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CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN

TEHNIČNE LASTNOSTI

PEUGEOT

308 in 308 SW GT

Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer : Peugeot Slovenija, d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana



Veljavnost od 04.05.2015 kW / KM Menjalnik CO2 (g/km)

308 MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

308 GT 1.6 e-THP 205 Stop&Start Euro 6 151 / 205 6 st. ročni 130

308 MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

308 GT 2.0 BlueHDi 180 EAT6 Stop&Start Euro 6 133 / 180 6 st. - avtomatski (EAT6) 103

Stroški transporta in priprave vozila znašajo 160 € z DDV in niso vključeni v maloprodajno ceno vozila.

EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) - samodejni 6 stopenjski menjalnik

308 GT:

Električni servo volan manjših dimenzij Električna parkirna zavora

Sistem proti blokiranju koles (ABS) Sredinski naslon za roko v drugi vrsti z odprtino za smuči

Elektronska porazdelitev zavorne sile (REF) Notranja stropna osvetlitev LED

Inteligentni sistem za pomoč pri zaviranja v sili (AFU) Ambientalna osvetlitev v predelu nog

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) Električno zložljivi stranski ogledali z lučkami za spremljevalno osvetlitev

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (DSGI) Parkirni senzorji spredaj in zadaj

Samodejni vklop dnevnih luči Krom obroba okrog meglenk

Opozorilo za nepripet varnostni pas Krom obroba okrog stranskih stekel

Tritočkovni varnostni pasovi na zadnji sedežni klopi Kromirane letvice na prednji maski

Sistem ISOFIX (2x na zadnji sedežni klopi) Dodatno temnjena stranska stekla in zadnje steklo

Voznikova in sopotnikova (možnost izklopa) zračna blazina Notranje oplazinjenje v kombinaciji usnja in alkantare z rdečimi šivi

Stranski zračni blazini spredaj Tepihi z oznako GT

Varnostni zračni zavesi za potnike v prvi in drugi vrsti ALU športna pedala

Sekvenčni električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju Zaščita pragov iz aluminija

Deljiva zadnja sedežna klop 2/3 - 1/3 Dvojna okrasna izpušna cev na lakirani črni podlagi z krom obrobo

Instrumentalna plošča nad volanskim obročem z sredinskim LCD zaslonom Obvolanske ročice za prestavljanje (samo za 2.0 BlueHDi 180 EAT6)

Voznikov sedež nastavljiv po višini Paket SPORT

Daljinsko centralno zaklepanje 18 - palčna lita platišča GT DIAMANT

Prostoročni vstop in zagon vozila Rezervno kolo manjših dimenzij

Ogrevanje zadnjega stekla z brisalnikom Monogram vgrajen v prednjo masko

Žarometi s tehnologijo ''FULL LED'' in integriranimi LED dnevnimi lučmi Športni stranski pragovi v barvi karoserije

LED smerniki z sekvenčnim delovanjem Oznaka GT na volanskem obroču

Dodatne reže za zrak namesto meglenk Posebna grafika na sredinskem ekranu z napisom GT

Dvopodročna avtomatska klimatska naprava z upravljanjem Športni prednji in zadnji odbijač

na ekranu občutljivem na dotik

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist)

SMEG+  - multifunkcijski ekran na dotik 9.7 , tri - Tuner, 6 zvočnikov,

Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth

Priključek USB in AUX

Navigacijska naprava RT6

Samodejni brisalniki - senzor za dež

Opozorili za pomoč pri prestavljanju v višjo prestavo - GSI

Nastavljivi nasloni za glavo na zadnji sedežni klopi (3 nasloni)

Gumbi za upravljanje na volanskem obroču

Programsko nastavljiv tempomat in omejevalnik hitrosti

Voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini

Žepi na hrbtni strani prednjih sedežev

Ročno nastavljiv ledveni predel voznikovega sedeža

Samozatemnitveno notranje ogledalo

Funkcija luči ''FOLLOW ME HOME''

Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore

Kljuke vrat v barvi karoserije

Stranska zložljiva  ogledala v črni barvi Perla Nera

BlueHDi je komercialno ime za tehnologijo uporabljeno na vozilih Peugeot, ki uporabljajo dizelske motorje EURO 6. BlueHDi je
kombinacija filter trdnih delcev (FAP) in filtra za znižanje dušikovih oksidov (NOx).

