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ODKRYWAĆ
POBUDZAĆ ZMYSŁY 

DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI
Ponieważ życie składa się z wyjątkowych chwil, a podróże zbliżają
nas do siebie, Peugeot 5008 został zaprojektowany tak, aby być
źródłem inspiracji i wspólnej radości.

Dzięki, eleganckiej stylistyce, licznym możliwościom aranżacji
    kabiny, obszernemu wnętrzu i ergonomicznemu miejscu kierowcy,
Peugeot 5008 pozwoli Ci na nowo odkryć przyjemność
podróżowania.



Peugeot 5008 to kompaktowy van o płynnych i wyprofilowanych
kształtach. Zwraca uwagę elegancją przodu, zgodnego 
z nowym kanonem stylistycznym Marki, charakterystycznymi 
reflektorami oraz niespotykanie dużą powierzchnią szyb.

PODKREŚL
SWÓJ
WŁASNY STYL



PRZEŻYJ 
NOWE 
EMOCJE
Ciesz się podróżą inaczej niż dotąd i dziel się swoimi wyjątkowymi
doznaniami w kabinie Peugeot 5008. Podwyższona pozycja 
za kierownicą zapewnia poczucie wygody i bezpieczeństwa. Kąt po-
chylenia kierownicy zwiększa komfort prowadzenia auta, 
a ergonomicznie zaprojektowane miejsce kierowcy zapewnia łatwy

dostęp do wszystkich elementów sterowania autem i szybki odczyt
wskazań zegarów. Kształt lekko pochylonej, wykonanej 
z wysokiej jakości materiałów deski rozdzielczej doskonale 
harmonizuje z dynamiczną linią nadwozia.



ODKRYJ DROGĘ
NA NOWO
Wypad z przyjaciółmi, jazda po mieście czy długa podróż...? 
W Peugeot 5008 będziesz mógł się w pełni cieszyć drogą. 

Dzięki wyprofilowanej linii nadwozia i wzorowemu trzymaniu się
drogi, Peugeot 5008 zapewnia wrażenia z jazdy godne poręcznego
kompaktu, z zachowaniem całej swobody i komfortu właściwego dla
vana.



PODZIWIAJ
WIDOKI

Zapomnij o ciasnych przestrzeniach: zajmij miejsce w kabinie Peugeot 5008
i otwórz szeroko oczy. Dzięki panoramicznemu, przeszklonemu dachowi* 
i olbrzymiej przedniej szybie, przeszklona powierzchnia Peugeot 5008 wynosi
aż 3,39 m2, zapewniając każdemu pasażerowi niepowtarzalne wrażenia
jasności i przestrzeni, zwiększając tym samym komfort podróżowania.

Przestronny, a przy tym kompaktowy Peugeot 5008 dba o wszystkich swoich
pasażerów. Ciesz się jego przestronnym wnętrzem i przygotuj się 
do jeszcze intensywniejszego przeżywania każdej podróży.

Liczne schowki i pomysłowe rozwiązania wypełniają przestrzeń kabiny:
obszerna środkowa konsola o pojemności 10,5 l z nawiewem chłodnego
powietrza i podwójnym uchwytem na napoje, wnęka pod kierownicą,
pojemne kieszenie w drzwiach, schowki pod podłogą oraz schowki 
w bocznych ściankach przy trzecim rzędzie siedzeń**.

Z pewnością docenisz także obecność stolików w oparciach przednich foteli.
Aby podróż stała się jeszcze bardziej przyjemna, Peugeot 5008 oferuje w opcji
w pełni zintegrowany z wnętrzem auta system multimedialny. Składa się on
z dwóch 7-calowych, kolorowych ekranów wbudowanych w zagłówki
przednich foteli, konsoli umożliwiającej podłączenie dowolnych przenośnych
urządzeń audio/video oraz dwóch bezprzewodowych słuchawek Bluetooth®.
Konsole do gier i urządzenia multimedialne znajdą miejsce w schowkach
podłogowych*** pod nogami pasażerów drugiego rzędu siedzeń.  System
multimedialny umożliwia oddzielne wyświetlanie na każdym z ekranów
obrazów z dwóch różnych urządzeń. Dzięki temu pasażerowie mogą
oddawać się równocześnie różnym zajęciom.

.

*Dostępny w standardzie, w opcji lub niedostępny w zależności od wersji.
**Dostępny w standardzie lub w opcji, zależnie od wersji.
***W przypadku opcji JBL, dostępny jest tylko jeden schowek podłogowy  .



