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PEUGEOT jest za wsze wier ny fran cu skiej tra dy cji two rze nia prze my -

śla nych pro duk tów naj wyż szej ja ko ści. Mar ka ni gdy wcze śniej nie

pro po no wa ła klien tom sa mo cho dów o tak ra so wym de si gnie, za -

pew nia ją cych tak nie zwy kłe do zna nia zmy sło we i wra że nia z jaz dy.

Er go no mia, ma te ria ły wy koń cze nio we, no wo cze sne usłu gi za pew -

nia ją ce łącz ność ze świa tem ze wnętrz nym… Do pra co wa ny zo stał

każ dy naj drob niej szy szcze gół, aby ko rzy sta nie z sa mo cho du by ło

mak sy mal nie in tu icyj ne. 
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Bezkompromisowy des ign wyrazisty charakter

PEUGEOT RIFTER to połączenie elegancji, solidności, zwinności i mocy. Wszystkie te cechy w jednym

samochodzie! Krótka, wysoko poprowadzona maska i zwiększony prześwit kojarzą się z segmentem SUV.

Pionowy grill i charakterystyczna identyfikacja świetlna LED podkreślają zbalansowaną, kompaktową

i dynamiczną sylwetkę samochodu.

Stylowa sylwetka i harmonijne linie nadwozia sprawiają, że nie sposób przejść 

obok PEUGEOT RIFTERA obojętnie. Zaciski hamulcowe w kolorze Gris Aluminium,

diamentowane 17" felgi aluminiowe, relingi dachowe, poszerzone nadkola i czarne listwy

ochronne – każdy z tych elementów podkreśla wyjątkowy styl PEUGEOT RIFTERA.



Lwi  pazur

To coś więcej, niż kolejny akcent stylistyczny. Charakterystyczny wzór trzech

pazurów zdobi lampy tylne PEUGEOT RIFTERA i sprawia, że samochód wyrasta

na nową ikonę Marki. Opcjonalny hak holowniczy daje nieograniczone

możliwości, a dwie pary drzwi bocznych przesuwnych, wyposażonych

w dodatkowo przyciemniane, elektrycznie sterowane szyby zapraszają

do wnętrza. PEUGEOT RIFTER nie ma nic do ukrycia!
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Początek nowej  PRzygody
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e sencja nowoczesności w kierunku nowych doznań

Poznaj rozwiązanie PEUGEOT i-Cockpit®. Przekonaj się, jak przyjazne i intuicyjne może być prowadzenie

dzięki kompaktowej kierownicy ze zintegrowanymi przełącznikami i sterowaniem głosowym, zegarom na linii

wzroku kierowcy i 8" ekranowi dotykowemu. PEUGEOT RIFTER to całkowicie nowy wymiar radości z jazdy.

Komfort, jakiego jeszcze nie było! Zajmij miejsce za kierownicą PEUGEOT RIFTERA

i skorzystaj z wszechstronnej regulacji ergonomicznego fotela, idealnego nawet dla bardzo

wysokich osób. Doskonałe wyciszenie wnętrza redefiniuje pojęcie komfortu akustycznego

i zmienia kabinę w prawdziwą oazę spokoju i harmonii.



nieograniczona przestrzeń
na każde zawołanie

To samochód, który dostosuje się do wszelkich oczekiwań. Jest dostępny

w dwóch wersjach nadwozia (Standard i Long) oraz dwóch konfiguracjach

wnętrza (5- i 7-miejscowej). PEUGEOT RIFTER to wzór modułowości: składany

fotel pasażera, kanapa dzielona w proporcji 1/3-2/3 lub trzy niezależne, chowane

w podłodze siedzenia w drugim rzędzie z funkcją „Magic Flat”*, dwa indywidualne,

wyjmowane siedzenia w trzecim rzędzie… Wybierz to, co dla Ciebie najlepsze.

Bagażnik ma imponującą pojemność od 775 l do 3 500 l, a nawet 4 000 l 

w pięciomiejscowej wersji Long. Otwierana tylna szyba i płaska podłoga**

sprawiają, że pakowanie i opróżnianie bagażnika nigdy nie było łatwiejsze.