24.960,00

28.830,00

PEUGEOT 308 GT

Informativna maloprodajna cena z DDV (€)

308 GT

Vse maloprodajne cene vključujejo 22 % DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, serijski in dodatni opremi, tehničnih podatkih in cenah.



Veljavnost od 04.05.2015 Opombe Koda
Maloprodajna cena

brez DDV (€)
Maloprodajna cena

z DDV (€)

PEUGEOT 308 GT Line

Alarmna naprava AB13 245,90 300,00

Kadilski paket ( vžigalnik spredaj + osvetljen pepelnik ) AD01 20,49 25,00

Notranjost GT TEP / ALCANTARA (voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini, ročni pomik sedežev ) 1UFJ SERIJSKO SERIJSKO

Usnjena notranjost  GT z rdečimi šivi (voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini, električna nastavitev 
voznikovega sedeža (spominska funkcija), električna nastavitev ledvenega dela in funkcija masaže za voznikov in 
sovoznikov sedež)

8DFJ 1639,34 2.000,00

Panoramska steklena streha CIELO ( električen in sekvenčni pomik sončnega zastora z sistemom proti priprtju) OK01 409,84 500,00

PAKET ZA POMOČ PRI VOŽNJI ( Dinamični tempomat, sistem za opozorilo v primeru približevanja trku, sistem za 
zaviranje v sili )

RG17 491,80 600,00

Kamera za vzvratno vožnjo UB07 163,93 200,00

Sistem za pomoč pri vzvratnem in bočnem parkiranju (CITY PARK) + sistem za nadzor mrtvega kota UB08 327,87 400,00

Sistem za pomoč pri vzvratnem in bočnem parkiranju (CITY PARK) + sistem za nadzor mrtvega kota + kamera za 
vzvratno vožnjo

UB10 491,80 600,00

Sistem Hi Fi ozvočenja DENON ( ni združljivo z rezervnim kolesom, vozilo opremljeno s kitom za popravilo ) UN01 450,82 550,00

Masaža prednjih sedežev + gretje prednjih sedežev
Velja za notranjost 1UFJ

WA87 245,90 300,00

CD predvajalnik WLSZ 73,77 90,00

18-palčna lita platišča GT DIAMANT ZH6G SERIJSKO SERIJSKO

Kovinska barve 0MM0 409,84 500,00

Nekovinske barve (Bela banquise opcijsko / Siva Hurrinane) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Posebna biserno bela barva 0MM6 590,16 720,00

NOVI PEUGEOT 308 GT
OPCIJSKA OPREMA

Vse maloprodajne cene vključujejo 22 % DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, serijski in dodatni opremi, tehničnih podatkih in cenah.



Veljavnost od 04.05.2015 kW / KM Menjalnik CO2 (g/km)

308 SW MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

308 SW GT 1.6 e-THP 205 Stop&Start Euro 6 151 / 205 6 st. ročni 134

308 SW MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

308 SW GT 2.0 BlueHDi 180 EAT6 Stop&Start Euro 6 133 / 180 6 st. - avtomatski (EAT6) 107

Stroški transporta in priprave vozila znašajo 160 € z DDV in niso vključeni v maloprodajno ceno vozila.

EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) - samodejni 6 stopenjski menjalnik

308 SW GT:

Električni servo volan manjših dimenzij Električna parkirna zavora

Sistem proti blokiranju koles (ABS) Sredinski naslon za roko v drugi vrsti z odprtino za smuči

Elektronska porazdelitev zavorne sile (REF) Notranja stropna osvetlitev LED

Inteligentni sistem za pomoč pri zaviranja v sili (AFU) Ambientalna osvetlitev v predelu nog

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) Električno zložljivi stranski ogledali z lučkami za spremljevalno osvetlitev

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (DSGI) Parkirni senzorji spredaj in zadaj

Samodejni vklop dnevnih luči Krom obroba okrog meglenk

Opozorilo za nepripet varnostni pas Krom obroba okrog stranskih stekel

Tritočkovni varnostni pasovi na zadnji sedežni klopi Kromirane letvice na prednji maski

Sistem ISOFIX (2x na zadnji sedežni klopi) Dodatno temnjena stranska stekla in zadnje steklo

Voznikova in sopotnikova (možnost izklopa) zračna blazina Notranje oplazinjenje v kombinaciji usnja in alkantare z rdečimi šivi

Stranski zračni blazini spredaj Tepihi z oznako GT

Varnostni zračni zavesi za potnike v prvi in drugi vrsti ALU športna pedala

Sekvenčni električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju Zaščita pragov iz aluminija