POCZUJ SIĘ
WOLNY

Dostępny w wersji 5- lub 7-miejscowej Peugeot 5008 oferuje możliwość łatwego
dostosowania przestrzeni pasażerskiej i bagażowej do wszelkich codziennych
potrzeb. Każdy fotel daje się indywidualnie złożyć, pozwalając z łatwością
dopasować konfigurację wnętrza do liczby pasażerów i ilości bagażu.

Pojemność bagażnika w konfiguracji 5-miejscowej wynosi  679 dm3. W razie
potrzeby maksymalnego zwiększenia przestrzeni bagażowej, fotele obydwu tylnych
rzędów* można całkowicie złożyć, uzyskując idealnie płaską podłogę. Fotel
pasażera z przodu można również złożyć do położenia stolika**, umożliwiając
przewóz przedmiotów o długości do 2,76 m bez konieczności wyjmowania ani
jednego fotela.

*Trzeci rząd siedzeń w opcji. 
**W standardzie lub niedostępny, zależnie od wersji.



ZAAWANSOWANE
SYSTEMY POKŁADOWE

Peugeot 5008 oddaje do dyspozycji liczne systemy
wspomagające prowadzenie, umożliwiające jeszcze bardziej
intuicyjne i bezpieczne użytkowanie auta.

Distance Alert®*
Urządzenie to pomaga zachować bezpieczną odległość, informując kierowcę
w czasie rzeczywistym o odległości od pojazdu jadącego z przodu.
*System wspomagający zachowanie bezpiecznego odstępu między pojazdami. W standardzie 
lub w opcji, zależnie od wersji.

Pomiar miejsca dostępnego do zaparkowania pojazdu i kamera cofania
Zapomnij o stresie związanym z parkowaniem: system pomiaru miejsca
dostępnego do zaparkowania* oblicza wielkość dostępnego miejsca
postojowego i informuje, czy można zaparkować pojazd, określając
jednocześnie stopień trudności manewru do wykonania. Funkcja ta jest
połączona ze wspomaganiem parkowania przodem i tyłem*. System ostrzega
kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych o częstotliwości zmieniającej się
w zależności od odległości pojazdu od przeszkody oraz za pomocą graficznej
wizualizacji manewru na środkowym ekranie. Peugeot 5008 może być również
wyposażony w kamerę cofania**, która włącza się automatycznie 
z chwilą wrzucenia wstecznego biegu, umożliwiając kierowcy obserwowanie
manewrów na ekranie oraz zwiększając bezpieczeństwo i łatwość parkowania.
*Dostępny w standardzie lub w opcji, zależnie od wersji.
**W opcji, zależnie od wersji.

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist 
Aby ułatwić ruszanie na wzniesieniu, elektryczny hamulec postojowy jest
automatycznie zaciągany z chwilą wyłączenia silnika i zwalniany z chwilą
ruszenia z miejsca. Jest on sprzężony z funkcją „Hill Assist” (wspomagania
ruszania na wzniesieniu), która utrzymuje zaciągnięty hamulec przez około
2 sekundy gdy auto znajduje się na pochyłości, aby ułatwić ruszanie z miejsca.

Kolorowy wyświetlacz Head-up Display*
Na umieszczonej w polu widzenia kierowcy, przezroczystej, wysuwanej 
z deski rozdzielczej płytce wyświetlane są najważniejsze informacje dotyczące
prowadzenia auta: prędkość, wartość zadana tempomatu lub ogranicznika
prędkości, odległość od jadącego z przodu pojazdu podawana przez system
Distance Alert®** (alarm odległości do pojazdu poprzedzającego). Kierowca ma
wszystkie potrzebne informacje przed oczami, dzięki czemu prowadzenie auta
jest jeszcze bezpieczniejsze.

*Dostępny w standardzie lub w opcji, zależnie od wersji. 
**Dostępny w opcji, zależnie od wersji.





PEUGEOT I OCHRONA ŚRODOWISKA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 W SILNIKACH BENZYNOWYCH

Peugeot dysponuje rozległą ofertą modeli o niskiej emisji spalin; ponad połowę jego światowej sprzedaży stanowią auta emitujące poniżej
140 g CO2/km.
Tak dobre wyniki są efektem zastosowania sprawdzonych technologii, w zakresie których Peugeot jest światowym liderem, jak np. silnik
wysokoprężny z filtrem cząstek stałych (wprowadzony w 2000 roku w modelu PEUGEOT 607), montowany w wielu modelach 
i napędzający ponad 2,1 miliona samochodów (zmniejszenie emisji cząstek stałych o 99,99%) oraz przełomowych rozwiązań takich jak
m.in. Stop & Start, silniki wysokoprężne nowej generacji, itd.