14
* Wyposażenie dostępne w pierwszej połowie 2020 r.
** Umożliwia przewożenie przedmiotów o długości do 2,70 m (wersja standardowa) i 3,05 m (wersja Long).



wizja n ieograniczonej
przestrzeni

Otwórz drzwi do świata nieograniczonej przestrzeni. Dach panoramiczny Zenith®

z elektrycznie sterowaną roletą to nie tylko doskonałe doświetlenie wnętrza.

Jest wyposażony w nastrojowe oświetlenie LED oraz pojemne schowki w panelu

centralnym, bagażniku podsufitowym z tyłu i w półce nad głowami kierowcy

i pasażera z przodu. Boczne panele drzwi z przodu i z tyłu,

konsola centralna, podłoga − PEUGEOT RIFTER dysponuje rekordową

pojemnością* schowków w segmencie. Są pojemne, łatwo dostępne

i ergonomicznie zaprojektowane.

* Aż do 186 l, w tym 92 l w dachu panoramicznym Zenith®. 1 7



i ntensywne doznania
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świat  w  twoim  zas ięg u

Wnętrze PEUGEOT RIFTERA jest pełne innowacyjnych rozwiązań. Nawigacja 3D online

z systemem poleceń głosowych i pakietem usług PEUGEOT Connect Nav* ułatwia codzienną

eksploatację. Informuje Cię w czasie rzeczywistym o utrudnieniach w ruchu drogowym**,

dostępności parkingów, cenach paliw i pogodzie. Ciesz się pełną wiedzą o otoczeniu i korzystaj

z informacji wyświetlanych bezpośrednio na ekranie dotykowym.

zawsze w zas ięgu

Życie i praca bez smartfona? Niemożliwe. Funkcja Mirror Screen* w PEUGEOT RIFTERZE pozwala

korzystać z kompatybilnych aplikacji za pośrednictwem ekranu dotykowego w samochodzie. 

Nie musisz pamiętać o kablach – dzięki indukcyjnej ładowarce w łatwy sposób uzupełnisz stan baterii. 

*System współpracuje wyłącznie z certyfikowanymi aplikacjami Android Auto i Apple Carplay™, niektóre z nich będą działały wyłącznie na postoju, inne w trakcie jazdy. Niektóre funkcje
mogą być niedostępne, gdy samochód jest w ruchu. Niektóre funkcje, dostępne na Twoim smartfonie za darmo, mogą wymagać subskrypcji i opłaty w przypadku użycia certyfikowanych

protokołów Android Auto i Apple Carplay™. Funkcja Mirror Screen używa protokołu Android Auto w przypadku telefonów z systemem operacyjnym Android oraz Apple Carplay™ w przypadku
telefonów z systemem operacyjnym iOS. Używanie Mirror Screen wymaga wykupienia abonamentu z dostępem do Internetu. Dowiedz się więcej na stronie

https://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/services-connectes/mirror-screen.html

* Usługi nawigacji online są dostępne za pośrednictwem wbudowanej karty SIM lub smartfona użytkownika (tryb hotspot, w zależności od modelu i wersji).
Subskrypcja usług jest bezpłatna przez okres 3 lat, może być za opłatą wznowiona lub przedłużona.

** Usługi TomTom Traffic są aktywne w ponad 40 europejskich krajach. Dostępność poszczególnych serwisów różni się w zależności od kraju. 



22 23* Adaptacyjny tempomat z funkcją STOP jest dostępny wyłącznie w połączeniu ze skrzynią automatyczną EAT8.

zawsze na swoim m iejscu Bezp ieczeństwo na pokładzie

Parkowanie może być dziecinnie proste! Dzięki systemom wspomagania parkowania

w PEUGEOT RIFTERZE manewrowanie staje się przyjemnością. Pakiet Park Assist z kamerą

cofania, z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View), oraz system kontroli martwego pola

sprawiają, że jesteś przygotowany na wszelkie okoliczności. 

