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NOWA
generacja
Nowy PEUGEOT Expert został zaprojektowany
na bazie najnowszej modułowej platformy Marki.
Dzięki temu jest lekki, bezpieczny i bardziej
innowacyjny niż kiedykolwiek.
PEUGEOT Expert to teraz trzy długości: Standard
(4,95 m), Long (5,3 m) i unikatowa wersja Compact
mierząca zaledwie 4,6 m. Jego całkowita wysokość,
obniżona do 1,9 m*, pozwala bez trudu wjechać
na podziemne parkingi.

Nowy PEUGEOT Expert zapewnia w ten sposób
optymalny kompromis między wymiarami
a wartościami użytkowymi. To precyzyjnie
przemyślany projekt, w pełni dopasowany
do specyficznych potrzeb klientów pod względem
zużycia paliwa, komfortu, parametrów jezdnych
i bezpieczeństwa.
* Maksymalnie 1,94 m w wersji Long i z opcją Pakiet Terenowy.

nowa
Platforma
Nowego PEUGEOT Expert
zaprojektowano na bazie
innowacyjnej modułowej platformy,
która w połączeniu ze
zmodernizowaną konstrukcją
nadwozia zapewnia wiele atutów:
Efektywność
Dzięki ograniczonej masie Nowy
PEUGEOT Expert odznacza się
najniższym zużyciem paliwa
i emisją CO2 w segmencie*.
Bezpieczeństwo
W Nowym PEUGEOT Expert
dostępne są liczne systemy
wspomagające prowadzenie, co
znacząco podnosi bezpieczeństwo.
Wersja Kombi została wyróżniona
pięcioma gwiazdkami w testach
EuroNCAP.

Funkcjonalność
Nowy PEUGEOT Expert dostępny
jest w trzech długościach: Compact,
Standard i Long. Wysokość
całkowita 1,9 m** ułatwia wjazd
na parkingi podziemne.
Nowoczesna platforma umożliwiła
wprowadzenie automatycznie
przesuwnych drzwi bocznych***
i systemu siedzeń Moduwork***.
Komfort
Dynamiczne osiągi i duża
przyjemność prowadzenia, stały
prześwit niezależnie od warunków
obciążenia, doskonałe trzymanie
się drogi i zwrotność – liczne atuty
Nowego PEUGEOT Expert dają
w efekcie niezwykły komfort jazdy.

* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane w czasie procedury homologacyjnej:
W cyklu miejskim: od 5,3 do 6,3 l/100 km, przy emisji CO2 od 138 do 165 g/km
W cyklu pozamiejskim: od 4,9 do 5,5 l/100 km, przy emisji CO2 od 127 do 145 g/km
W cyklu mieszanym od 5,1 do 5,9 l/100 km, przy emisji CO2 od 133 do 155 g/km.
** Maksymalnie 1,94 m w wersji Long lub z opcją Pakiet Terenowy.
*** Dostępne w opcji.

ELEGANCJA
I SIŁa
Wysoko usytuowana, pionowa osłona
chłodnicy Nowego PEUGEOT Expert
nadaje jego sylwetce zdecydowany,
łatwo rozpoznawalny wygląd
i podkreśla solidną konstrukcję przodu.
Przednie reflektory ze światłami
do jazdy dziennej w technologii LED,
dostępne w pakiecie wykończenia Look*,

pozwalają klientom biznesowym
budować prestiżowy wizerunek swojej
firmy.
* Dostępne w opcji: zderzaki przedni i tylny w kolorze
nadwozia, identyfikacja świetlna ze światłami
w technologii LED, reflektory przeciwmgielne,
chromowane obramowanie atrapy chłodnicy,
lusterka boczne, klamki zewnętrze i boczne listwy
ochronne w kolorze nadwozia.