HDI FAP
Z technologią HDi powiązany jest bardzo skuteczny system oczyszczania spalin - filtr cząstek stałych (FAP). Ten samooczyszczający się
filtr wychwytuje cząstki stałe powstające w procesie spalania oleju napędowego w silniku. Dzięki niemu zawartość cząstek w spalinach
silników Diesla zostaje obniżona do granicy mierzalności (0,004 g/km). Wyposażone w tę technologię silniki wysokoprężne są bardziej
przyjazne dla środowiska.

WSKAŹNIK ZMIANY BIEGÓW
Informuje kierowcę o optymalnym momencie zmiany biegów, pozwalającym na obniżenie zużycia paliwa.  

M5 – manualna skrzynia biegów o 5 przełożeniach
M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach 
A6 – automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach

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.

1.6 VTi 120 KM 1.6 THP 155 KM 

Skrzynia biegów M5 M6 A6

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (w l / 100 km) 9,4 9,3 10,5

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (w l / 100 km) 5,5 5,5 5,9

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (w l / 100 km) 6,9 6,9 7,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 159 159 175

WARTOŚCI ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO2 W SILNIKACH DIESLA

1.6 HDi 115 KM 2.0 HDi 150 KM 2.0 HDi 160 KM

Skrzynia biegów M6 M6 A6

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (w l / 100 km) 5,7 - 5,9 6,7 7,8

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (w l / 100 km) 4,2 - 4,3 4,5 5,5

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (w l / 100 km) 4,7 - 4,9 5,3 6,3

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 124 - 128 138 164



Zastosowane w modelu 5008 systemy bezpieczeństwa czynnego 
i biernego sprawiają, że możesz mieć pełne zaufanie do swojego
auta, nie zapominając jednak o swojej odpowiedzialności jako
kierowcy.

TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
Peugeot 5008 jest wyposażony w standardzie we wszystkich
wersjach silnikowych w tempomat i ogranicznik prędkości.
Tempomat umożliwia utrzymywanie stałej prędkości jazdy (poza
ostrymi wzniesieniami), a ogranicznik prędkości umożliwia
zaprogramowanie prędkości, której nie można przekroczyć.

PODUSZKI POWIETRZNE W KAŻDYM RZĘDZIE
Pasażerów Peugeot 5008 chronią poduszki powietrzne znajdujące
się we wszystkich rzędach foteli, łącznie z trzecim (w opcji), co jest
rozwiązaniem spotykanym zazwyczaj tylko w dużych vanach.
Peugeot 5008 jest więc wyposażony w 6 poduszek powietrznych: 
2 przednie poduszki czołowe (z funkcją dezaktywacji poduszki
pasażera w przypadku zamontowania fotelika dziecięcego), 
2 poduszki boczne w pierwszym rzędzie i 2 poduszki kurtynowe dla
drugiego rzędu z możliwością przedłużenia do trzeciego rzędu przy
wyborze opcji z trzecim rzędem siedzeń.

INTELIGENTNY SYSTEM KONTROLI TRAKCJI
Ten inteligentny system zapobiegający poślizgowi kół wprowadza
nową funkcję do standardowego układu antypoślizgowego.
Umożliwia on wykrywanie w sposób ciągły nawierzchni o słabej
przyczepności, mogącej utrudniać ruszanie z miejsca oraz jazdę po
oblodzonych lub zaśnieżonych drogach. W takich sytuacjach
Inteligentny System Kontroli Trakcji przejmuje rolę nad układem ASR
ograniczając poślizg przednich kół w celu zapewnienia maksymalnej
skuteczności napędu i utrzymania żądanego toru jazdy.  

PASY BEZPIECZEŃSTWA
Przednie pasy bezpieczeństwa wyposażone są w napinacze
pirotechniczne oraz ograniczniki napięcia. Tylne fotele są
wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami
napięcia. Wszystkie miejsca są wyposażone w kontrolki
ostrzegawcze niezapięcia pasów. Możesz też w pełni bezpieczne
zamocować fotelik dla dziecka: w tym celu wszystkie trzy siedzenia
w drugim rzędzie zostały wyposażone w 3-punktowy system
mocowania fotelików Isofix. Trzeci punkt mocowania, jest
umieszczony na tylnej stronie oparć tylnych siedzeń.

