
NOWY PEUGEOT 308



W dziedzinie designu najpiękniejsze projekty oparte są na prostocie.
Styliści tworząc nowego Peugeot 308 inspirowali się tą zasadą, aby
uzyskać elegancką i nowoczesną linię samochodu. 

Nowy Peugeot 308 został zaprojektowany od podstaw, aby na nowo
zdefiniować klasę samochodów kompaktowych. Elegancja wyrażona
prostymi i muskularnymi liniami podkreśla jego silną, przykuwającą
uwagę osobowość. Technologia opracowana z największą
starannością pozwala stworzyć szczególną więź pomiędzy kierowcą
a samochodem.

PORUSZA ZMYSŁY



3 marca 2014, w dniu otwarcia 84. Salonu Samochodowego 
w Genewie, nowy Peugeot 308 otrzymał tytuł „Samochód Roku 2014” 
(ang. Car of the Year), przyznawany przez jury, w którego skład wchodzą
dziennikarze motoryzacyjni z 22 krajów Europy. Ten prestiżowy tytuł stanowi
potwierdzenie licznych zalet modelu 308, który uosabia dążenie do perfekcji
całej marki Peugeot, wyróżniając się dynamiczną i elegancką stylistyką. 

CAR OF THE YEAR 2014



Muskularna sylwetka nadwozia i nowoczesny wygląd definiują styl no-
wego Peugeot 308. Ten typ technologicznej elegancji widoczny jest
również wewnątrz, gdzie swoje zalety prezentuje dobrze rozplanowany,
przestronny przedział pasażerski, uzupełniony drobiazgowo zaprojekto-
wanymi wykończeniami.  

 ELEGANCKI
DESIGN



Innowacyjna technologia tworząca nowoczesną identyfikację
świetlną nowego Peugeot 308, wyznacza nowe trendy stylistyczne
w świecie motoryzacji. Przednie reflektory wykonane w całości 
w technologii LED podkreślają wyjątkowy wygląd nowego 
Peugeot 308. Tylne światła, które podobnie jak kierunkowskazy 
w lusterkach bocznych wykorzystują technologię LED, prezentują
nową koncepcję stylistyczną Peugeot przypominając trzy
opalizujące pazury, co stanowi odniesienie do modelu 504 Coupé. 

*Full LED – przednie światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe są wykonane 
w technologii LED. Wyposażenie dostępne w zależności od wersji.

 
TECHNOLOGIA
FULL LED*



Peugeot i-Cockpit oferuje nowe rozwiązania w zakresie ergonomii
obsługi. Wszystkie elementy kokpitu cechuje intuicyjne umiejsco-
wienie: mała, poręczna kierownica, zegary na wysokości oczu kie-
rowcy oraz duży (9,7’’*), łatwy w obsłudze ekran dotykowy. 

Dzięki jego zastosowaniu możliwe było skupienie wielu funkcji 
w jednym miejscu, co znacznie uprościło kontrolowanie pojazdu.
Ponadto pozwoliło to konstruktorom na stworzenie prostej i czystej
stylistycznie deski rozdzielczej o niewielkiej liczbie przycisków 
i przełączników. Znakomitym przykładem tak oryginalnego
podejścia, gdzie czystość formy odzwierciedla technologiczne 
zaawansowanie, jest pokrętło regulacji siły głosu wzorowane 
na ekskluzywnych domowych systemach audio.

*W zależności od wersji wyposażenia.

 PEUGEOT i-Cockpit





Starannie zaprojektowany zestaw zegarów umieszczony ponad kołem kierownicy
to znak rozpoznawczy nowej generacji modeli Peugeot. Dzięki nowatorskiemu
podejściu inżynierów marki, zapewnia kierowcy dostęp do najważniejszych infor-
macji bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Inspirowany designem luk-
susowych zegarków, prezentuje starannie wyrzeźbione wskazówki umieszczone
na nowoczesnym i stonowanym tle. Nietypowym rozwiązaniem jest odwrócony
obrotomierz zapewniający idealną symetrię zestawu wskaźników. Innowacyjny 
i ekskluzywny, nowy Peugeot 308 gwarantuje kierowcy niezapomniane wrażenia
z jazdy i intuicyjne prowadzenie.

 
PRECYZJA

I WIDOCZNOŚĆ





KLIMATYZACJA
Dotykowy ekran umożliwia w prosty 
i intuicyjny sposób sterowanie parametrami
klimatyzacji. 