ŁATWY
DoStĘP
Funkcja bezdotykowego otwierania
przesuwnych drzwi bocznych* pozwala
odblokować i automatycznie otworzyć
drzwi boczne poprzez przesunięcie stopy
pod tylnym zderzakiem Nowego
PEUGEOT Expert. Ten sam gest
umożliwia zamknięcie drzwi

i zablokowanie zamka, kiedy oddalasz się
od samochodu. Nie ma potrzeby
używania klamki czy odstawiania
na ziemię trzymanych w rękach paczek,
wystarczy mieć przy sobie klucz
elektroniczny.
*W opcji lub niedostępna, w zależności od wersji.

SYSTEM
moDuwork
Modułowy system Moduwork* w Nowym PEUGEOT Expert pozwala na zmianę
konfiguracji kabiny. Po złożeniu bocznego fotela pasażera do pozycji pionowej
podłoga staje się idealnie płaska. Długość użytkowa może w takiej sytuacji
sięgać 4 metrów, dzięki specjalnemu otworowi w przegrodzie. Pozwala to
przewozić przedmioty o nietypowej długości.
W dowolnej chwili Nowy PEUGEOT Expert może zamienić się w prawdziwe biuro
na kółkach: po opuszczeniu środkowego podłokietnika otrzymuje się funkcjonalną,
regulowaną podkładkę do pisania.
* Dostępny w opcji.

uŁatwIona
jazDa Po mIeścIe
Wersja Compact
Manewry Nowym PEUGEOT Expert
Compact o długości 4,6 metra są
niezwykle łatwe. Jego rozmiary
sprawiają, że jest idealnym
samochodem do poruszania się
w miejskiej przestrzeni.

Parkowanie
W konstrukcji Nowego PEUGEOT
Expert wzięto także pod uwagę
utrudnienia związane z parkingami:
obniżenie wysokości samochodu
do 1,9 m** umożliwia łatwy wjazd
na parkingi podziemne.

Kompaktowy, ale mocny i pojemny,
podobnie jak wersje Standard i Long:
Nowy PEUGEOT Expert Compact
to 1400 kg ładowności, 5,1 m3*
objętości użytkowej i długość
użytkowa wynosząca 3,32 m*.

* W wersji z systemem Moduwork.
** Maksymalnie 1,94 m w wersji Long, z opcją
Pakiet Terenowy i Podwyższona Ładowność.

ergonomIa
Przyjemność prowadzenia
Funkcjonalne i ergonomicznie pomyślane
stanowisko kierowcy w Nowym PEUGEOT
Expert przypomina rozwiązania stosowane
w samochodach osobowych. Wygodny stopień
ułatwia dostęp do wyżej umieszczonego fotela.
Podwyższona pozycja pozwala w pełni
panować nad sytuacją na drodze. Kierowca ma
do dyspozycji liczne, wygodne schowki.
Można sobie znacząco ułatwić podróż,
korzystając z prostego rozwiązania jakim jest
nawigacja 3D najnowszej generacji z funkcją
rozpoznawania głosu*. Daje ona dostęp do usług
mobilnych i dostarcza informacje w czasie
rzeczywistym w ramach usługi TomTom Traffic*.
Funkcja Mirror Screen** pozwala korzystać

* W opcji lub niedostępny, w zależności od wersji.
** Tylko aplikacje certyfikowane przez MirrorLink®lub Apple CarPlayTM będą funkcjonowały podczas jazdy lub na postoju, zależnie od przypadku. Niektóre funkcje wymienionych
aplikacji zablokowane są w czasie jazdy. Niektóre z zawartości dostępnych bezpłatnie w smartfonie wymagają opłaconej subskrypcji odpowiedniej aplikacji, certyfikowanej przez
MirrorLink®lub Apple CarPlayTM. Funkcja Mirror Screen korzysta z technologii MirrorLink® dla telefonów z systemem operacyjnym Android, Blackberry i Windows Phone,
kompatybilnych z MirrorLink® i z technologii Apple CarPlayTM, dla telefonów z systemem operacyjnym iOs, pod warunkiem posiadania stosownej umowy z operatorem telefonii
komórkowej, zawierającej dostęp do internetu. Nowe modele smartfonów będą kompatybilne z tymi technologiami w miarę możliwości. Więcej informacji na ten temat
na naszej stronie peugeot.pl
*** W opcji, standardzie lub niedostępny, w zależności od wersji.
**** Dostępne w dziale akcesoriów. Uchwyt na tablet umożliwia zamontowanie tabletów o przekątnej do 11”. Źródłem zasilania dla tabletu może być gniazdo USB umieszczone
w desce rozdzielczej.

