
UUS PEUGEOT 208 



ENERGIAPOMM
PEUGEOT 208 võlub kohe esmapilgul oma uue, konkreet-
sema, sportlikuma ja puhtama stiiliga, millele annab palju 
juurde ka dünaamiline, nooruslik ja värske Orange POWER 
metallikvärv.

Eksklusiivsete kerevärvide, personaalsete disaini-
võimaluste, sportlike versioonide, uue tehnoloogilise 
mugavus- ja turvavarustuse ja uute säästlike ning võimsate 
mootoritega PEUGEOT 208 ei jäta tähelepanuta ühtegi 
valdkonda.



VÕLUV JA 
LIGITÕMBAV
Uus esipaneel on teravamate ja täpsemate joontega 
ning jõulisem. Laiem esivõre ja seda ümbritsev liist on 
paksemad ning täielikult esipaneeli integreeritud. 

Uuenenud stiili rõhutavad alati äratuntav tehnoloogiline 
LED-signatuur* ning uued kahevärvilised esituled*, mille 
mustad ja kroomitud liistud annavad 208-le 
terava “pilgu”. 

*Standardvarustuses alates Active Plus varustustasemest.



SPORTLIK JA 
ELEGANTNE STIIL
Isikupärane ja äärmiselt läbimõeldud stiiliuuendustega 
PEUGEOT 208 kerekuju on elegantne ja samas sportlik, 
energiast pakatav ja kaasaegne.

Esistange välisnurkadesse nihutatud udutuledega uus 
ilme muudab sõiduki visuaalselt laiemaks, 
dünaamilisemaks ja stabiilsemaks, ahvatledes 
juhti otsekohe rooli istuma.



ISELOOMULIKUD 
TULED
Uued 3D LED küünistega tagatuled on pilkupüüdvad ja 
üllatavad. Ühtlase valgusega sooja punast värvi 3D 
efektiga tuled on tõelised tehnoloogilised pärlid. 

Tüüpiliste PEUGEOT lõviküünistega uued tuled on 
saadaval kõikidel 208 varustustasemetel.



KOMPAKTNE JA HÄSTI 
MANÖÖVERDATAV
Alla 4 meetri pikkune kompaktne ja väikese rooliga 
uus PEUGEOT 208 on nobe ning linnatänavatel lihtsalt 
manööverdatav, pakkudes suurepärast sõiduelamust. 

End nii linnas kui ka maanteel koduselt tundev uus PEUGEOT 208 
on äärmiselt praktiline igapäevasteks sõitudeks ja lihtsasti pargitav 
tänu tagurduskaamerale, parkimisanduritele* ning Park Assist* 
parkimisabi süsteemile, mis töötab, kui kiirus on alla 8 km/h. 

*Saadav olenevalt versioonist.  Parkimisabi varustus on saadaval ka kombineerituna.



PÕNEV JA 
INSTINKTIIVNE 
JUHTIMINE
PEUGEOT i-Cockpit toob kõik uue PEUGEOT 208 funktsioonid 
käeulatusse ja nende kasutamine on palju lihtsam. Väiksest roolist, 
kõrgel asuvast näidikuteplokist ja suurest 7-tollisest puutetundlik-
ust ekraanist koosnev PEUGEOT i-Cockpit tagab erksa, vaistliku ja 
kindla autojuhtimise. 

Uus PEUGEOT 208 pakub kvaliteetset ja minimalistlikku sisu, kus iga 
detail on oluline – alates ruumikasutusest kuni materjalide valikuni. 
Salongi tehnoloogia, valge taustvalgustus ja panoraamkatuse sin-
ised valgusribad* tagavad isikupärase valguslahenduse.

*Saadaval sõltuvalt varustustasemest.



