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AWAITING IMAGE 



Tworzymy
samochody

od 1889 roku
Na przestrzeni swojej ponad stuletniej historii, Peugeot
wypracował bezcenne doświadczenie w zakresie projektowania 
i konstrukcji samochodów typu sedan. Poprzez tak popularne 
modele jak 504, 505, 406 czy 508 sedany Peugeot zaznaczyły
swoje miejsce w historii, łącząc ducha wynalazczości 
z zamiłowaniem do motoryzacji i rozwojem technologicznym.
Jako wzorcowe postrzegano ich właściwości jezdne 
oraz napędzające je silniki.

Wyczyny i sukcesy sportowe marki, osiągane kolejno przy udziale modeli  404, 504, 405 czy 205, a także 206 WRC w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Świata najlepiej świadczą o nieustannym dążeniu do doskonałości technologicznej.

Doświadczenie, wiedza i innowacyjność, odegrały najważniejszą rolę podczas projektowania nowego Peugeot 301. Jego 
nacechowana elegancją stylistyka podkreśla tożsamość Peugeot. Znakomite właściwości jezdne oferują prawdziwą przyjemność
prowadzenia, a wyposażenie i przestronność wnętrza, zapewniają najwyższy komfort podróży.







Solidne nadwozie, 
przestronne wnętrze
Solidny i niezawodny nowy sedan Peugeot wykorzystuje techniczną wiedzę marki
w celu zapewnienia  wszechstronnej funkcjonalności w codziennym użytkowaniu.
Zarówno w ruchu miejskim, jak i podczas długich podróży wyjątkowe właściwości
jezdne Peugeot 301 umożliwiają dostosowanie się do różnych warunków
drogowych. 
Peugeot 301 charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi liniami stylistycznymi
nadwozia, nowoczesnym wyposażeniem oraz przestronnością godną samochodu
rodzinnego. Jeśli zdecydujesz się na nowego Peugeot 301, nie musisz już wybierać
pomiędzy rozsądkiem a emocjami!





Postaw na styl
Dlaczego miałbyś opierać się urokowi samochodu, dzięki któremu wyróżnisz 
się z tłumu, skoro elegancja to obecnie przyjemność dostępna dla wszystkich! 

Model 301 stworzony w oparciu o typowe dla Peugeot kody stylistyczne przyciągnie
Twoją uwagę swoim eleganckim stylem, charakterystyczną sylwetką oraz
harmonijnymi liniami tworzącymi obraz nowoczesnego i niezawodnego samochodu. 

Peugeot 301 podkreśla swoją tożsamość poprzez specyficzny projekt przedniego
pasa, płynne kształty nadwozia zwracające uwagę na dużą przestrzeń w kabinie
pasażerskiej oraz mocno osadzoną na kołach sylwetkę obiecującą doskonałe
trzymanie się drogi. 

Atmosferę elegancji potęgują dostępne w wersji Allure chromowane akcenty
dekoracyjne. Wszystko to sprawia, że jazda nowym sedanem Peugeot daje nie tylko
ogromną przyjemność, ale również potęguje wrażenia estetyczne!







Po prostu jedź
Peugeot 301 oferuje wyposażenie, którego przeznaczeniem jest ułatwianie
podróżowania. Ergonomicznie zaprojektowana kabina, systemy wspomagające
prowadzenie, okazała i dobrze rozplanowana w przestrzeni deska rozdzielcza
prezentują idealne połączenie stylu i komfortu jazdy.

ZESTAW WSKAŹNIKÓW
Jego centralnym elementem jest monochromatyczny wyświetlacz przekazujący
informacje z komputera pokładowego oraz wybrane parametry jazdy.
Chromowane wykończenie zegarów w wersjach Active i Allure dodatkowo
podkreśla atrakcyjny wygląd zestawu wskaźników.

CZUJNIKI COFANIA   
Opcjonalne czujniki cofania informują o obecności przeszkody lub człowieka 
w pobliżu tylnego zderzaka. Wykryta przeszkoda, sygnalizowana jest odpowiednim
sygnałem dźwiękowym oraz animacją graficzną na ekranie radia WIP Bluetooth.

REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
Dostępny w opcji ogranicznik prędkości oferowany w połączeniu z regulatorem
(tempomatem) umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości podróżowania, 
której samochód nie przekroczy. Wciśnięcie pedału przyspieszenia do pierwszego
punktu oporu pozwoli osiągnąć maksymalną, zaprogramowaną prędkość. 
W razie potrzeby, aby chwilowo uzyskać wyższą prędkość kierowca może pokonać
punkt oporu pedału i wcisnąć go do końca.