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE JAZDĘ
Za pośrednictwem ekranu dotykowego, ist-
nieje możliwość konfiguracji poszczególnych
systemów wspomagania prowadzenia (tem-
pomatu, systemu kontroli odległości
pomiędzy samochodami itp.), aby zawsze
czerpać niczym niezakłóconą przyjemność 
z jazdy.

SYSTEM HI-FI DENON
Dzięki ścisłej współpracy między firmami Peu-
geot i Denon, nowy Peugeot 308 może być
wyposażony w  specjalnie opracowany do
tego auta system audio Denon HI-FI,
wykorzystujący najnowsze osiągnięcia tech-
nologiczne w zakresie sprzętu dźwiękowego.
Posiada on osiem głośników, subwoofer oraz
cyfrowy wzmacniacz. Wybór ustawień dystry-
bucji dźwięku oraz korektora, w połączeniu 
z najwyższej jakości głośnikami daje mocny,
wierny i naturalny dźwięk.  

NAWIGACJA SATELITARNA
System intuicyjnej obsługi umożliwia
przeglądanie map w dużym formacie oraz
wyznaczanie trasy przejazdu, w możliwie naj-
prostszy sposób. 

KONFIGURACJA
Wszystkie funkcje dostępne poprzez ekran do-
tykowy mogą zostać szybko skonfigurowane,
stając się jeszcze bardziej ergonomicznymi 
i intuicyjnymi.
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   TELEFON
Dzięki funkcji Bluetooth, istnieje możliwość
komfortowego prowadzenia rozmów telefo-
nicznych. Ekran centralny umożliwia dostęp
do książki telefonicznej oraz bezpieczne pro-
wadzenie rozmów, za pośrednictwem zinte-
growanego zestawu głośnomówiącego. 
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Idealnie wkomponowany w konsolę centralną, ekran dotykowy 
o przekątnej 9,7” zapewnia dostęp do licznych funkcji samochodu. Możliwość
sterowania poprzez dotyk i zastosowanie wielu skrótów systemowych spra-
wia, iż jest on łatwy w obsłudze. Co więcej, ekran pozwala też na dostoso-
wanie ustawień do indywidualnych preferencji.

       
   

    
     

    
   

MULTIMEDIALNY EKRAN
DOTYKOWY



PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
ODKRYJ NA NOWO

Nowy Peugeot 308 wykorzystuje ponad 100-letnie doświadczenie marki w zakresie
konstrukcji zawieszeń, aby zapewnić wzorcowy poziom właściwości jezdnych. Nowy
układ jezdny jest dużo lżejszy dzięki zastosowaniu nowej platformy EMP2 skonstruo-
wanej przy użyciu aluminiowych podzespołów. Specjalna architektura nadwozia
sprawiła, że samochód charakteryzuje się znacząco obniżoną masą własną w porów-
naniu do poprzedniej generacji, zyskując na dynamice i zwrotności.

Nowy Peugeot 308 żywo reaguje na najdrobniejsze manewry wykonywane przez
kierowcę. Elektrycznie wspomagany układ kierowniczy pracuje płynnie i precyzyjnie,
zapewniając pokonywanie zakrętów z największą łatwością. Komfort na pokładzie to
zasługa specjalnie opracowanego zawieszenia, wzorcowej przyczepności i doskonałego
wytłumienia hałasów. Każda podróż nowym Peugeot 308 to przyjemność i poczucie
bezpieczeństwa.

   
    





Podstawowym założeniem podczas projektowania nowego Peugeot
308 było stworzenie auta przyjaznego dla środowiska, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu właściwości jezdnych na
najwyższym możliwym poziomie. Bardzo rygorystyczna strategia
zastosowana w zakresie ograniczenia masy pojazdu, umożliwiła jej
redukcję nawet o 140 kg, w porównaniu z poprzednią generacją tego
modelu. 

Precyzyjnie opracowana konstrukcja nadwozia pozwoliła uzyskać
optymalne właściwości aerodynamiczne, a jednocześnie układ
kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem i nowe jednostki
napędowe przyczyniły się do ograniczenia zużycia paliwa 
oraz emisji CO2.

 
 

SZTUKA
PRZEMYŚLANEJ

WYDAJNOŚCI



Nowy Peugeot 308 oferuje wyposażenie zapewniające bezpieczną jazdę, 
w skład którego wchodzi między innymi Pakiet Aktywny Tempomat
zawierający aktywny regulator prędkości, system ostrzegania przed kolizją
(ARC) oraz system automatycznego hamowania awaryjnego.