VÄRSKED JA MODERNSED 
KEREVÄRVID
Uus PEUGEOT 208 on saadaval uutes toonides tava-, metallik-, pärlmutter- ja 
tekstuurvärvidega. 12 toonist koosnev värvivalik on kujundatud vastavamaks aina 
kasvavale nõudlusele isikupärasuste ja eksklusiivsete lahenduste järgi.

Uus Orange POWER metallikvärv mõjub hoogsalt, nooruslikult ja värskelt. 
Ergas ja sädelev toon on trendikas ja rõõmsameelne, tõstes esile nii uut 
PEUGEOT 208 kui ka tema juhti.

Pildil oleva mudeli kerevärv on Orange Power / välisdisaini pakett Valge Menthol.



MUUDA OMA AUTO 
ISIKUPÄRASEMAKS
Uuele PEUGEOT 208-le võib valida isikupära lisavaid välisdisaini pakette*:  
Valge Menthol paketti kuuluvad dünaamikat ja elegantsi lisavad valged 
detailid, Roheline Lime pakett pakub lõbusaid ja trendikaid rohelisi 
disainielemente. 

Keredetailid moodustavad elegantse kauni harmoonia läikivmusta (esivõre 
ümbritsev liist, küljepeeglid, udutulede liist) ja originaalsete värvidega 
(3D efektiga värviline « EQUALIZER » esivõre, nimi PEUGEOT ees ja taga, 
triibud udutuledel ja suunatuledel).

Pisidetailideni viimistletud isikupärane varustus - sportistmed, kroomitud 
õhuavade võred, valged või rohelised sisudetailid (roolil, armatuurlaua, 
uksepaneelidel ja mujal) - võimaldab muuta salongi modernseks ja 
elegantseks.

*Lisavarustuses vastavalt varustustasemele.



TULEDEMÄNG
Silky ICE ja ICE Silver on uue PEUGEOT 208 kaks uuenduslikku, matti ja 
samas ka kergelt valgust peegeldavat tekstuurvärvi.  

Need silmapaistvad ja kaunid värvid reageerivad valguse muutumisele ja 
tõstavad esile uue PEUGEOT 208 ilusat ja dünaamilist kerekuju. Kergelt 
krobelise tekstuuriga üllatavalt mõjuv värv loob mulje tugevast ja 
urvalisest autost.

Tavalisest mattvärvist vastupidavam ja lihtsama hooldusega tekstuurvärv on 
äärmiselt vastupidav väikestele kriimustustele ja sagedasele pesule nii 
survepesulas kui ka harjadega*. 

*Ilma vahatamiseta.
Pildil oleva sõiduki värv on Ice Silver / välisdisaini pakett Roheline Lime.



MOODSAD 
SIDESÜSTEEMID
Uue PEUGEOT 208 rakendustele, funktsioonidele ja 
sideteenustele pääseb ligi 7-tolliselt puutetundlikult ekraanilt.

Mirror Screen*
Mirror Screen funktsioon võimaldab kuvada Mirrorlink® või 
Carplay® ühilduvaid nutitelefoni rakendusi 7-tollisel 
puutetundlikul ekraanil. Optimaalse loetavuse ja turvalise 
kasutamise tagamiseks kuvatakse ühilduvad rakendused 
koos spetsiaalse juhtimiseks kohandatud liidesega. 
Rakendused töötavad nii seisu- kui sõidu ajal, kuid sõidu 
ajal kasutatavate rakenduste hulk on piiratud. 

Mirror Screen funktsioon töötab MirrorLink™ ühilduvates 
Android, Blackberry ja Windows Phone telefonides läbi 
MirrorLink™ tehnoloogia ja alates 2015. a lõpust ka iOS 
telefonide puhul läbi Carplay® eeldusel, et telefoniteenuse 
pakett sisaldab internetiühendust. Uutele nutitelefonidele 
hakatakse neid teenuseid järk-järgult paigaldama. 
Rohkem infot leiad aadressilt 
http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/

PEUGEOT Connect Apps*
Teenused, mida saab kasutada läbi PEUGEOT 208 7-tollise 
puutetundliku ekraani tänu lisavarustusse kuuluvale 3G 
netipulgale. 18st sideteenusest koosnev pakett võimaldab 
edastada juhile reaalajas igapäevaseid sõite lihtsamaks 
muutvat praktilist infot, nagu läheduses asuvad vabad 
parkimiskohad, kütusehinnad lähedalasuvates tanklates, 
liiklusinfo, ilmateade, Michelini või TripAdvisori turismiinfo, 
telefoniraamat ning lisaks veel Coyote rakendus (saadaval 
olenevalt riigist).