Deljiva zadnja sedežna klop 2/3 - 1/3 Monogram vgrajen v prednjo masko

Instrumentalna plošča nad volanskim obročem z sredinskim LCD zaslonom Dvojna okrasna izpušna cev na lakirani črni podlagi z krom obrobo

Voznikov sedež nastavljiv po višini Obvolanske ročice za prestavljanje (samo za 2.0 BlueHDi 180 EAT6)

Daljinsko centralno zaklepanje Paket SPORT

Prostoročni vstop in zagon vozila 18 - palčna lita platišča GT DIAMANT

Ogrevanje zadnjega stekla z brisalnikom Rezervno kolo manjših dimenzij

Žarometi s tehnologijo ''FULL LED'' in integriranimi LED dnevnimi lučmi Monogram vgrajen v prednjo masko

LED smerniki z sekvenčnim delovanjem Dvojna izpušna cev na lakirani črni podlagi z krom obrobo

Dodatne reže za zrak namesto meglenk Športni stranski pragovi v barvi karoserije

Dvopodročna avtomatska klimatska naprava z upravljanjem Oznaka GT na volanskem obroču

na ekranu občutljivem na dotik Posebna grafika na sredinskem ekranu z napisom GT

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) Športni prednji in zadnji odbijač

SMEG+  - multifunkcijski ekran na dotik 9.7 , tri - Tuner, 6 zvočnikov, Vzdolžni strešni nosilci iz aluminija

Radio CD MP3 + 6 zvočnikov + AUX Aluminijaste sani v prtljažnem prostoru za pripenjanje tovora

Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth

Priključek USB in AUX

Navigacijska naprava RT6

Samodejni brisalniki - senzor za dež

Opozorili za pomoč pri prestavljanju v višjo prestavo - GSI

Nastavljivi nasloni za glavo na zadnji sedežni klopi (3 nasloni)

Gumbi za upravljanje na volanskem obroču

Programsko nastavljiv tempomat in omejevalnik hitrosti

Voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini

Žepi na hrbtni strani prednjih sedežev

Ročno nastavljiv ledveni predel voznikovega sedeža

Samozatemnitveno notranje ogledalo

Funkcija luči ''FOLLOW ME HOME''

Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore

Kljuke vrat v barvi karoserije

Stranska zložljiva  ogledala v črni barvi Perla Nera

BlueHDi je komercialno ime za tehnologijo uporabljeno na vozilih Peugeot, ki uporabljajo dizelske motorje EURO 6. BlueHDi je
kombinacija filter trdnih delcev (FAP) in filtra za znižanje dušikovih oksidov (NOx).

25.860,00

29.730,00

PEUGEOT 308 SW GT

Informativna maloprodajna cena z DDV (€)

308 SW GT

Vse maloprodajne cene vključujejo 22 % DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, serijski in dodatni opremi, tehničnih podatkih in cenah.



Veljavnost od 04.05.2015 Opombe Koda
Maloprodajna cena

brez DDV (€)
Maloprodajna cena

z DDV (€)

PEUGEOT 308 SW GT Line

Alarmna naprava AB13 245,90 300,00

Kadilski paket ( vžigalnik spredaj + osvetljen pepelnik ) AD01 20,49 25,00

Notranjost GT TEP / ALCANTARA (voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini, ročni pomik sedežev ) 1UFJ SERIJSKO SERIJSKO

Usnjena notranjost  GT z rdečimi šivi (voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini, električna nastavitev 
voznikovega sedeža (spominska funkcija), električna nastavitev ledvenega dela in funkcija masaže za voznikov in 
sovoznikov sedež)

8DFJ 1639,34 2.000,00

Panoramska steklena streha CIELO ( električen in sekvenčni pomik sončnega zastora z sistemom proti priprtju) OK01 409,84 500,00

PAKET ZA POMOČ PRI VOŽNJI ( Dinamični tempomat, sistem za opozorilo v primeru približevanja trku, sistem za 
zaviranje v sili )

RG17 491,80 600,00

Kamera za vzvratno vožnjo UB07 163,93 200,00

Sistem za pomoč pri vzvratnem in bočnem parkiranju (CITY PARK) + sistem za nadzor mrtvega kota UB08 327,87 400,00

Sistem za pomoč pri vzvratnem in bočnem parkiranju (CITY PARK) + sistem za nadzor mrtvega kota + kamera za 
vzvratno vožnjo