Systemy wspomagania prowadzenia sprawiają, że PEUGEOT RIFTER jest jeszcze łatwiejszy w eksploatacji

i bezpieczniejszy. Zaawansowany system monitorowania ograniczeń prędkości, adaptacyjny tempomat z funkcją

STOP*, system aktywnego monitorowania pasa ruchu, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania

samochodu, elektryczny hamulec postojowy… Podróżowanie nigdy nie było łatwiejsze.



zaskakująco zwinny 
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prostsze  manewrowanie  dominuj  w każdych warun kac h

PEUGEOT RIFTER jest zbudowany na najnowszej platformie EMP2, która zapewnia

wzorowe prowadzenie i trzymanie się drogi. Krótki zwis przedni, doskonale dopracowane

zawieszenie, elektryczne wspomaganie kierownicy i zoptymalizowany promień skrętu 

to gwarancja komfortu, jakości i wydajności na najwyższym poziomie.

Pokonuj wszystkie drogi, od najrówniejszej do bardzo stromej. PEUGEOT RIFTER to typowy samochód, który doskonale trzyma

się drogi. Ciesz się skrojonym na miarę potrzeb zawieszeniem, przyjemnym prowadzeniem i zwiększonym prześwitem,

poprawiającymi możliwości samochodu poza utartymi szlakami*. Dzięki wysokiej pozycji za kierownicą masz wrażenie pełnej

dominacji na drodze.  

* Na drogach utwardzonych.
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gotowy na przygody odkrywaj nowe przestrzenie  

Poznaj rozwiązania, które pozwolą Ci ruszyć przed siebie i zapomnieć o codzienności. System Advanced Grip Control ze

zoptymalizowanym układem przeciwpoślizgowym pozwala zachować przyczepność na każdej nawierzchni. Wybierz jeden

z 5 trybów (Standard, Śnieg, Off-road, Piasek i ESP Off) za pomocą pokrętła na konsoli centralnej i wyrusz w poszukiwaniu

nowych przygód.

Zachowaj pełną kontrolę, nawet w najtrudniejszych warunkach. Funkcja HADC, element

systemu Advanced Grip Control, pozwala PEUGEOT RIFTEROWI utrzymać niską prędkość

na stromych zjazdach. Możesz skoncentrować się na prowadzeniu i cieszyć się pełną

kontrolą oraz jeszcze wyższym poziomem bezpieczeństwa i komfortu.



intensywne doznania
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s iLn ik i  nowej  g ener acj i

Innowacyjne silniki w PEUGEOT RIFTERZE łączą doskonałe osiągi z umiarkowanym zużyciem paliwa. Jednostki benzynowe PureTech 

oraz diesle BlueHDi najnowszej generacji zapewniają jeszcze więcej radości z jazdy i niezapomniane doświadczenia za kierownicą.

PEUGEOT RIFTER może być wyposażony w silnik diesla 1.5 BlueHDi o mocy 100 KM z systemem Stop & Start oraz manualną,

pięcioprzełożeniową skrzynią biegów lub 1.5 BlueHDi 130 z systemem Stop&Start i manualną, sześcioprzełożeniową skrzynią biegów 

lub automatyczną EAT8. Silniki benzynowe to 1.2 PureTech 110 z systemem Stop&Start i manualną, sześcioprzełożeniową skrzynią biegów 

oraz 1.2 PureTech 130 z systemem Stop & Start i automatyczną skrzynią EAT8.

d oskonałe  os iąg i  w każdej  sytuacj i

Wybierz tryb pracy skrzyni korzystając z pokrętła – nic prostszego! Nowa, ośmioprzełożeniowa automatyczna skrzynia biegów EAT8*

płynnie i delikatnie zmienia biegi, dzięki czemu system zawsze wybiera najbardziej odpowiednie przełożenie.

Przełączniki przy kierownicy umożliwiają ręczną zmianę biegów bez opuszczania trybu automatycznego. 

*EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – automatyczna ośmioprzełożeniowa skrzynia biegów.



aLLure gt  L ine



wyBierz  to,  co najLepsze

Sport, przygoda, eskapady w gronie przyjaciół… 

PEUGEOT RIFTER spełni wszystkie oczekiwania i dostosuje się do Twojego stylu

życia dzięki szerokiej gamie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.