z aplikacji smartfona. Możesz nimi sterować
bezpośrednio na ekranie dotykowym 7” ***,
po podłączeniu telefonu do portu USB w desce
rozdzielczej.
Mobilne biuro
W ramach systemu Moduwork*, po złożeniu
środkowego podłokietnika można uzyskać
regulowaną podkładkę do pisania, która zmienia
Nowego PEUGEOT Expert w prawdziwe biuro
na kółkach, funkcjonalne i ergonomiczne.
Na desce rozdzielczej zainstalowano uchwyt
na telefon****, wraz z zintegrowanym łączem,
a także uchwyt na tablet****. Tym samym
wszystkie cyfrowe urządzenia można mieć
w zasięgu ręki.

TECHNOLOGIE
I BezPIeczeŃStwo
Intuicyjne prowadzenie
Nowy PEUGEOT Expert został wyposażony w innowacyjne
systemy wspomagające prowadzenie*, dzięki którym podróż
będzie jeszcze bardziej komfortowa i bezpieczna.
System monitorowania ograniczeń prędkości
Kamera* z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
pozwala odczytywać ograniczenia prędkości. Są one
wyświetlane na prędkościomierzu i/lub na wyświetlaczu
Head-Up Display. Ograniczenie prędkości proponowane
jest jako wartość dla regulatora/ogranicznika prędkości,
jeśli jest aktywny.

VisioPark 1
Kamera cofania Top Rear Vision* aktywuje się automatycznie
przy włączeniu biegu wstecznego. Zapewnia panoramiczny
widok w polu 180° strefy znajdującej się bezpośrednio
za samochodem i w jego najbliższym otoczeniu. Na obrazie
z kamery cofania widoczne są linie naprowadzające,
zmieniające kierunek w miarę obracania się kierownicy.
Z chwilą wykrycia przeszkody, funkcja zoom wykonuje
automatyczne zbliżenie strefy za pojazdem i pozostałych stref,
jeśli kierowca zgłosi taką potrzebę.

Active Safety Brake
Active Safety Brake* to nowa generacja systemu automatycznego
hamowania w razie wykrycia ryzyka kolizji. Kamera i radar wykrywają
ryzyko kolizji z wszelkimi przeszkodami ruchomymi lub
nieruchomymi. W sytuacji braku hamowania lub zbyt słabego
hamowania, system powoduje uruchomienie układu hamulcowego
w zastępstwie kierowcy. Pozwala to uniknąć zderzenia, gdy
samochód jedzie z prędkością do 30 km/h lub złagodzić jego skutki
przy wyższej prędkości.

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
System* zgłasza kierowcy niezamierzone (bez włączonego
kierunkowskazu) przekroczenie białej linii ciągłej lub przerywanej.
Niezamierzone przekroczenie linii zostaje zasygnalizowane alarmem
dźwiękowym lub wizualnym, co jest szczególnie istotne w sytuacji
chwilowego spadku koncentracji kierowcy.
Monitor martwego pola
W skład tego systemu* wchodzą cztery czujniki umieszczone na
przednim i tylnym zderzaku. Piktogramy na lusterkach bocznych lub
na ekranie dotykowym informują kierowcę o obecności pojazdu
na sąsiednim lewym lub prawym pasie w strefie martwego pola
bocznego lusterka.
Wyświetlanie informacji w polu widzenia kierowcy
Funkcja* ta pozwala wyświetlić na przezroczystej płytce, w polu
widzenia kierowcy, podstawowe informacje związane
z prowadzeniem samochodu: prędkość aktualną i zalecaną, wartości
zadane regulatora/ogranicznika prędkości… Kierowca może skupić się
na sytuacji na drodze, co podnosi bezpieczeństwo jazdy.