Rakendus « Link MyPeugeot »*
Rakendus kasutab Bluetooth®-ühendust koos auto puutetundliku 
ekraaniga. See rakendus kasutab sinu nutitelefonis sõidukist 
pärinevat infot (asukoht, läbisõit, kütusekulu, teekonna 
statistika, märgutulede süttimine. 

*Olenevalt riigist ja varustustasemest kuulub see teenus kas lisa- 
või standardvarustusse või ei ole saadaval.



Mootorid Käigukast
 Kütusekulu l / 100 km (1)      

CO2 (g/km)
LINNAS Maanteel Keskmine

1,0L PureTech 68 M5 5,2* 3,9* 4,4* 102*

  1,2L

 

PureTech

 

82

 

S&S

 

ETG5 4,5** 3,9** 4,1** 95**

1,2L

 

PureTech

 

82 5,5* 3,9* 4,5* 104*

1,2L

 

PureTech

 

110

 

S&S 5,6* 3,8* 4,5* 103*

1,2L

 

PureTech

 

110

 

S&S EAT6 5,7* 3,8* 4,5* 104*

   

1,6L

 

BlueHDi 75 4,2* 3* 3,5* 90*

    

1,6L BlueHDi 100 S&S 3,8* 3,2* 3,4* 87*

1,6L BlueHDi 100 S&S 3,6** 2,7** 3** 79**

1,6L

 

BlueHDi

 

120

 

S&S 4,4* 3,2* 3,6* 94*

PEUGEOT pakub laias valikus madala CO2 heitmetasemega 
sõidukeid, rohkem kui pooltel müüdavatest sõidukitest on 
see näitaja alla 140 g/km. Sellise tulemuse saavutamiseks 
toetutakse end juba tõestanud tehnoloogiale, mille liidriks 

Peugeot on: tahmaosakeste filtriga seotud FAP diiselmootorile 
(võeti esimest korda kasutusele aastal 2000), mis on 
paigaldatud juba rohkem kui 2,1 miljonile sõidukile 
(filter kõrvaldab 99,99% tahmaosakestest); samuti 
kasutatakse uuenduslikke tehnoloogiaid: Stop & Start, 
uue põlvkonna BlueHDi ja bensiini-mootorid. 

BlueHDi -pakutavatest kõige tõhusam diiselmootori 
saastevastane tehnoloogia, keskmine kütusekulu 
alates 3l/100 km (spetsiaalsete madala veeretakistusega 
rehvide korral). 
Uus PEUGEOT 208 on saadaval uue tehnoloogiaga 
mootoritega, sealhulgas BlueHDi – selle nimega 
tähistatakse Euro 6 diiselmootoreid. Ühendades omavahel 
eksklusiivsel viisil valikulist katalüüsreduktsiooni (SCR) 
ja lisaainega tahmaosakeste filtrit, võimaldab BlueHDi 
tehnoloogia vähendada lämmastikoksiidi hulka üle 90%, 
optimeerida CO2 heitmete hulka (79 g/km, segmendi madalaim) 
ja kütusekulu ning elimineerida 99,9% tahmaosakestest.

*Selektiivne katalüüsreduktsioon.
**Madala kütusekuluga versioon.

PureTech - bensiinimootorid keskmise kütusekuluga vähem 
kui 4,5 l/100 km.

