa izturību:
PEUGEOT Expert Compact kravnesība ir
līdz 1292 kg, lietderīgais tilpums ir
5,1 m3* un lietderīgais garums ir 3,32m*
(līdzīgi kā Standard un Long versijām).
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Parkošanās
PEUGEOT Expert izmēri atvieglo arī
parkošanos: tikai 1,90 m ** augstais
automobilis ietilpst arī zemākās
stāvvietās.
* ar Moduwork sēdekli
** Maksimums 1,94m pie palielinātas pilnas
masas.
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ĒRTS SALONS
Ērta vadīšana
PEUGEOT Expert ir ērti vadīt.
Pakāpiens atvieglo iekāpšanu un apsēšanos
augstajā vadītāja sēdeklī.
Funkcionālā un ergonomiskā vadītāja vieta
ir līdzīga sedanam, un piedāvā daudzas
novietnes.
Jaunās paaudzes 3D navigācijas sistēma
ar balss atpazīšanu* vēl vairāk atvieglo
braucienus.
Sistēmā ietilpst interneta pakalpojumi un
TomTom Traffic* informācija par reālā laika
satiksmi.

attēlotas uz 7 collu skārienjutīga ekrāna***,
kur tos var arī pārvaldīt.
Birojs kustībā
Līdz ar priekšējo sēdekļu roku balstu atveras arī
Moduwork* salokamais galdiņš, vienā mirklī
pārvēršot vadītāja vietu par ergonomisku un
praktisku biroju.
Pateicoties integrētajai pamatnei ar
viedtālruņa lādētāju**** un planšetdatora
pamatnei****, kas atrodas instrumentu panelī,
daudzi nepieciešamie darba līdzekļi ir pastāvīgi
redzami un rokas stiepiena attālumā.

Mirror Screen** funkcija ļauj pievienot
viedtālruni USB ligzdai, kas atrodas
instrumentu panelī: lietojumprogrammas tiek

* Papildu aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas
**Tikai MirrorLink® vai Apple CarplayTM sertificētās lietotnes darbojas stāvēšanas vai braukšanas laikā (atkarībā no situācijas).
Braukšanas laikā daļa no lietotnes funkcijām nestrādā. Zināma veida saturam, kas jūsu viedtālrunī ir pieejams bezmaksas, jāpasūta līdzvērtīga
maksas MirrorLink® vai Apple CarplayTM sertificēta lietotne. Mirror Screen funkcija ar MirrorLink® savienojamos Android tālruņos strādā caur
MirrorLink® tehnoloģiju un iOS tālruņos - caur Apple CarplayTM ar nosacījumu, ka tālruņa pakalpojuma pakete ietver Interneta savienojumu.
Jaunie viedtālruņi lielākoties ir aprīkoti ar šīm tehnoloģijām.
Papildu informācija http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** Standarta vai papildu aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas
**** Pielikums.
Planšetdatora pamatne ir piemērota līdz 11” planšetdatoriem.
Planšetdatoru var pievienot USB ligzdai, kas atrodas instrumentu panelī.
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VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS
UN DROŠĪBAS SISTĒMAS
Intuitīvā vadīšana
Ērtākai un drošākai vadīšanai PEUGEOT Expert piedāvā vairākas
jaunās paaudzes vadīšanas palīdzības sistēmas*.
Ceļa zīmju un ātruma ierobežojumu identificēšanas sistēma.
Multifunkcionālā kamera* atpazīst ātrumu ierobežojošās zīmes un
informē jūs par tām indikatoru blokā vai Head Up displejā.
Uz ceļazīmes norādīto braukšanas ātrumu jums piedāvā kruīza
kontrole vai ātruma ierobežotājs, ja šīs sistēmas ir aktivizētas.

Active Safety Brake
Active City Brake* ir jaunās paaudzes automātiskās bremzēšanas
sistēma, kas sāk darboties sadursmes riska gadījumā.
Kamera un radars identificē šķēršļus, kas pārvietojas vai stāv.
Ja vadītājs nebremzē vai bremzē pārāk maz, tad sistēma cenšas
apturēt automobili pati.
Sistēma ļauj izvairīties no sadursmes, ja braukšanas ātrums ir
mazāks par 30 km/h vai mazina sadursmes sekas, samazinot
braukšanas ātrumu.