PODGRZEWANA PRZEDNIA SZYBA    
Peugeot 301 może posiadać innowacyjny system podgrzewania dolnej części
szyby przedniej, który podgrzewając strefę przylegania wycieraczek, zapobiega ich
przymarzaniu do powierzchni szyby. Proste wciśnięcie przycisku ogrzewania tylnej
szyby uruchamia obydwa systemy jednocześnie i zapewnia niekwestionowany
komfort w mroźne dni.





Funkcjonalny i przestronny
Przestronne wnętrze i komfortowe wyposażenie: zajmij miejsce na pokładzie
Peugeot 301 i poczuj satysfakcję!    

PRZESTRZEŃ
Korzystaj z największej w tej kategorii samochodów przestrzeni na tylnych
siedzeniach: projektanci Peugeot 301 poświęcili szczególną uwagę tej kwestii,
mając na celu zapewnienie pasażerom optymalnego komfortu. Co więcej, przednie
fotele są nie tylko komfortowe, ale również stylowe.

SCHOWKI
Podłokietnik między przednimi siedzeniami*, konsola centralna, kieszenie 
w drzwiach przednich oraz schowek w desce rozdzielczej: tak wiele praktycznych
możliwości przechowywania ułatwiających życie na pokładzie Peugeot 301. 
I praktyczny drobiazg… przenośna popielniczka.

SYSTEM AUDIO
Peugeot 301 oferuje do wyboru radio WIP Sound z dodatkowym wejściem Jack
oraz dwoma głośnikami zamontowanymi z przodu lub, dla prawdziwych
melomanów, podłączony do czterech głośników WIP Bluetooth z niezależnym
wyświetlaczem, sterowaniem przy kierownicy, wejściem Jack i USB oraz z funkcją
zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

KLIMATYZACJA
Peugeot 301 może być wyposażony w klimatyzację jednostrefową ze sterowaniem
manualnym lub elektronicznym. 
W obydwu wariantach samochód  jest wyposażony w nawiewy dla tylnych
siedzeń, których zadaniem jest zapewnienie równomiernego rozkładu temperatur
w całej kabinie. Aby zapewnić sobie najwyższy komfort podróżowania, możesz
zamówić siedzenia z funkcją podgrzewania.

* Dostępny w wersji Allure.





Praktyczne rozwiązania
BAGAŻNIK
Jego pojemność w Peugeot 301 wynosi 506 dm3 według normy VDA (czyli 640
litrów wody). Regularny kształt zapewnia łatwy dostęp do jego wnętrza 
i niezwykłe możliwości transportowe. Pomysłowo zaprojektowany schowek pod
podłogą bagażnika oferuje bezpieczne miejsce przechowywania użytecznego 
i obowiązkowego wyposażenia (gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego itp.).  

MODULARNA TYLNA KANAPA
W wersjach Active i Allure oparcie tylnej kanapy jest składane w układzie 
2/3 – 1/3. Dzięki specjalnym dźwigniom umieszczonym na górnych krawędziach
oparcia wystarczy jeden ruch ręką, aby zmienić jego położenie. Rozwiązanie to
pozwala zaoszczędzić czas, a także czyni samochód jeszcze bardziej
praktycznym.





Dbając o dobre
właściwości

jezdne

Starannie 
przygotowany projekt

Wiedza Peugeot na temat konstrukcji zawieszenia tłumaczy
najwyższe oceny uzyskiwane przez samochody marki w zakresie
właściwości jezdnych. Peugeot 301 oczywiście korzysta z tego
bogatego doświadczenia. Pewnie czuje się zarówno na krętych
drogach, jak i na autostradach. Lubi miasto! Wyposażony 
w precyzyjny układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym
oferuje dużą zwrotność podczas parkowania oraz w ruchu miejskim.

Solidność i wysoka jakość były dominującymi cechami, na jakich
skoncentrowali się inżynierowie marki projektując Peugeot 301, 
aby był jak najlepiej przygotowany na wyzwania, które czekają 
go podczas eksploatacji. Efekty ich ciężkiej pracy to między innymi
wspaniała przyczepność, specjalne systemy łączenia elementów
nadwozia oraz podwójne uszczelnienie drzwi chroniące wnętrze
kabiny przed kurzem i hałasem.









Silniki
Dostosuj Peugeot 301 do swojego charakteru, wybierając silnik, który zapewni Ci prawdziwą
radość z jazdy!