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I ESP
Wszystkie wersje Peugeot 5008 cechuje, oprócz wyjątkowych
właściwości jezdnych, wysoki poziom bezpieczeństwa czynnego
dzięki montowanemu w standardzie systemowi kontroli toru jazdy
ESP.  W jego skład wchodzi szereg funkcji, takich jak: zapobieganie
blokowaniu kół (ABS), zapobieganie poślizgowi kół przy ruszaniu
(ASR), elektroniczny rozdzielacz siły hamowania (CBC), układ
awaryjnego hamowania (AFU), zapobieganie zgaśnięciu silnika
(MSR) oraz dynamiczna kontrola stabilności (CDS).  

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 się telefonicznie
z pasażerami i wysyła 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) na przycisk SOS
znajdujący się na desce rozdzielczej.
PEUGEOT CONNECT SOS* jest obecnie dostępny w 13 krajach
europejskich (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia,
Belgia, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Austria, Wielka Brytania,
Polska i Dania).  

* Opcjonalny system PEUGEOT CONNECT SOS jest dostępny w Peugeot 5008 pod  
warunkiem wyrażenia zgody na jego zainstalowanie przy zamawianiu pojazdu.

BEZPIECZEŃSTWO



KOLORY NADWOZIA
I FELGI

Peugeot 5008 oferuje szeroką gamę kolorów
nadwozia, metalizowanych, perłowych 
i niemetalizowanych.

Oferta wyposażenia Peugeot 5008 obejmuje szeroki
wybór felg aluminiowych.

Szary Aluminium* Szary Vapor*

Szary Artense*

Czarny Perla Nera Niebieski Bourrasque* Brązowy Rich Oak*

Szary Shark*

Biały Banquise***Biały Nacre** 

*Kolory metalizowane (w opcji).
**Kolor perłowy (w opcji).
***Kolor niemetalizowany.

Felga aluminiowa 16" ERIS

Kołpak 16" HAUMEA

Felga aluminiowa 17" QUARK

Felga aluminiowa 18" IXIONFelga aluminiowa 17" CALLISTO 



TAPICERKI
Wybierz najbardziej odpowiadającą Ci tapicerkę spośród
gamy tkaninowych i skórzanych obić.

1. Tapicerka skórzana Claudia Tramontane - czarna
2. Tapicerka tkaninowa Strada Tramonatane - czarna  
3. Tapicerka tkaninowa Ligne Tramonatane - czarna 

2.

3.1.



AKCESORIA
1.    Kufer dachowy zamontowany na belkach 

poprzecznych bagażnika dachowego,
2.    Chromowane nakładki na klamki,
3.    Felgi aluminiowe 18” CEREUS,
4.    Uchwyt na rowery mocowany do haka holowniczego,
5.   Chromowane nakładki na lusterka zewnętrzne
6.   Listwy progowe z logo Peugeot,
7.   Listwa ochronna progu bagażnika,
8.   Wspornik urządzeń multimedialnych,
9.   Fotelik dziecięcy,
10. Komplet dywaników gumowych,
11. Wykładzina bagażnika gumowa.

* Rowery są sprzedawane 
oddzielnie

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

1.

3.

2.

Oferta obejmuje również inne akcesoria - skontaktuj się z dealerem 
lub sprawdź na stronie www.peugeot.pl

UMOWY SERWISOWE

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.Przedłużenie – proste       

rozwiązanie, aby przedłużyć 
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 miesięcznych ratach (przy 
zakupie samochodu) 
lub w systemie 
abonamentowym (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 wykwali-
fikowanych pracowników
Autoryzowanej Sieci Peugeot,

•   Wartość: 
wyższa waloryzacja samo-
chodu przy odsprzedaży,

•   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 samochodu.

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

samochodów odpowiadające
najbardziej wymagającym
klientom.

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
wykwalifikowanych pracow-
ników Autoryzowanej Sieci
Peugeot,
Wartość: 
wyższa waloryzacja samo-
chodu przy odsprzedaży,

Elastyczność: 
możliwość przedłużania pa-
rametrów umowy w przy-
padku zmiany stylu jazdy,
Mobilność: 
zapewnienie samochodu za-
stępczego na czas prze-
glądów okresowych i awarii
pojazdu,
Wygoda: 
Kompletne mycie samo-
chodu 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.