1. System wspomagania parkowania przodem i tyłem + alarm antywłamaniowy
sterowany z kluczyka 

2. Podłokietniki foteli przednich
3. Belki dachowe montowane na relingach
4. Kufrowy bagażnik dachowy długi (420 litrów)
5. Dywaniki 3D
6. Mata bagażnikowa sztywna

36
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dopracowany
w najdroBniejszych detaLach

38

Po znaj sze ro ką pa le tę wy so kiej ja ko ści ta pi ce rek do stęp nych

w PEUGEOT RIFTERZE o mi ni ma li stycz nym, ele ganc kim de si gnie.

1. Tapicerka materiałowa ENIGMATIC 
2. Tapicerka materiałowa PUMA
3. Tapicerka materiałowa CASUAL

1 2 3
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twój styL ,
twoje  koLory. . .

Wybierz jeden z ośmiu efektownych lakierów nadwozia. 

… i  dopracowane detaLe

Spersonalizuj wygląd PEUGEOT RIFTERA wybierając

jeden z wzorów felg aluminiowych lub kołpaków 

o rozmiarach od 16" do 17".

Felgi stalowe czarne 16"
z kołpakami RAKIURA

Felgi stalowe czarne 16"
z kołpakami TONGARIRO

Felgi aluminiowe 16"
TARANAKI

Felgi aluminiowe 17"
AORAKI

Biały BANQUISE Szary ARTENS

Beżowy SILKY GREY Miedziany CUPRITENiebieski DEEP BLUE

Szary PLATINIUM Czarny ONYX



zawsze z  toBą ,
w każdej  sytuacj i

SIEĆ SERWISOWA I USŁUGI
Wy bie ra jąc PEUGEOT zy sku jesz do stęp do roz bu do wa -
nej sie ci ser wi so wej. Od po wied nie wa run ki przy ję cia, 
pe łen pro fe sjo na lizm, za awan so wa ne wy po sa że nie tech -
nicz ne i ja kość ob słu gi… Wszyst ko ma je den cel, któ rym
jest sa tys fak cja klien ta na naj wyż szym po zio mie. Masz
cał ko wi tą pew ność, że zwra casz się do spe cja li sty któ ry
Cię wy słu cha, zro zu mie Two je ocze ki wa nia i sku tecz nie
na nie od po wie. PEUGEOT to za ufa na mar ka, któ ra sta -
wia na bu do wa nie dłu go ter mi no wych re la cji z klien ta mi.

GWARANCJA UMOWNA
Gwa ran cja PEUGEOT to przede wszyst kim wi zja spo -
ko ju i do bre go sa mo po czu cia. Twój no wy sa mo chód
jest ob ję ty gwa ran cją na czę ści (po za prze glą da mi i zu -
ży ciem), któ ra w okre sie 2 lat za bez pie cza przed wa da -
mi fa brycz ny mi, bez li mi tu ki lo me trów. Nad wo zie jest
ob ję te 12-let nią gwa ran cją an ty per fo ra cyj ną i 3-let nią
gwa ran cją na po wło kę la kier ni czą.(1)

UMOWY SERWISOWE
Umo wy ser wi so we PEUGEOT od po wia da ją na Two je po -
trze by i są do sto so wa ne do spo so bu, w ja ki ko rzy stasz
z sa mo cho du. Dzię ki nim mo żesz za cho wać pe łen spo -
kój. As si stan ce, na pra wa w przy pad ku uster ki, wy mia na
zu ży tych czę ści pod czas prze glą du – to Ty wy bie rasz 
za kres usług, któ ry naj bar dziej Ci od po wia da. Ko rzy staj
  z nie skrę po wa nej wol no ści.(1)

UBEZPIECZENIA
Ubez pie cze nia ofe ro wa ne przez PEUGEOT uzu peł nia ją
ga mę kom plek so wych usług ofe ro wa nych przez sieć
Mar ki. Pro po nu je my za war cie umo wy, któ ra za bez pie -
cza przed ry zy kiem i za pew nia peł ną ochro nę. Wy bie -
ra jąc ubez pie cze nia z na szej ofer ty masz pew ność, 
że wszyst kie na pra wy bę dą re ali zo wa ne w Two im 
ser wi sie PEUGEOT lub w in nym wy bra nym au to ry zo -
wa nym punk cie. Zo sta ną prze pro wa dzo ne z wy ko rzy -
sta niem ory gi nal nych czę ści, zgod nie z za le ce nia mi
gwa ran cyj ny mi Mar ki.(1)