1,2 VTi 82 KM 
Ten benzynowy silnik o pojemności 1199 cm3 współpracujący z manualną skrzynią biegów  
o 5 przełożeniach lub skrzynią zautomatyzowaną ETG5 oferuje atrakcyjne właściwości
napędowe, wykorzystując połączenie nowej generacji silników 3-cylindrowych ze stosunkowo
niską masą samochodu. Dzięki temu zapewnia on równowagę pomiędzy osiągami a zużyciem
paliwa.

1,6 VTi 115 KM 
Wykorzystując zalety generacji silników, które zostały docenione przez użytkowników
wszystkich modeli gamy Peugeot, ten benzynowy silnik o pojemności 1587 cm3 w połączeniu
z manualną skrzynią 5-biegową lub automatyczną skrzynią o 6 przełożeniach EAT6 
(od marca 2016) zawiera nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające niższe zużycie paliwa
oraz lepsze wykorzystanie dynamicznych walorów 301.

1,6 BlueHDi 100 KM 
Jednostka ta o pojemności 1560 cm3 w połączeniu z manualną skrzynią 5-biegową oferuje
idealną wręcz syntezę wydajności, elastyczności i niskiego zużycia paliwa, zapewniając
prawdziwą przyjemność prowadzenia.

Zużycie paliwa (w l/100 km)*

* Zgodnie z dyrektywami 99/100/CE.

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, dotyczą silników spełniających normę Euro 5.

Wartości zużycia paliwa podane w tabeli są wartościami homologowanymi na podstawie przepisów prawa
europejskiego obowiązującego wszystkich producentów i wszystkie samochody osobowe sprzedawane 
w Europie. Wartości te pozwalają na porównanie pojazdów i ułatwiają dokonanie odpowiedniego wyboru:

- zużycie paliwa w cyklu miejskim jest uzyskiwane na trasie miejskiej po przejechaniu ok. 4 km
- zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim jest uzyskiwane na trasie pozamiejskiej po przejechaniu ok. 7 km
- zużycie paliwa w cyklu mieszanym jest uzyskiwane na całej trasie miejskiej i pozamiejskiej po przejechaniu ok.
11 km.
Wartości te są uzyskiwane w ściśle określonych warunkach (temperatura, masa, na hamowni podwoziowej itp.)
oraz przy określonej prędkości. Rzeczywiste warunki ruchu drogowego, warunki atmosferyczne, stan obciążenia
pojazdu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika dachowego (nawet bez ładunku), intensywne
używanie klimatyzacji i/lub ogrzewania, stan samego pojazdu mogą być przyczyną innych wartości spalania
od wartości homologacyjnych.

   Rodzaj skrzyni Liczba przełożeń Cykl miejski Cykl pozamiejski Cykl mieszany CO2 (g/km)

   Manualna 5 6,0 4,3 4,9 114

   ETG 5 5 4,9 3,9 4,3 99

1,6 VTi 115 KM Manualna 5 8,7 5,0 6,4 148

1,6 BlueHDi 100 KM Manualna 5 4,6 3,3 3,8 98

1,2 PureTech 82KM





Bezpieczeństwo dla wszystkich
Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego znajdujące się w wyposażeniu   Peugeot
301 pozwalają zaufać samochodowi, nie zwalniają jednak od odpowiedzialnego
zachowania na drodze, jakie obowiązuje każdego kierowcę. 

ESP® 
System elektronicznej kontroli stabilności (ESP) obejmuje 5 różnych funkcji, takich jak:
system zapobiegający blokadzie kół (ABS), elektroniczny rozdzielacz siły hamowania 
na 4 kołach (REF) oraz wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU), system
antypoślizgowy (ASR) i dynamiczną kontrolę stabilności (CDC), która pomaga kierowcy
przywrócić pożądany tor jazdy samochodu w zakresie obowiązujących praw fizyki.

PODUSZKI POWIETRZNE
Peugeot 301 jest wyposażony w 4 poduszki powietrzne: czołowe poduszki kierowcy 
i pasażera oraz boczne poduszki powietrzne chroniące szyję i głowę kierowcy 
oraz pasażera z przodu.

PASY BEZPIECZEŃSTWA I MOCOWANIA ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach są wyposażone w pirotechniczne
napinacze. W razie zderzenia zapewniają one utrzymanie ciał w fotelu dzięki odpaleniu
specjalnego elementu pirotechnicznego połączonego z mechanizmem pasa. Ponadto
Peugeot 301 jest wyposażony w sygnalizację odpięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy.
Dodatkowo tylne zewnętrzne siedzenia 301 posiadają system ISOFIX służący do
łatwego i bezpiecznego mocowania fotelika dziecięcego.

AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA AWARYJNE
W przypadku gwałtownego hamowania następuje automatyczne włączenie świateł
awaryjnych, dzięki czemu kierowca może pozostać skoncentrowany na sytuacji na
drodze. Światła te wyłączają się w chwili ponownego wciśnięcia pedału przyspieszenia.



HIGH RES NEEDED

01 Tkanina OZA MISTRAL
Tapicerki



HIGH RES NEEDED

02 Tkanina OZA LAMA



04 Tkanina OLINE LAMA03 Tkanina OLINE MISTRAL

05 Tkanina BOX MISTRAL



Kolory nadwozia
METALIZOWANE

SZARY SHARK

CZARNY ONYX

KOŁPAK 15” BORE KOŁPAK 15” HOBART FELGA ALUMINIOWA 15”
HARVEY

FELGA ALUMINIOWA 16”
SPA

BIAŁY BANQUISE

Kołpaki

BRĄZOWY RICH OAK

NIEMETALIZOWANE

NIEBIESKI KYANOS BRĄZOWY NOCCIOLLA

SZARY ALUMINIUM

Felgi aluminiowe
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WYKŁADZINA BAGAŻNIKA Z PRZEGRÓDKAMI

LINIA S: CHROMOWANE LISTWY PROGÓW DRZWI / 
DYWANIKI / GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW / UCHWYT     
DŹWIGNI HAMULCA RĘCZNEGO

OSŁONY PRZECIWBŁOTNE / LISTWY BOCZNE

SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ GARMIN 

HAK HOLOWNICZY / UCHWYT NA ROWER

KOSZ BAGAŻNIKA DACHOWEGO 
(MOCOWANY DO BELEK)

Szczegółowe dane na temat modelu 301, konfigurator i wszelkie inne możliwe informacje na temat dostępnych kolorów, silników, obsługi, opcji
i danych technicznych dostępne są na stronie internetowej www.peugeot.pl.

8

Akcesoria

2

Dostosuj Peugeot 301 do swoich potrzeb, korzystając z oferty
akcesoriów. Poznaj kompletną gamę akcesoriów dostępną w
specjalnym katalogu dla Peugeot 301.

1. LINIA S - spoiler przedni.
2. LINIA S - felgi 16”.
3. LINIA S - zestaw naklejek bocznych.
4. LINIA S - emblematy.
5. Chromowane oprawki lamp 
przeciwmgielnych przednich.
6. Chromowane nakładki 
na lusterka zewnętrzne.
7. Spoiler bagażnika.
8. Chromowana nakładka końcówki układu wydechowego.



Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, 
bez obowiązku aktualizacji niniejszego
katalogu. 

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi 
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane 
w drodze recyklingu są wykorzystywane 
w produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami 
o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój 
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

UMOWY SERWISOWE

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany przez
Banque PSA Finance Oddział w
Polsce należący do Grupy PSA
Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział w

Polsce łączy w sobie między-
narodowe doświadczenie wraz
ze znajomością polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup

samochodów odpowiadające
najbardziej wymagającym
klientom.

Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów, którzy chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i tech-
nicznym aż przez 5 lat. 

Oferta:
1.

2.

3.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
•   

•

•

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

Spokój: bezpieczeństwo
panowania nad budżetem
związanym z użytkowaniem
pojazdu,
Różne formy płatności: 
możliwość opłacenia umo-
wy gotówką lub kartą, 
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu) lub 
w systemie abonamento-
wym (przy zakupie pojazdu 
w leasingu),

Dostępność: ponad 6000
punktów serwisowych
Peugeot w 42 krajach na
obszarze Europy,
Bezpieczeństwo: Peugeot
Assistance Plus 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu,
Profesjonalizm: obsługa
samochodu przez wykwalifi-
kowanych pracowników Au-
toryzowanej Sieci Peugeot,
Wartość: wyższa waloryzacja
samo-chodu przy odsprze-
daży,

Elastyczność: możliwość
przedłużania parametrów
umowy w przypadku zmiany
stylu jazdy,
Mobilność: zapewnienie
samochodu zastępczego na
czas przeglądów okresowych
i awarii pojazdu,
Wygoda: Kompletne mycie
samochodu po przeglądzie,
Możliwość cesji kontraktu
przy odsprzedaży samo-
chodu.

Przedłużenie – proste
rozwiązanie, aby przedłużyć
gwarancję umowną,
Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające zaplanować
bieżącą obsługę samochodu,
Utrzymanie Plus – pełna
oferta usług Peugeot w
zakresie utrzymania Państwa
pojazdu przez cały okres
Umowy.



www.peugeot.pl

Miejsce na pieczątkę koncesjonera
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