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego nowego Peugeot 308 jest
wynikiem przemyślanego w każdym detalu projektu. Uzupełnieniem wyżej wy-
mienionych funkcji mają być: monitor martwego pola w lusterkach bocznych,
kamera cofania, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
(ADML) oraz elektryczny hamulec postojowy.

 GWARANCJA
BEZPIECZEŃSTWA



WYJĄTKOWE
CHWILE

Kompaktowe nadwozie nowego Peugeot 308 ofe-
ruje wysoki poziom przestronności kabiny, w której
każdy element został zaprojektowany tak, aby
zapewniać jak najwięcej wolnej przestrzeni dla kie-
rowcy i pasażerów. Optymalny komfort na przed-
nich i tylnych siedzeniach, w połączeniu z wysoką
jakością wykonania, tworzy wyrafinowany i stono-
wany klimat wnętrza.

Przeszklony dach panoramiczny zapewnia wysoki
poziom naturalnego oświetlenia na pokładzie sa-
mochodu i komfortowe warunki podróżowania.
Jego istotną zaletą jest elektrycznie sterowana ro-
leta, która zatrzymuje nawet do 95% naturalnego
światła, wpadającego do wnętrza kabiny.

Bagażnik, o równomiernym kształtach, zapewnia
optymalną przestrzeń użytkową i pojemność 
na poziomie 398 dm3 (435 litrów), która pozycjo-
nuje go wśród liderów segmentu.

 



Peugeot oferuje szeroką gamę samochodów o niskim
poziomie zanieczyszczeń. Ponad połowa dostępnych w
ofercie marki modeli charakteryzuje się emisją CO2
poniżej 140 g/km. Wynik ten był możliwy do uzyskania
dzięki zastosowaniu sprawdzonych już technologii, w
których Peugeot jest liderem: silnika diesla z filtrem FAP,
dostępnego w większości modeli marki i znajdującego się
na wyposażeniu ponad 2,1 miliona sprzedanych
samochodów (zapewniającego redukcję emisji cząstek
stałych o 99,99%) oraz innowacyjnym technologiom,
takim jak system Stop & Start czy silniki HDi nowej
generacji.

PureTech
Nowego Peugeot 308 wyposażono w najnowsze trzycylindrowe
turbodoładowane silniki benzynowe z rodziny PureTech. Jednostki
o pojemności 1.2 oferowane są w dwóch wariantach mocy 110
KM oraz 130 KM, które mogą współpracować z 6-stopniową
skrzynią manualną lub 6-stopniową przekładnią automatyczną
EAT6 (ang. Efficient Automatic Transmission 6). Dzięki swym
kompaktowym wymiarom, obniżonej masie własnej oraz
zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów o niskim
współczynniku tarcia wewnętrznego silnik ten pozwala zachować
idealny kompromis między osiągami a zużyciem paliwa, co jednak
nie odbywa się kosztem obniżenia jakości lub wytrzymałości całej
jednostki napędowej. Przy zachowaniu porównywalnego poziomu
mocy i przyjemności z jazdy ten rewolucyjny motor pozwala 
o 18% zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję CO2.

PEUGEOT I ŚRODOWISKO NATURALNE Zużycie paliwa (w l/100km)*

Silniki Skrzynia biegów Cykl miejski Cykl pozamiejski Cykl mieszany Emisja CO2 (g/km)

Benzyna

1,2 PureTech 82 KM M5 6,4 4,2 5,0 115

1,2 PureTech 110 KM S&S M5 5,8 / 5,8 3,9 / 4,0 4,6 / 4,6 105 / 107

1,2 PureTech 130 KM S&S M6 5,8 / 6,0 3,9 / 4,1 4,6 / 4,8 107 / 110

1,2 PureTech 130 KM S&S EAT6 6,3 / 6,5 4,1 / 4,4 4,9 / 5,2 114 / 119

Diesel
1,6 HDi 92 KM M5 4,4 / 4,5 3,4 / 3,4 3,7 / 3,8 95 / 99

1,6 e-HDi 115 KM M6 4,3 / 4,4 3,5 / 3,5 3,8 / 3,8 98 / 100

M5 - manualna skrzynia biegów o 5 przełożeniach, M6 - manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach
EAT6 - automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach, S&S - system Stop&Start
*Felgi 15"-16"/17"-18"

Wartości spalania podane w tabeli powyżej są wartościami homologowanymi na podstawie przepisów prawa europejskiego (dyrektywy 99/100/CE) 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 ogumieniu, obecność bagażnika dachowego (nawet bez ładunku), intensywne używanie klimatyzacji i/lub ogrzewania, stan samego pojazdu, mogą być przyczyną innych wartości spalania od wartości
homologowanych.