Kompaktsemad ja kergemad mootorid pakuvad paremat 
kasutegurit. Suurepärase sooritusvõime taga seisab ka 
optimeeritud kütusepõlemine ja väiksem hõõrdumine. 
Need silmapaistvate näitajatega mootorid on lisaks ka 
ökonoomsed. Uued mootorid on sama võimsusega 
4-silindrilistest mootoritest kuni 25% madalama 
kütusekuluga ja CO2 päästuga.

PEUGEOT JA

KESKKOND

* Väga madala veeretakistusega rehvidega.
**Ülimadala veeretakistusega rehvidega.

(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE.

M5: 5-käiguline manuaalkäigukast.
M6: 6-käiguline manuaalkäigukast.
ETG5: elektriliselt juhitav manuaalkäigukast.
EAT6: 6-käiguline automaatkäigukast (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S: Stop & Start.

 

M5

M5

M5

M5

M6

M5



4,5

103/104

1,2L PureTech 110 S&S

3*/3,4**

79*/87**

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S

MOOTORID
3-silindriline PureTech bensiinimootor
Paindlik ja kompaktne, keskkonnasäästlik 
ja võimas mootor on ülimalt tõhus ja pakub 
tipptasemel tehnoloogiat. 

See mootor näitab oma parimaid omadusi 
juba madalatel pööretel, suurepärane on ka 
madalate pöörete/võimsuse suhe. Võimsust 
vähendamata võimaldavad ülaltoodud 
tehnoloogilised uuendused vähendada 
kütusekulu ja CO2 päästu 21%

KÄIGUKAST

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

KÕRGSURVE-OTSESISSEPRITSE

UUE PÕLVKONNA TURBOMOOTOR

UUE PÕLVKONNA TURBOMOOTOR

KESKMINE KÜTUSEKULU (l/100 km) (1)

CO2 PÄÄST (g/km)

KÄIGUKAST

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

KÕRGSURVE-OTSESISSEPRITSE

BlueHDi tehnoloogia
BlueHDi mootorid on hea sooritusvõimega ning madala 
kütusekuluga ja CO2 päästuga. Kõikide uue PEUGEOT 208 
diiselmootorite CO2 pääst on alla 95 g/km ja keskmine kütusekulu 
alla 3,6 l/100km. Need näitajad teevad 1,6L BlueHDi mootoritest 
kõige parema sooritusvõimega diiselmootorid! 
Kõigil neil mootoritel on tugevdatud starteriga Stop & Start 
süsteem (va. 1,6L BlueHDi 75hp).

M5: 5-käiguline manuaalkäigukast.
EAT6: 6-käiguline automaatkäigukast (Efficient Automatic Transmission 6). 
Quickshift tehnoloogia võimaldab kiiremat, sujuvamat ja väga mugavat käigu-
vahetust.
S&S: Stop & Start.
FAP: lisaainega tahmaosakeste filter.
(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE.

*Väga madala kütusekuluga versioon, ülimadala veeretakistusega rehvidega. 
**Väga madala veeretakistusega rehvidega.

KESKMINE KÜTUSEKULU (l/100 km) (1)

CO2 PÄÄST (g/km)

M5/EAT6

205 Nm 1500 p/m

1500 ja 5500 p/m

200 bar

240 000 p/m

M5

254 Nm 1750 p/m

1750 ja 3750 p/m



SÕIDUNAUDING
Veermik
Uus PEUGEOT 208 võimsad ja säästlikud PureTech ja BlueHDi mootorid tagavad tipptasemel 
sõiduomadused ja nauditava juhtimise. PEUGEOT i-Cockpiti ja kompaktse rooli, erinevate 
mootorite jaoks kohandatud vedrustuse ning kütusekulu vähendava ja dünaamikat parandava 
optimaalse kaaluga uue PEUGEOT 208 veermik pakub esmaklassilist kombinatsiooni mugavuse 
ja suurepärase teel püsivuse vahel ning tagab äärmiselt nauditava sõiduelamuse.

