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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 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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PRZEGLĄD GAMY
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Z AWSZE NA CZAS IE BOXE R ASPHA LT

Przy okazji wprowadzenia najnowszych norm Euro 6,  gama PEUGEOT BOXERA została 

odświeżona, aby lepiej dostosować ją do aktualnych potrzeb profesjonalistów. Oprócz znanych  

już wersji Pro i Premium, PEUGEOT Boxer proponowany jest teraz w wersjach Grip i Asphalt, 

przeznaczonych do specyficznych zastosowań. Nowa gama to również nowe wyposażenie.

Wersja Asphalt przeznaczona jest dla użytkowników, którzy spędzają wiele godzin w samochodzie i oczekują przede wszystkim komfortu 

i bezpieczeństwa. Wersja ta oferowana jest z następującym wyposażeniem standardowym: Pakiet siedzeń Komfort, nawigacja satelitarna, 

monitoring pasa ruchu AFIL, monitorowanie ograniczeń prędkości, automatyczne przełączanie świateł, system automatycznego hamowania 

i ostrzegania o możliwości kolizji, automatyczny włącznik reflektorów, wycieraczki z czujnikiem deszczu oraz czujniki cofania. 



8 9* Wersja Grip dostępna jest tylko w wersji 435.

BOXER GR IP

Wersja Grip* jest dostosowana do jazdy w trudno dostępnym terenie, również z ciężkimi i długimi ładunkami. Seryjne wyposażenie tej wersji  

pomaga stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Należą do niego: wzmocnione zawieszenie tylne, osłona pod silnikiem, Grip Control z Hill Assist, 

wielosezonowe opony, osłony przeciwbłotne, alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Radio FM USB Bluetooth  

i Pakiet siedzeń Komfort. 



10 1 1* Dane szacunkowe, podane dla orientacji z zastrzeżeniem zmiany po uzyskaniu homologacji WLTP.

BOXE R FU L L  E L E CTR IC

Wersja w 100% elektryczna uzupełni wkrótce gamę PEUGEOT Boxera. Będzie proponowana w dwóch wariantach zasięgu: 225 km* (NEDC)  

dla długości L1 i L2 oraz 270 km* (NEDC) dla długości L3 i L4. 



WSZYSTKO POD RĘKĄ

Dywaniki dostępne w ofercie akcesoriów.



Z AWSZE W ZAS IĘGU

Nowa nawigacja, kompatybilna* z Android Auto i Apple CarPlayTM, umożliwia 

korzystanie z aplikacji smartfona bezpośrednio na ekranie dotykowym 9” **.  

Możliwe jest równoczesne połączenie przez Bluetooth® dwóch telefonów.  

Dzięki wprowadzeniu do nawigacji wymiarów użytkowanego PEUGEOT Boxera,  

można uniknąć przejazdu drogami z ograniczeniem wielkości pojazdów. Funkcja 

szczególnie przydatna dla większych samochodów dostawczych i kamperów. 

Zarządzający flotami będą mogli korzystać z nowego modułu PEUGEOT CONNECT **, 

Pozwoli ono kontrolować zużycie paliwa, śledzić samochody w przypadku kradzieży lub 

ograniczeń terytorialnych przejazdów, nadzorować obsługę eksploatacyjną i uzyskiwać 

porady dotyczące ekojazdy. 

14

* Dostępne w standardzie, w opcji lub niedostępne, w zależności od kraju i wersji. System współpracuje wyłącznie 
z certyfikowanymi aplikacjami Android Auto i Apple CarplayTM, 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 CarplayTM. Funkcja Mirror Screen używa protokołu Android Auto w przypadku telefonów z systemem operacyjnym 
Android oraz Apple CarplayTM w przypadku telefonów z systemem operacyjnym iOS. Używanie Mirror Screen wymaga 
wykupienia abonamentu z dostępem   do Internetu. 
              Dowiedz się więcej na stronie: www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/uslugi-mobilne/mirror-screen.html  
              ** Dostępne w opcji lub niedostępne, w zależności od kraju i wersji.
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CODZIENNI  
SOJUSZNICY

REAR TRAFIC ALERT 

Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego (Rear Trafic Alert)* to nowa funkcja 

powiązana z systemem kontroli martwego pola. Innowacja ta pozwala 

przy wyjeżdżaniu tyłem wykrywać inne pojazdy w odległości do 50 m, nadjeżdżające 

z lewej lub prawej strony. Informacja o takim pojeździe przekazywana jest za pomocą 

sygnału dźwiękowego.  