UB10 491,80 600,00

Sistem Hi Fi ozvočenja DENON ( ni združljivo z rezervnim kolesom, vozilo opremljeno s kitom za popravilo ) UN01 450,82 550,00

Masaža prednjih sedežev + gretje prednjih sedežev
Velja za notranjost

1UFJ WA87 245,90 300,00

CD predvajalnik WLSZ 73,77 90,00

18-palčna lita platišča GT DIAMANT ZH6G SERIJSKO SERIJSKO

Kovinska barve 0MM0 409,84 500,00

Nekovinske barve (Bela banquise opcijsko / Siva Hurrinane) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Posebna biserno bela barva 0MM6 590,16 720,00

NOVI PEUGEOT 308 SW GT
OPCIJSKA OPREMA

Vse maloprodajne cene vključujejo 22 % DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, serijski in dodatni opremi, tehničnih podatkih in 
cenah.



Nekovinska barva
Posebna

barva

NIVO
OPREMLJENOSTI

NOTRANJOST KODA 9GP0 EGM0 PYM0 9VM0 F4M0 N9M6

GT
Kombinacija usnja in alkantare
(rdeči šivi)

1UFJ • • • • • •

GT Usnjena notranjost 8DFJ • • • • • •

8DFR – opcijsko na Allure – svetlo usnje

1UFX– opcijsko na Allure – TEP / Alkantara
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PEUGEOT 308 GT
BARVE in NOTRANJOSTI

Kovinska barva
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1UFJ – Kombinacija usnja in alkantare 8DFJ – Usnjena notranjost

F4M0 - SIVA ARTENSE

9VM0 - ČRNA PERLA NERA EGM0 - MODRA MAGNETIC

PYM0 - RDEČA RUBI 

N9M6 - BELA NACRE

9GP0 - SIVA HURRICANE

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.



SPLOŠNI PODATKI Prostornina (cm3)

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Menjalnik

Pnevmatike

ZMOGLJIVOSTI Največja hitrost (km/h)

Pospeševanje (sekunde)

• 1000 m z mesta

• 0 do 100 km/h

Pospeševanje (sekunde)

• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi

• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi

PORABA GORIVA ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)

EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)

Kombinirana poraba (l/100 km)

Emisije CO2 (g/km)

Prostornina posode za gorivo (l)

DIMENZIJE (m) Skupna dolžina

Širina karos. v predelu kljuk / z zloženimi / razprtimi vzvratnimi ogledali

Višina vozila pripravljenega za vožnjo ( s polnimi posodami tekočin )

Medosna razdalja

Previs spredaj / previs zadaj

Kolotek spredaj / kolotek zadaj

PRTLJAŽNIK Prostornina prtljažnika (4)

TEŽA (kg) Masa praznega vozila ( s polnimi posodami tekočin )

AERODINAMIKA SCx površina upora (m²)

130

151 (205) / 6000

4,7

5,6

1,447

235

EAT6 - 6. st. samodejni

1,804 / 1,863 / 2,043

-

225/40 R18 92W
Michelin Pilot Sport3

0,69

4,253

2.0 BlueHDi 180

DW10FC AM6III Euro 6

1.598 1.997

1.6 e-THP 205

4,0

29,4 / 30,2

9,2 / 10,2

133 (180)/3750

EP6FDTX MCM Euro 6

( 1) Podatek izmerjen v načinu DRIVE - samodejni menjalnik

samo z voznikom / s polovico
dovoljene obremnitve

7,4 / 8,1

53

1.320

4,6

2620

1.200

MCM/H - 6 st. ročni

0,69

PEUGEOT 308 GT
TEHNIČNI PODATKI

BENCIN DIZEL

27,9 / 28,7

7,5 / 8,1

220

8,4 / 9,1

285 / 1750 - 4500

225/40 R18 92W
Michelin Pilot Sport3

0,863 / 0,770

400/2000

420 dm3 / 470 litrov

3,5

103

7,4

5,5 / 6,0 (1)

1553 / 1544



SPLOŠNI PODATKI Prostornina (cm3)

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Menjalnik

Pnevmatike

ZMOGLJIVOSTI Največja hitrost (km/h)

Pospeševanje (sekunde)

• 1000 m z mesta

• 0 do 100 km/h

Pospeševanje (sekunde)

• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi

• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi

PORABA GORIVA ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)

EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)

Kombinirana poraba (l/100 km)

Emisije CO2 (g/km)

Prostornina posode za gorivo (l)