EAT6 automaatkäigukast
1,2L PureTech 110 S&S mootoriga PEUGEOT 208 on saadaval kütusekulu optimeeriva ja 
sõiduelamust võimendava 6-käigulise EAT6 automaatkäigukastiga.
Käigukasti Quickshift-tehnoloogia võimaldab kiiret ja sujuvat käiguvahetust.

Samas on uue käigukasti energiatõhusus peaaegu võrdne manuaalkäigukastiga tänu:
• väiksemale sisehõõrdumisele,
• lukustatavatele muunduritele, mis hoiavad ära libisemise. 
Tulemuseks on manuaalkäigukastiga versiooniga võrreldes 1 g/km madalam CO2 pääst.



TIPPTEHNOLOOGIA

Esituled
Mustade ja kroomitud katetega ja kõrgtehnoloogilise LED-valgussignatuuriga* esituled annavad
uuele PEUGEOT 208-le terava ja alati selgelt äratuntava ’’pilgu’’ ning tagavad suurepärase 
nähtavuse.

*Standardvarustuses alates Active Plus varustustasemest.

Tagatuled
Uue PEUGEOT 208 iseloomulikud tagumised tuled ja uued punased 3D LED-tuledest ’’küünised’’ on 
pilkupüüdvad ja üllatavad. Need Peugeot’ tehnoloogilised stiilielemendid on saadaval kõikidel 208 
versioonidel.



TURVALISUS

Uue PEUGEOT 208 uuenduslik varustus pakub 
endisest veelgi paremat turvalisust:

Active City Brake tehnoloogia 
Esiklaasi ülaosas asuv lähiandur (Lidar) tuvastab 
takistused, näiteks samas suunas sõitva või seis-
va auto. Süsteem pidurdab autot automaatselt, 
et vältida kokkupõrget või vähendada kokkupõrke 
tagajärgi eeldusel, et sõidukiirus on kuni 30km/h. 
Teatud juhtudel võimaldab see süsteem ka auto 
täielikult peatada, et vältida otsasõitu eessõitvale 
autole.

*Lisavarustuses alates teisest varustustasemest.

Turvapadjad
Kokkupõrke korral kaitsevad reisijaid 6 turvapatja: 
2 eesmist, 2 külgturvapatja ning 2 turvakardinat 
ees ja taga.

ESP
Kõikide 208-te standardvarustusse kuulub ESP 
(elektrooniline stabiilsusprogramm) koos järg-
miste funktsioonidega: ASR (rataste libisemisvas-
tane süsteem), CDS (dünaamiline stabiilsuskon-
troll), AFU (hädapidurdusvõimendi), ABS (rataste 
blokeerimist takistav süsteem) ja REF (elektrooni-
line pidurdusjõu jaotur).

Pöörangutule funktsiooniga esimesed 
udutuled*
Kui lähi- või kaugtuled põlevad ja suunatuli sisse 
lülitatakse või kui rool on teatud asendis, võimal-
dab see funktsioon esimese udutule valgusvihul 
kurvi sisekülge valgustada, kui sõidukiirus on 
alla 40 km/h (linnas, käänulisel teel, ristmikel, 
parkimise ajal jm).

*Standardvarustuses alates kolmandast varustustasemest.

Park Assist ja tagurduskaamera*
Tagurduskaamera aktiveerub automaatselt 
tagurpidikäigu kasutamisel. Pilt kuvatakse 
puutetundlikule ekraanile, et juht näeks tagurdamise 
ajal auto taga asuvaid takistusi. Tagurduskaamera 
võib olla seotud Park Assist parkimisabi süsteemiga, 
mis teeb kindlaks vaba parkimiskoha ning aitab 
juhil viia läbi külgboksi sisenemise ja sealt väl-
jumise manöövreid. Süsteem juhib automaatselt 
rooli tööd ja edastab juhile visuaalset ja helilist 
infot.