VisioPark 1
Atpakaļskata kamera* tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot
atpakaļgaitu.
Kamera piedāvā aizmugurējās daļas un tās apkārtnes 180° skatu.
Uz ekrāna tiek attēlotas arī vadlīnijas, kas kustās līdz ar stūri.
Ja automobiļa aizmugurē ir šķēršļi, sistēma veic tālummaiņu un
pievieno arī citus skatus.

Brīdināšanas sistēma par novirzīšanos no braukšanas joslas
Šī brīdināšanas sistēma* identificē automobiļa novirzīšanos no
braukšanas joslas, ja nav ieslēgts pagrieziena rādītājs.
Skaņas signāls un brīdinājuma gaisma ir īpaši noderīga, ja vadītājs
uz mirkli kļūst miegains vai samazinās viņa koncentrēšanās spējas.
Aklās zonas novērošanas sistēma
Ar 4 priekšējā un aizmugurējā bamperī esošiem sensoriem aklās
zonas novērošanas sistēma* ļauj identificēt labajā vai kreisajā pusē
aklajā zonā esošu transportlīdzekli.
Ja tiek identificēts transportlīdzeklis, attiecīgās puses sānu spogulī
vai ekrānā parādīsies brīdinājuma gaisma.
Head Up Display
Head Up Display* sistēma uz vadītāja redzeslaukā esošā plānā
paneļa projicē ar vadīšanu saistītu būtisku informāciju: braukšanas
ātrumu, kruīza kontroles vai ātruma ierobežotāja instrukcijas utt.
Visi vadīšanai nepieciešamie dati ir droši tieši jūsu acu priekšā.

Automātiska tālo lukturu pārslēgšana
Sistēma* darbojas tumsā un automātiski pārslēdz tālās gaismas uz
tuvajām gaismām un otrādāk, atkarībā no kameras identificētajiem
automobiļiem.
Kruīza kontrole
Šī sistēma* ļauj saglabāt drošu distanci no priekšā
braucošā automobiļa, pielāgojot ātrumu 20 km/h amplitūdā.
Šī sistēma nav aprīkota ar automātisko bremzēšanu.
Kruīza kontrole vislabāk ir piemērota plūstošai un ne ļoti
blīvai satiksmei.

Drošības spilveni
PEUGEPT Expert ir aprīkots ar 4 drošības spilveniem:
- 2 priekšējie drošības spilveni, kas aizsargā vadītāja un pasažiera
galvu un krūškurvi tiešas sadursmes gadījumā.
- 2 sānu drošības spilveni**, kas aizsargā vadītāju un pasažieri sānu
sadursmes gadījumā.

* Papildu aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas
* Standarta vai papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.
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KATRAM
SAVS
Aprīkojums dažādiem lietošanas veidiem
Lai atbilstu dažādu darbības jomu vajadzībām, ir
pieejamas vairākas jaunā Expert versijas.
Versijām ar pagarināto kabīni, otrajā rindā ir
trīsvietīgs sēdeklis, kas ļauj kabīni izmantot vēl
daudzveidīgāk.

PEUGEOT Expert ir pieejams arī kā šasija.
Šī efektīvā pārbūvei piemērotā versija ļauj
pārbūvētājam automobili piemērot klientiem ar
specifiskām darbības jomām.
Izturīgajā un funkcionālajā Combi versijā
(arī 4,60 m garā versija) ietilpst līdz 9 cilvēki.

Kabīnē ietilpst līdz 6 cilvēkiem. Tiek piedāvātas
versijas, sākot ar izturīgo un funkcionālo bāzes
līmeņa versiju līdz augstākajai versijai ar luksusa
aprīkojumu*. Pagarinātās kabīnes ar saliekamajiem
sēdekļiem, ja starpsiena un aizmugurējie sēdekļi ir
salocīti, tilpums ir līdz 5,5 m3.

*Ar fiksētām pagarinātām kabīnēm

Confort Plus

Paraksts zem lielās bildes: šasija, kompakts furgons, standarta furgons, līdz 9-vietīgs Combi un versija ar pagarināto kabīni.
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Long
Standard
Compact

IZMĒRI UN IETILPĪBA
Kravas nodalījuma iekraušanas izmēri

Ārējie izmēri
Versijas

Versijas

Versijas

Compact

Standard

Long

Lietderīgais platums starp
riteņu arkām

1258

1258

1258

Aizmugurējo durvju atveres augstums

1220

1220

1220

Augstums (mm)

1905*

Bīdāmo durvju atveres platums

745

935

935

1920

Bīdāmo durvju atveres augstums

1238

1241

1241

Platums bez sānu
spoguļiem (mm)