Automatyczne przełączanie świateł
To system* działający w nocy, zapewniający automatyczne
przełączanie świateł drogowych i świateł mijania, w zależności
czy kamera wykryje pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka.
Aktywny regulator prędkości
Aktywny regulator prędkości pozwala kierowcy dostosować tempo
jazdy do prędkości samochodu jadącego z przodu. System utrzymuje
od niego stałą odległość poprzez zmniejszenie prędkości aż do 20
km/h. Pozwala kierowcy uniknąć aktywnego hamowania. System
wyjątkowo przydatny w warunkach ruchu drogowego
o średnim natężeniu.

Poduszki powietrzne
Nowy PEUGEOT Expert wyposażony jest w cztery poduszki
powietrzne:
- 2 poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera, zabezpieczające głowę
i klatkę piersiową w wypadku zderzenia czołowego,
- 2 poduszki boczne** z przodu, zabezpieczające kierowcę i pasażera
przed skutkami kolizji bocznej.
* W opcji lub niedostępne, w zależności od wersji.
** Dostępne w standardzie lub w opcji, w zależności od wersji.

GAMA DLA
InDywIDualIStów
Parametry zależnie od potrzeb
Nowy PEUGEOT Expert jest dostępny w wielu
wersjach, dzięki czemu można wybrać model ściśle
odpowiadający indywidualnym potrzebom klienta.
W 6-osobowych wersjach z przedłużoną kabiną
dostępna jest 3-osobowa kanapa w drugim
rzędzie, co pozwala przewieźć więcej osób. Istnieje
cały wachlarz możliwości wykończenia: od solidnej
i funkcjonalnej podstawowej wersji, aż do wariantu
z górnej półki, z kabiną wyposażoną w materiały
zapewniające wysoki poziom komfortu*.

Nowy PEUGEOT Expert dostępny jest także
w wersji z platformą. Zapewnia to bogatą paletę
modyfikacji, realizowanych przez firmy
adaptacyjne na życzenie klientów i zgodnie z ich
indywidualnymi, w coraz większym stopniu
specyficznymi potrzebami.
Solidna i funkcjonalna wersja Kombi, nawet
w rozmiarze Compact o długości 4,6 m, może
pomieścić do 9 osób.
* Dostępne w 2017 roku.

Wersja z przedłużoną kabiną

Platforma, Furgon Compact, Furgon Standard, Kombi do 9 miejsc i wersja z przedłużoną kabiną

Long
Standard
Compact

WYMIARY
Wymiary części bagażowej
Wymiary zewnętrzne

Wersje

Wymiary (mm)

Compact

Standard

Long

Szerokość użytkowa (pomiędzy
nadkolami)

1258

1258

1258

Wymiary (mm)

Wysokość światła drzwi tylnych

1220

1220

1220

Długość całkowita (mm)

Szerokość światła drzwi
przesuwnych bocznych
Wysokość światła drzwi
przesuwnych bocznych
Wysokość progu załadunkowego

745
1238
545-626

935
1241
544-613

Objętość użytkowa w wersji z przedłużoną kabiną

Wymiary wewnętrzne
Wersje

Wersje

Compact

Standard

Long

Maks. objętość użytkowa (m3)

Standard

Long

Maks. wysokość wnętrza

1397

1397

1397

4,7

5,5

Maks. długość użytkowa

Wydłużona kabina ze złożonymi
siedzeniami

2162

2512

2862

Maks. długość użytkowa z Moduwork

3324

3674

4026

Wydłużona kabina z przegrodą
zamontowaną na stałe

3,2

4

4,6

5,3

6,1

Compact

Standard

Long

Wymiary (mm)

4609

4959

5309

935

Wysokość całkowita (mm)

1905*

1895*

1935

1241

Szerokość całkowita, bez
lusterek bocznych (mm)

1920

1920

1920

600-633

Szerokość z rozłożonymi
lusterkami (mm)

2204

Objętość użytkowa (m3)
2204

2204

Wersje

3

Maks. objętość użytkowa z Moduwork (m )
Maks. ładowność (kg)**

5,1

5,8

6,6

1400

1400

1400

* 1940 /1930 dla wersji Long, z opcją Pakiet Terenowy, Podwyższona Ładowność.
** Dostępna w zależności od wersji, silnika i wyposażenia.