HAMULCE I ESP 
Aby zapewnić zachowanie optymalnej równowagi 
i zagwarantować bezpieczeństwo prowadzenia w sytuac-
jach awaryjnych, nowego Peugeot 308 wyposażono w sys-
tem hamowania łączący kilka funkcji:

• ESP - wszystkie wersje nowego Peugeot 308 dzięki  
swojemu wyposażeniu z zakresu aktywnego
bezpieczeństwa odznaczają się dynamicznym
zachowaniem od pierwszego ruchu. ESP (Electronic
Stability Program) łączy dynamiczną kontrolę stabilności
z systemem antypoślizgowym kół (ASR), aby umożliwić
zachowanie przyczepności i panowanie nad nowym
Peugeot 308.

• Dynamiczna Kontrola Stabilności (CDS) w sposób ciągły
porównuje informacje przekazywane przez czujnik
obrotu kierownicy oraz czujnik wahań wokół osi
pionowej samochodu, w celu wykrycia każdego
wystąpienia zjawiska nadsterowności lub
podsterowności. Utrzymuje on więc, w granicach praw
fizyki, nowego Peugeot 308 w żądanej trajektorii
początkowej.

• System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
pomagający zachować kontrolę nad samochodem
podczas nagłego hamowania.

• Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania (REF)
sterujący niezależnie hamowaniem każdej z osi,
zapewniając większą skuteczność hamowania,
zwłaszcza na zakrętach.

• Wspomaganie nagłego hamowania (AFU), w razie
potrzeby zwiększające siłę hamowania.

• System wykrywania zbyt niskiego ciśnienia w oponach,
umożliwiający zidentyfikowanie uszkodzonego koła w
zakresie dwóch poziomów alertu: zbyt niskiego ciśnienia
lub przebicia.

WSPOMAGANIE RUSZANIA NA WZNIESIENIU
(HILL ASSIST)*
Ten system unieruchamia pojazd na czas niezbędny na
przełożenie nogi z pedału hamulca na pedał przyspieszenia
(ok. 2 s.).

*Niedostępny w wersji Access.  

PODUSZKI POWIETRZNE
W przypadku kolizji, 6 poduszek powietrznych zwiększa
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów: 2 poduszki przednie, 
2 poduszki boczne oraz 2 poduszki kurtynowe. 

PEUGEOT CONNECT SOS
Dzięki Peugeot, połączenia alarmowe są bardziej dostępne 
w Europie. Kiedy liczy się każda minuta, możesz liczyć na 
PEUGEOT CONNECT SOS*.

Automatyczny numer alarmowy: w przypadku uruchomienia się
poduszek powietrznych lub pasów pirotechnicznych, pojazd
łączy się automatycznie z numerem alarmowym bez interwencji
kierowcy.

PEUGEOT CONNECT SOS* lokalizuje pojazd, łączy pasażerów
poprzez połączenie telefoniczne z odpowiednimi służbami, by
zapewnić odpowiednią pomoc. Komunikacja może odbywać się
w ojczystym języku właściciela pojazdu.

Ręczne wywołanie numeru alarmowego: jeśli jesteś ofiarą 
lub świadkiem krytycznej sytuacji (zasłabnięcie, akt agresji),
możesz szybko wezwać pomoc poprzez PEUGEOT CONNECT
SOS*. W tym celu wystarczy nacisnąć (przez 3 sekundy)  przycisk
SOS znajdujący się na podsufitce.

PEUGEOT CONNECT SOS* jest obecnie dostępny w 13 krajach
europejskich (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia,
Belgia, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Austria, Wielka Bryta-
nia, Polska i Dania).

*Opcjonalny system PEUGEOT CONNECT SOS jest dostępny w nowym Peugeot 308 
pod warunkiem wyrażenia zgody na jego zainstalowanie przy zamawianiu pojazdu.

BEZPIECZEŃSTWO



KOLORY
NADWOZIA

  
   
  
   
  

  
   
   
  
  

01.