Aizmugurējā sliekšņa augstums

545-626

544-613

600-633

Izmēri (mm)

Pagarinātā kabīne ar saliekamo
sēdekli

4,7

5,5

Fiksēta pagarinātā kabīne

3,2

4

Maksimālais lietderīgais tilpums (m3)

Maksimālais iekšējais augstums

1397

1397

1397

1935

Maksimālais lietderīgais garums

2162

2512

2862

1920

Maksimālais lietderīgais garums
ar Moduwork sēdekli

3324

3674

4026

Maksimālais lietderīgais tilpums (m3)

4,6

5,3

6,1

Maksimālais lietderīgais
tilpums ar Moduwork sēdekli (m3)

5,1

5,8

6,6

1292

1292

1292

Long

Izmēri (mm)

Garums (mm)

4609

4959

5309

1895*
1920
2204

Long

Long

Standard

2204

Standard

Standard

Compact

Platums ar atvērtiem
sānu spoguļiem (mm)

Versijas

Compact

Izmēri (mm)

2204

Maksimālā kravnesība (kg)**

20

Pagarināto kabīņu tilpums

Iekšējie izmēri

*1940 /1930 pie palielinātas pilnas masas.
** Pieejams atkarībā no versijas, dzinēja un aprīkojuma
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PROFESIONĀLAIS
APRĪKOJUMS

Koka apšuvums
Lai aizsargātu automobiļa kravas iekštelpu,
piedāvājam koka apšuvumu:
– Vienkāršs koka apšuvums*
– Koka apšuvums ar pretslīdes pārsegumu* ar
alumīnija sliekšņa līstēm.

Atkarībā no nepieciešamības pieejami dažādi
grīdas, riteņu arku un sānu** pilnas aizsardzības
komplekti.

Piekabes aprīkojums
Jaunā PEUGEOT Expert buksēšanas spēja ir līdz
2,5 tonnām***.

Piedāvājam dažādas piekabes iekārtas*:
– Viengabalains un ar darbarīku noņemams
piekabes āķis ar lodgalvu vai kombinēts
piekabes āķis,
– saukts arī ’’Gulbja kakls’’- noņemams piekabes
āķis (Expert Combi).

Kravas norobežojumi
PEUGEOT Expert aprīkojumā ietilpst dažādas
starpsienas.
Dažādas standarta sienas:
– Slēgta vai ar augšējo logu*
– Ar Moduwork* apakšējo lūku vai bez.
Comfort starpsiena, kas nodrošina:
– siltumizolāciju
– skaņas izolāciju
– plašāku vadītāja sēdekļa muguras atbalsta
regulāciju
– gaišu tekstila pārsegumu vadītāja sēdekļa pusē,
kas ir arī uz griestu paneļa.

* Papildu aprīkojumā atkarībā no versijas
** sānu koka pārsegumi nav savienojami ar sānu bīdāmo durvju
motoriem, jo motori atrodas sānu starpsienas vidusdaļā.
***Reģistrētās masas robežās
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EXPERT
COMBI
Cilvēku pārvadājumi
Jaunajā izturīgajā un funkcionālajā PEUGEOT
Expert Combi ietilpst līdz 9 cilvēkiem (pat 4,60
m garajā Compact versijā).
1,90 m augstais automobilis ietilpst jebkurā
stāvvietā.
Piekļuve trešajai sēdekļu rindai ir ļoti vienkārša.
Tikai ar vienu pogu var nolaist otro sēdekļu
rindu un atbrīvot piekļuvi aizmugurējam
sēdeklim.
Šim automobilim var uzstādīt divviru durvis*, kas
atvieglo bagāžas iekraušanu kravas nodalījumā,
kuras ir aprīkotas ar apsildāmiem stikliem un
stiklu tīrāmajām slotiņām 50/50*.
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PEUGEOT Expert Combi ir pieejams dažādās
konfigurācijās un visus aizmugurējos sēdekļus
var izņemt.
Konfigurācijas ir šādas:
•
Divvietīgs priekšējais pasažieru sēdeklis*
•
Atsevišķi pirmās rindas sēdekļi un pa daļām
nolaižams otrās rindas sēdeklis*
•
Divdaļīgi nolaižams otrās rindas sēdeklis*
un nolaižams trešās rindas sēdeklis*
Papildus bagātīgajam drošības aprīkojumam,
jaunajai pamatnei un stiprinātajai virsbūves
konstrukcijai, jaunais PEUGEOT Expert Combi
var lepoties arī ar 5 Euro NCAP zvaigznēm.
** Standarta vai papildu aprīkojumā, atkarībā no valsts
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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.