PEUGEOT ASSISTANCE
Wy star czy jed no po łą cze nie, aby po ra dzić so bie z nie -
prze wi dzia nym zda rze niem na dro dze. Usłu ga jest 
ak tyw na za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą, przez 24 go -
dzi ny na do bę, 7 dni w ty go dniu, 365 dni w ro ku. Moż -
na z niej sko rzy stać bez płat nie na wet do 8 lat po za ku pie
sa mo cho du.(2) Aby z niej sko rzy stać na le ży za dzwo nić
na nu mer te le fo nu 800 22 24 24 (bez płat ny, na te re nie
Pol ski) lub (+48) 602 22 24 24 (w Pol sce i za gra ni cą, po -
łą cze nie płat ne). To roz wią za nie, któ re wy cho dzi na prze -
ciw nie ocze ki wa nym pro ble mom.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA PEUGEOT
Wy ko nu jąc prze glą dy w sie ci ser wi sów PEUGEOT 
zy sku jesz pew ność, że usłu ga zo sta nie zre ali zo wa na
przez pro fe sjo na li stów z za cho wa niem naj wyż szych
stan dar dów ja ko ścio wych i przy uży ciu od po wied nich
czę ści. Me cha ni cy, tech ni cy i bla cha rze to wy szko le ni
spe cja li ści, któ rzy są na bie żą co z naj no wo cze śniej szy -
mi tech no lo gia mi i do sko na le zna ją ga mę sa mo cho dów
PEUGEOT. Ko rzy sta ją z wy se lek cjo no wa nych ma te ria -
łów i na rzę dzi za twier dzo nych przez pro du cen ta.  Rocz na
gwa ran cja na wy ko na ną usłu gę do ty czy za rów no czę -
ści za mien nych, jak i ro bo ci zny i jest re spek to wa na
w ca łej sie ci PEUGEOT. Wy ko rzy sta ne czę ści są za wsze
zgod ne ze spe cy fi ka cją i wy tycz ny mi  pro du cen ta.
Wszel kie czyn no ści są wy ko ny wa ne zgod nie z pro ce du -
ra mi i nor ma mi do ty czą cy mi na praw, za twier dzo ny mi
przez PEUGEOT. La kie ry i wy ko rzy sta ne ma te ria ły są
zgod ne z re cep tu ra mi pro du cen ta i wa run ka mi gwa ran -
cji an ty per fo ra cyj nej.

PEUGEOT PROFESSIONAL
Sieć Peugeot Professional Center oferuje dla klientów
flotowych wyjątkowe rozwiązania. Nie ma zna cze nia,
ja kie sa mo cho dy wcho dzą w skład Two je go par ku. 
Do bie rze my do je go spe cy fi ki ofer tę za ku pu ko lej nych
sa mo cho dów, fi nan so wa nia, ob słu gi ser wi so wej i za rzą -
dza nia flo tą. Do wiedz się wię cej w punk cie sprze da ży
PEUGEOT.

PEUGEOT BOUTIQUE 
Po znaj kom plet ną ga mę ory gi nal nych ak ce so riów
PEUGEOT, za pro jek to wa nych spe cjal nie dla Two je go 
sa mo cho du. Zwróć rów nież uwa gę na ofer tę atrak cyj nych
ga dże tów PEUGEOT. Szcze gó ły znajdziesz na stro nie 
https://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Po znaj mar kę PEUGEOT w in ter ne cie. Wejdź na stro nę
https://www.peugeot.pl

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
Kil ka dni po wi zy cie w ser wi sie fir ma IPSOS skon tak tu je się
z To bą. Od po wia da jąc na py ta nia przy czy nisz się do po -
pra wy ja ko ści usług świad czo nych przez salony PEUGEOT. 