WYPOSAżENIE
Dla ProfeSjonalISty

Haki holownicze
Nowy PEUGEOT Expert może ciągnąć przyczepę
o masie do 2,5 t***, co w znaczącym stopniu powiększa
ładowność samochodu. Dostępne są różne rodzaje
haków*:
- zaczepy wypinane, z klasyczną kulą lub hakiem
- haki holownicze z kulą odkręcaną (typu łabędzia szyja)
do Nowego PEUGEOT Expert Kombi.

* Dostępne w opcji lub w ofercie akcesoriów, w zależności od wersji.
**Drewniane osłony na ściany przedziału bagażowego nie są dostępne
w wersji z przesuwnymi drzwiami bocznymi; sterujący nimi mechanizm
jest umieszczony w połowie wysokości ściany bocznej.
*** W granicach dopuszczalnej masy całkowitej (DMC).

Przegrody
Standardowa przegroda oddzielająca przedział
bagażowy w różnych wariantach:
- w górnej części blaszana lub przeszklona*,
- w dolnej części wyposażona w uchylną klapę
Moduwork* lub bez klapy.

Przegroda w wersji Komfort*, zapewniająca:
- izolację termiczną
- optymalne wyciszenie wnętrza
- większy zakres regulacji oparcia fotela kierowcy.
Przegroda od strony kabiny wykończona jest jasną
tapicerką, dopasowaną do pokrycia sufitu.

Wykończenie w drewnie
W ofercie są dwa rodzaje paneli drewnianych
w celu zabezpieczenia części bagażowej
samochodu:
- zestaw z paneli drewnianych*,
- zestaw paneli drewnianych pokrytych specjalną
warstwą antypoślizgową*, z aluminiowymi listwami
progowymi.

Zależnie od twoich specyficznych potrzeb, możesz
wybierać spośród licznych zestawów osłon na
podłogę, nadkola i na całą powierzchnię ścian**
części bagażowej.

EXPERT komBI
Przewóz osób
Nowy PEUGEOT Expert Kombi, solidny
i funkcjonalny, może być wykorzystany
do przewozu aż dziewięciu osób, także
w wersji Compact, o długości 4,6 m.
Wysokość 1,90 m pozwala bez trudu
wjechać na podziemne parkingi.
Dostęp do trzeciego rzędu siedzeń jest
niezwykle łatwy. Wystarczy jednym
prostym ruchem przesunąć fotel
w drugim rzędzie i otworzyć w ten
sposób przejście do tylnego rzędu.
Aby ułatwić załadunek bagaży, model
ten może być wyposażony
w przeszklone dwuskrzydłowe drzwi
tylne, z podgrzewaną szybą
i wycieraczką*.

Nowy PEUGEOT Expert Kombi dostępny
jest w wielu konfiguracjach. Wszystkie
tylne siedzenia mogą być wyjmowane.
Są to między innymi wersje:
– dwuosobowa ławka pasażera
z przodu*
– indywidualne fotele w pierwszym
rzędzie i dzielona kanapa w drugim
rzędzie*
– dzielona kanapa w drugim rzędzie*
i jednolita kanapa w trzecim rzędzie*.
Innowacyjna pod względem
bezpieczeństwa platforma
i wzmocniona konstrukcja sprawiły, że
Nowy PEUGEOT Expert Kombi uzyskał
maksymalną ocenę i pięć gwiazdek
w testach EuroNCAP.
* Dostępne w standardzie lub w opcji, zależnie
od kraju.

PEUGEOT
I śroDowISko
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. Z silnikami diesel
z filtrem FAP (wprowadzonym w 2000 roku), dostępnymi
w większości modeli marki, sprzedanych zostało ponad
2,1 miliona samochodów.