DIMENZIJE (m) Skupna dolžina

Širina karos. v predelu kljuk / z zloženimi / razprtimi vzvratnimi ogledali

Višina vozila pripravljenega za vožnjo ( s polnimi posodami tekočin )

Medosna razdalja

Previs spredaj / previs zadaj

Kolotek spredaj / kolotek zadaj

PRTLJAŽNIK Prostornina prtljažnika (4)

TEŽA (kg) Masa praznega vozila ( s polnimi posodami tekočin )

AERODINAMIKA SCx površina upora (m²)

PEUGEOT 308 SW GT
TEHNIČNI PODATKI

BENCIN DIZEL

1.6 e-THP 205 2.0 BlueHDi 180

EP6FDTX MCM Euro 6 DW10FC AM6III Euro 6

1.598 1.997

151 (205) / 6000 133 (180)/3750

285 / 1750 - 4500 400/2000
MCM/H - 6 st. ročni EAT6 - 6. st. samodejni

225/40 R18 92W
Michelin Pilot Sport3

225/40 R18 92W
Michelin Pilot Sport3

235 218

samo z voznikom / s polovico
dovoljene obremnitve 28,3 / 29,2 29,8 / 30,6

7,6 / 8,3 8,6 / 9,5

7,7 / 8,6 5,8 / 6,3 (1)

9,6 / 10,7 -

7,6 4,8

4,8 3,7

5,8 4,1

134 107

53

4,585

1,804 / 1,863 / 2,043

1,457

2730

0,863 / 0,992

( 1) Podatek izmerjen v načinu DRIVE - samodejni menjalnik

1553 / 1544

610 dm3 / 660 litrov

1.315 1.425

0,69 0,69



DIMENZIJE ZUNANJOSTI 308 GT



DIMENZIJE ZUNANJOSTI 308 SW GT



ZA VAŠO BREZSKRBNOST

PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Kombinirana poraba goriva: 4,0-5,8 l/100 km. Emisija CO2: 103-134 g/km.

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o 
cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih 

podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

MREŽA IN STORITVE

Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme
in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila
peugeot ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5.  leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v 
priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2  zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.peugeot.si.

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila,
prodanega v Sloveniji, ki se
pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od
naslednjih držav: Švice,
Bolgarije, Romunije,
Makedonije, Monaka,
Norveške, San Marina,
Gibraltarja, Islandije, Izraela,
Azorskih otokov, Madeire,
Andore, Liechtensteina in
Turčije, bodo uporabniki  poleg 
storitev vleke in popravila,
omenjenih v garancijski
pogodbi, lahko koristili tudi
dodatno storitev prevoza in/ali
prenočišča, pod pogojem, da 
pokličejo na brezplačno 
telefonsko številko PEUGEOT
ASSISTANCE 080-1-307 (na
območju Slovenije) ali, če se 
nahajajo v tujini, na številko
+386-1-2004-260, vsak dan, 24 ur
na dan.

PEUGEOT STORITVE
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in
razširjeni servis so paketi
prilagojeni posameznim
uporabnikom, ki jim omogočajo 
brezskrbno vožnjo. V odvisnsoti
od vrste pogodbe obsega od
pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave obrabnih
delov do vzdrževanja. Sami
izberete le obseg posegov na
vašem vozilu in vedno pridobite
Peugeotovo garancijo
kakovosti. Pred vami se odpre
svobodni prostor brez omejitev.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi
stanje duha: prednosti v
mreži njegovih prodajalcev in
serviserjev, splošna –
pogodbena dvoletna
garancija, 3-letna garancija
na barvo in 12-letna
garancija proti prerjavenju
karoserije(I).

PEUGEOT INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne 
strani na internetu, vtipkajte
naslov: http://www.peugeot
.si. Mednarodna spletna
stran je dostopna tudi
neposredno:
http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne
opreme in originalne opreme
Peugeot , ki je zasnovana
posebej za vaše vozilo. Oglejte
si tudi katalog, v katerem so
predstavljeni Peugeotovi izdelki
in dodatna oprema z znakom
Peugeot in jih izberite zase…ali
za darilo. Izbor originalnih
nadomestnih delov Peugeot .
Kakovost , varnost in
zanesljivost je zajamčena, saj je 
zaradi vaše varnosti vsak
originalni peugeotov
nadomestni del testiran in
strogo preverjen. Nadomestni
deli in delo, ki je bilo opravljeno
v servisni mreži Peugeot, imajo