DLA ŚRODOWISKA
Sieć PEUGEOT na co dzień w szcze gól ny spo sób trosz -
czy się o śro do wi sko na tu ral ne: 
– se gre gu je od pa dy w za leż no ści od ich po cho dze nia
i stop nia za gro że nia dla śro do wi ska oraz gro ma dzi je
w ce lu prze ka za nia od po wied nim or ga nom od po wie -
dzial nym za ich prze twa rza nie, 
– po wie rza zbiór kę i prze twa rza nie od pa dów od po wied -
nim pod mio tom, za twier dzo nym przez sto sow ne urzę -
dy, aby za gwa ran to wać ich opty mal ne wy ko rzy sta nie
lub eli mi na cję w naj lep szych moż li wych wa run kach, 
– od po wied nio za rzą dza ry zy kiem zwią za nym z wy ko -
rzy sta niem pro duk tów che micz nych i ści śle sto su je się
do re guł bez pie czeń stwa lub ko rzy sta z eko lo gicz nych
pro duk tów za stęp czych,
– pro po nu je klien tom roz wią za nia pro eko lo gicz ne, ta kie
jak czę ści za mien ne re ge ne ro wa ne PEUGEOT(3) czy ga -
ma pro duk tów do pie lę gna cji Tech na tu re(4).

(1) Aby za po znać się ze szcze gó ło wy mi wa run ka mi gwa ran cji, umów
ser wi so wych, ubez pie czeń i in nych usług pro si my skon tak to wać się
z punk tem sprze da ży PEUGEOT.
(2) Usłu ga Peu ge ot As si stan ce jest bez płat na dla sa mo cho dów 
Peu ge ot na gwa ran cji, a usłu ga Peu ge ot As si stan ce Co kol wiek się 
Zda rzy dla sa mo cho dów Peu ge ot do 8 lat. Szcze gó ły są do stęp ne
w punk tach sprze da ży PEUGEOT.
(3) Część za mien na re ge ne ro wa na to część lub ze spół na pra wio ny
przy uży ciu fa brycz nie no wych, ory gi nal nych czę ści za mien nych.
Nie któ re ele men ty (np. obu do wy skrzyń bie gów) są re ge ne ro wa ne
me to da mi prze my sło wy mi zgod nie ze ści śle okre ślo ną pro ce du rą
re ge ne ra cji. 
(4) Tech na tu re to kom plet na ga ma pro duk tów do czysz cze nia i pie -
lę gna cji sa mo cho du, stwo rzo na z tro ską o śro do wi sko naturalne.
Pro duk ty Tech na tu re za wie ra ją od 80% do 100% skład ni ków po cho -
dze nia na tu ral ne go. Speł nia ją ure gu lo wa nia eu ro pej skie do ty czą ce
bio de gra do wal no ści de ter gen tów (648/2004/CE).

Ni niej szy do ku ment do ty czy wy łącz nie po jaz dów sprze da wa nych
na te ry to rium Unii Eu ro pej skiej. Da ne na te mat mo de li i ich pa ra me -
trów od no szą się do wer sji obo wią zu ją cej w mo men cie wy da nia 
ka ta lo gu i nie mo gą być trak to wa ne ja ko po sta no wie nia umow ne.
Przed sta wio ne ko lo ry nad wo zia są przy bli żo ne, gdyż tech ni ki dru ku
nie po zwa la ją na wier ną re pro duk cję barw. Peu ge ot za strze ga so bie
pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów przed sta -
wio nych mo de li, bez obo wiąz ku ak tu ali za cji ni niej sze go ka ta lo gu.
Sa mo cho dy Peu ge ot pod le ga ją re cy klin go wi i od zy sko wi zgod nie
z usta wą o re cy klin gu po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji oraz 
in ny mi prze pi sa mi do ty czą cy mi wy mo gów ochro ny śro do wi ska,
a ma te ria ły uzy ska ne w dro dze re cy klin gu są wy ko rzy sty wa ne
w pro duk cji sprze da wa nych wy ro bów. De mon ta żu sa mo cho dów
i ich zu ży tych czę ści do ko nu je się zgod nie z prze pi sa mi o od pa dach.
Peu ge ot za pew nia roz wój w za kre sie moż li wo ści osią ga nia przez 
po jaz dy wy ma ga ne go prze pi sa mi ochro ny śro do wi ska po zio mu 
od zy sku i re cy klin gu.
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