PRODUKTIVITĀTE
Degvielas

Jaunais PEUGEOT Expert ir pieejams ar jaunām,
efektīvām tehnoloģijām, tostarp ar četru cilindru
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%.
PEUGEOT Expert ekspluatēšanas izmaksas ir
zemas galvenokārt, pateicoties optimizētajam
degvielas patēriņam un apkopes intervālam, kas ir
40 000 km vai 2 gadi.
* Euro 6 ir Eiropā spēkā esoša norma, kuras mērķis
ir samazināt izmešu līmeni.
** Izvēles katalīzes redukcija.
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Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (1)
Pilsētā
(l/100km)

Uz šosejas
(l/100km)

Vidējais
(l/100km)

Vidējie CO2
izmeši (g/km)

BlueHDi 95 hj M6

6,0 – 6,1*

5,2 – 5,4*

5,5 – 5,6*

144 – 148*

BlueHDi 95 hj S&S ETG6

6,0 – 6,1*

5,2 – 5,4*

5,5 – 5,6*

144 – 148*

BlueHDi 115 hj S&S M6 (2)

5,6

5,0

5,2

133

BlueHDi 120 hj S&S M6

6.3

5.1

5,5

144

BlueHDi 150 hj S&S M6

5,9*

4,9*

5,3*

139*

BlueHDi 180 hj S&S EAT6

6,6

5,7

6,1

151*

Dzinējs

(1) Atbilstoši direktīvai Nr. 99/100/CE
(2) Nav pieejams Long versijā
* Homoloģēšanas gadījumā
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KRĀSAS

Melns „Onyx“ *

Sarkans „Ardent“ *

Zils „Impérial“ *

Brūns „Rich Oak“ **

DISKI

INTERJERI

16 un 17 collu disks

Audums Curitiba, vienkrāsains Bise

Balts „Banquise“ *

Pelēks „Platinium“ **
San Francisco 16"

Audums Curitiba, trīskrāsains Meltem

Smilšukrāsa „Nautile“ **

Pelēks „Aluminium“ **

Miami 17"

Melns TEP Carla / Audums Curitiba, trīskrāsains Meltem

Phoenix 17"

Melns TEP Carla

Sarkans „Tourmaline“ **

* matēts krāsu tonis
** metālisks krāsu tonis
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TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES TĪKLS,
UN PAKALOJUMI

PĀRBŪVĒJAMIE
AUTOMOBIĻI

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.

Lai bagātinātu savu modeļu klāstu un atbilstu uzņēmumu
un atsevišķu privātpersonu specifiskajām prasībām, Peugeot
zīmols sadarbojas ar automobiļu virsbūvju izgatavotājiem
un pārbūvētājiem, piedāvājot piemērotu risinājumu jebkurai
vajadzībai.
Sadarbības rezultāts ir modeļi, kas atbilst visizplatītākajām
īpašajām vajadzībām.
Šos izstrādājumus ražo Francijas un citu Eiropas valstu automobiļu
virsbūvju izgatavotāji un pārbūvētāji, kas bieži vien jau vairākās
paaudzēs ir darbojušies šādās nozarēs: reklāmas automobiļi,
lielizmēra modeļi, automobiļi ar kasti un pagarinātās kabīnes,
neatliekamās palīdzības automobiļi, refrižeratori, apvidus
automobiļi, tirdzniecības automobiļi, transports cilvēkiem ar
kustību ierobežojumiem utt.

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.

Lai vienkāršotu jaunā Expert pārbūvi, ir pieejami īpaši
savienošanas bloki (standarta vai papildu aprīkojumā), kas
ļauj pievienot papildu elektroiekārtas, nemainot automobiļa
elektroshēmu.

PEUGEOT ASSISTANCE –
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc
negaidītā situācijā, 24 stundas

Jaunais modelis ir pieejams arī ar šasiju, kas domāta kā bāze
noteiktām pārbūvēm.
Drošai virsbūves detaļu piestiprināšanai ir specifiski stiprināšanas
punkti.

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.

Pārbūvēto versiju piemēri nav obligāti – dekorācijas nav
pieejamas.
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diennaktī un 365 dienas gadā
tev ir iespēja piezvanīt Peugeot
Assistance.

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.
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