Silniki
Nowego PEUGEOT Expert wyposażono w innowacyjne
technologie napędowe, w tym wysokoprężne silniki BlueHDi,
spełniające wymagania normy Euro 6*. Dzięki unikatowemu
połączeniu selektywnej redukcji SCR (Selective Catalytic
Reduction**) z filtrem cząstek stałych FAP silniki BlueHDi
pozwalają zredukować do 90% tlenków azotu (NOx), obniżając
przy tym znacząco emisję CO2 i zużycie paliwa.
Nowy PEUGEOT Expert gwarantuje konkurencyjne koszty
eksploatacji, między innymi za sprawą ograniczonego poziomu
zużycia paliwa, a także dzięki rzadszym wizytom przeglądowym,
wyznaczonym co dwa lata lub co 40 tys. kilometrów.
* Euro 6 to europejski standard emisji spalin, dotyczący ich redukcji.
** Selektywna redukcja katalityczna.

KOLORY

Czarny Onyx (1)

FELGI I KOŁPAKI

Niebieski Impérial (2)

Biały Banquise (2)
Półkołpak czarny na felgę 16" lub 17" (4)

Czerwony Ardent (2)

Brązowy Rich Oak (3)

TAPICERKI

Materiał Curitiba Bise jednokolorowy

Szary Platinium (3)
Kołpak San Francisco 16" (4)

Materiał Curitiba Triton Meltem (5)

Beżowy Silky Grey (3)
Kołpak Miami 17" (4)
Ekoskóra Carla czarna / materiał Curitiba Triton Meltem (5)

Pomarańczowy Tourmaline (3)
Szary Gris Aluminium (3)
(1) Niemetalizowany, w opcji. (2) Niemetalizowany. (3) Metalizowany, w opcji. (4) Seryjnie, w opcji lub niedostępny, w zależności od wersji. (5) W opcji lub niedostępny,
w zależności od wersji

Felga aluminiowa Phoenix 17" (4)

Ekoskóra Carla czarna (5)

SAMOCHODY
aDaPtowane
Marka PEUGEOT zapewnia bogatą ofertę samochodów
adaptowanych, wzbogacając tym samym swoją podstawową
gamę. Dzięki współpracy z partnerami proponuje samochody
dostosowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorców.
Partnerskie firmy oferują zarówno standardowe typy
nadwozia, jak i wersje specjalistyczne.
Projekty adaptacyjne powstają w firmach, trudniących się
często od pokoleń produkcją konkretnych rodzajów pojazdów,
takich jak samochody dla służb mundurowych, wywrotki,
pojazdy z powiększoną kabiną, ambulanse, izotermy,
chłodnie, przewoźne sklepy.
Dla ułatwienia adaptacji Nowego PEUGEOT Expert
dostępne są elementy elektryczne, pozwalające
zamontować dodatkowe urządzenia bez konieczności
modyfikacji elektrycznego systemu zasilania samochodu.
Nowy PEUGEOT Expert dostępny jest także w wersji z ramą,
stanowiącą platformę do dalszej zabudowy. Dbając
o bezpieczny montaż nadwozia, wzmocniono konstrukcję
samochodu i zaprojektowano specjalne zintegrowane
punkty mocowania.

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do klientów, którzy chcą
szczególnie zadbać o swój samochód i cieszyć się spokojem
finansowym i technicznym
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 samochodu
w leasingu).
• Dostępność: ponad 6 000 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
pracowników Autoryzowanej
Sieci Peugeot.
• Wartość: wyższa waloryzacja
samochodu przy odsprzedaży,
• Elastyczność: możliwość przedłużenia 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
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 międzynarodowe doświadczenie wraz
ze znajomością polskich realiów
prawno-finansowych, co pozwa-

la oferować produkty kredytowe
na zakup samochodów odpowiadające najbardziej
wymagającym klientom.

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 przybliżo-

ne, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcje 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 po-

jazdów 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.