03.

02.

04.

05.
06.

07.
08.

09.
10.

01 : Biały Banquise
02 : Czarny Perla Nera
03 : Szary Hurricane
04 : Brązowy Rich Oak
05 : Niebieski Dark

06 : Szary Aluminium
07 : Szary Artense 
08 : Czerwony Rubi 
09 : Szary Moka
10 : Biały Nacré



02 : Tkanina Metax Mistral z grafitową nicią

03 : Tkanina Galdo Guerande

04 : Tkanina Textab Mistral

05 : Alcantara Mistral

06 : Skóra Nappa Mistral

07 : Skóra Nappa Guerande

01 : Tkanina Metax Mistral TAPICERKI



    
    
     
     
     
     

05.

03.

01.

06.

04.

02.

01 : Kołpak 15” Ambre
02 : Kołpak 16’’ Corail
03 : Felga aluminiowa 16” Quartz
04 : Felga aluminiowa 16” Topaz
05 : Felga aluminiowa 17” Rubis
06 : Felga aluminiowa 18” Saphir

0

FELGI



  
04 : Zestaw ściereczek z mikrofibry
05 : Zestaw notesów Szary + Navy
06 : Awaryjne akumulatorki do

telefonu komórkowego

01 : Czapka z daszkiem w kolorze szarym
02 : Zestaw długopisów
03 : Torba na laptopa

07 :    Pamięci USB Navy 8 GB i Szary 4 GB
08 : Breloczek „Nowy 308”
09 : Mysz optyczna z baterią litową
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LINIA STYLISTYCZNA
PRODUKTÓW 308



Podkreśl eleganckie, dynamiczne linie nowego Peugeot 308 akcesoriami, które nadadzą mu bardziej sportowy
wygląd. Oferowane wyposażenie dodatkowe harmonijnie komponuje się z jego stylem. Akcesoria do personalizacji

nadwozia: spoiler, nakładka ozdobna progu, nakładka rury wydechowej, naklejki na boki z wzorem podłużnych pasków, naklejki 
na boki z wzorem szachownicy, nakładki na lusterka zewnętrzne, emblematy na przednie błotniki, centralne nakładki felg aluminiowych
i felgi aluminiowe 16” i 17”.

02 :  Uchwyt na rowery mocowany do haka holowniczego01 : Kufer dachowy

05 : Wykładzina bagażnika dzielona 06 : Schowek pod tylną półkę

03 : Listwy boczne chromowane

04 : Listwy ochronne progów z odblaskowym logo

UMOWY SERWISOWE

Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów, którzy chcą szczegól-
nie zadbać o swój samochód
i cieszyć się spokojem finanso-
wym i technicznym aż przez
5 lat. 

Oferta:
1.Przedłużenie –
   proste rozwiązanie, aby prze-
   dłużyć gwarancję umowną.
2.Przedłużenie + Obsługa
   – rozwiązanie dodatkowo
   pozwalające zaplanować  
   bieżącą obsługę samochodu.
3.Utrzymanie Plus – 
   pełna oferta usług Peugeot 
   w zakresie utrzymania 
   Państwa pojazdu przez cały
   okres Umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
•   Spokój: 
   bezpieczeństwo panowania 
   nad budżetem związanym 
   z użytkowaniem pojazdu,
•   Różne formy płatności: 
   możliwość opłacenia umowy 
   gotówką lub kartą, w mie-
   sięcznych 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 
   wykwalifikowanych pracow-
   ników Autoryzowanej Sieci  
   Peugeot,
•   Wartość: 
   wyższa waloryzacja samo-
   chodu przy odsprzedaży,

•   Elastyczność:
   możliwość przedłużania
   parametrów umowy w przy-
   padku zmiany stylu jazdy,
•   Mobilność: 
   zapewnienie samochodu
   zastępczego na czas prze-
   glądów okresowych i awarii
   pojazdu,
•   Wygoda: 
   Kompletne mycie samocho-
   du po przeglądzie,
•   Możliwość cesji kontraktu
   przy odsprzedaży samocho-
   du.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT

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.

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 międzyna-
rodowe doświadczenie wraz 
ze znajomością polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty

kredytowe na zakup samocho-
dów odpowiadające najbardziej
wymagającym klientom.

AKCESORIA

LINIA    S



Miejsce na pieczątkę koncesjonera

www.peugeot.pl
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