*Lisavarustuses olenevalt versioonist.



VÄRVID*

TEKSTUURVÄRVIDMETallIKVÄRVID

PÄRlMUTTERVÄRV

METallIKVÄRV
Orange Power*

Valge Banquise

Must Perla Nera

Grey Hurricane

Hõbedane Aluminium

Hall Shark

Valge Nacré

Hall Ice Silver

Punane Rubi

Sinine Virtuel

Kreemjas Silky Ice

Sinine Encre

*Värvide saadavus sõltub versioonist, sisuvalikust.

TaVaVÄRV



SISUD* * Sisude saadavus vastavalt varustustasemele.
Täpsem info müügisalongist.
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16” alumiiniumvelg TITANE
Must mattvärv, teemanttöötlusega

VELJED*

Ilukilp 15” BORE** Ilukilp 15” NIOBIUM Valuvelg 15” AZOTE

Valuvelg 16” TITANE
Hall Hephais

Valuvelg 16” TITANE Technical 
hall läige

Valuvelg 16” TITANE Läikega,
lasergraveeringuga

Valuvelg 17” OXYGENE 
Technical Hall

Valuvelg 17” CAESIUM
teemanttöötlusega*Veljed olenevad versioonist/mootorist.

**Like tasemel valge.
Täpsem info müügisalongist.



ISIKUPÄRA LOOV VARUSTUS
Muuda oma auto isikupärasemaks valides mitmesuguseid kere- ja sisupakette, 
sisusid ja velgi kombineerides.

Orange Power kerevärv / välisdisaini pakett Valge Menthol / 
16” TITANE valuveljed

Ice Silver kerevärv / välisdisaini pakett Roheline Lime / 16” TITANE valuveljed
Läikiv Technical Grey, teemanttöötlusega

Bleu Virtuel kerevärv / 16” TITANE valuveljed
Läikivmust, valge lasergraveering

Salongi disainpakett Menthol White Salongi disainpakett Roheline Lime

Valge Menthol / Roheline Lime pakettide omavaheline kombineerimine ei ole võimalik.



208 TOOTED
01 : Sulevest (meestele ja naistele)*
02 : Koostöös firmaga WIZE & OPE toodetud juhtmega kõrvaklapid 
03 : T-särk*
04 : Nokamüts
05 : Joogipurgi ümbris*
06 : Koostöös firmaga OXYGEN toodetud kell (saadaval kolme vahetatava rihmaga)
07 : Kaasaskantav võimendi
08 : Märkmik ja pastapliiats
09 : Pastapliiats*
10 : 8 Gb mälupulk ja võtmehoidja
11 :  Spordikott*

*Saadaval oranžina ja mustana.

01

02

03

04 05

06

08 09 10 11

07



Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist 
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, 
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate 
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

MEELERAHU TAGAMISEKS

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid 
ja originaal-varustust, mis on 
mõeldud just sinu auto jaoks. 
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot 
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle 
helistada paar päeva pärast töökoja 
külastust. Neile küsimustele vastates 
annad oma panuse Peugeot 
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille 
kvaliteetse teeninduse, müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti 
rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu 
vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et alustada pikaaegset suhet.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

1.

2.

3.

4. 8.6.

5.
9.7.

1. Katusereelingud + Caesium veljed + 
kroomitud küljepeeglikorpused
2. Tagaspoiler
3. Suitsetamisvarustus (tuhatoos + 
sigaretisüütaja)
4. Haakekonks + platvorm jalgratastele
5. Pakiruumi põhi
6. Roheline Lime põrandamatt
7. Valge Menthol põrandamatt
8. Tetrax Smart nutitelefoni hoidja
9. Multimeediaseadme hoidja

LISAD

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  5-aastane 
tootja pikendatud garantii 
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
territoriaalset üksust) viibides 
ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormistamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