 

MONITORING PASA RUCHU AFIL 

Monitoring pasa ruchu (AFIL) wykrywa, przy wykorzystaniu kamery, nieumyślne 

przekroczenie ciągłej lub przerywanej linii na jezdni. Obraz z kamery jest analizowany, 

i w razie takiego nieumyślnego działania, kierowca alarmowany jest sygnałem 

wizualnym i dźwiękowym. 

 

TRAILER MERGE ASSIST  

Kontrola martwego pola uzupełniona jest o funkcję Trailer Merge Assist*. Gwarantuje 

ona prawidłowe działanie systemu monitorowania martwego pola w przypadku jazdy 

z przyczepą o długości od 3 do 9 metrów. Odpowiednia informacja wyświetlana jest 

na panelu zegarów.  

     

ACTIVE SAFETY BRAKE 

Active Safety Brake ** (system automatycznego hamowania) uaktywnia się, gdy 

kierowca nie reaguje wystarczająco szybko i nie wciska pedału hamulca. W ten sposób, 

bez działania ze strony prowadzącego, pozwala uniknąć kolizji lub ograniczyć jej skutki. 

 

MONITOROWANIE OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI 

Wielofunkcyjna kamera* rozpoznaje znaki ograniczeń prędkości i informuje o takich 

ograniczeniach na panelu zegarów.

* Dostępne w opcji lub niedostępne, w zależności od kraju i wersji 
** Active Safety Brake działa przy prędkości od 5 do 140 km/h w przypadku wykrycia poruszającego się pojazdu; 

jeżeli prędkość pojazdu nie przekracza 80 km/h w przypadku wykrycia nieruchomego pojazdu. 



WYDAJNOŚĆ
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WIĘ CE J  CY L IN D RÓW DLA WIĘKSZEJ  
PRZYJEMNOŚCI

Silniki PEUGEOT BOXER zmieniły się, aby spełnić najnowsze normy Euro 6. 

Wszystkie bazują na silniku Diesla BlueHDi o pojemności 2.2 litra, 

ale ze zwiększoną mocą: 

- 2,2 BlueHDi 120 (+10 KM) z 300 Nm momentu obrotowego 

- 2,2 BlueHDi 140 (+10 KM) z 340 Nm momentu obrotowego 

- 2,2 BlueHDi 165 (+5 KM) z 340 Nm momentu obrotowego (+20 Nm). 

 

Wszystkie silniki są dostępne z seryjnym systemem Stop & Start.  

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 
Wartości NEDC(1): Zużycie paliwa od 5,8 do 6,8 w cyklu mieszanym, od 5,8 do 6,5 w cyklu pozamiejskim i od 5,9 do 7,2 w cyklu miejskim 

NEDC (l/100 km) – Emisja CO2 (mieszana) NEDC: od 153 do 179 (g/km) 
(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP (Rozporządzenie UE 2017/948), a otrzymane 

wartości zostały przeliczone na NEDC, aby umożliwić porównanie z innymi samochodami. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się z punktem sprzedaży. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od 

wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon.



NA MIARĘ POTRZEB 
PROFESJONALISTÓW



Peugeot Boxer dostępny jest w różnych 
wersjach nadwoziowych i z różnymi DMC*:

 Furgon blaszany

Furgon przeszklony

Podwozie z kabiną

Podwozie z podwójną kabiną

Platforma z pojedynczą kabiną

Kombi, Kombi Business i Business VIP

Gama 300 DMC*

330 3,0 t

333 3,3 t

335 3,5 t

Gama 400 DMC*

435 3,5 t

440 4,0 t

* Dopuszczalna masa całkowita.

GAMA NA RÓŻNE POTRZEBY

PEUGEOT Boxer jest dostępny w wielu 
wersjach, dzięki czemu można wybrać 
wariant odpowiadający potrzebom 
konkretnej branży. 

• Furgony blaszane, furgony przeszklone. 
• Podwozia do zabudowy, podwozia do 

zabudowy z podwójną kabiną, platformy 
do zabudowy. 

 

• Kombi, Kombi Business i Business VIP 
do przewozu osób, w konfiguracjach  
od 5 do 9 miejsc zależnie od wybranej 
wersji.  

 
 



Furgony Pojemność (m3)

L1H1 8,0

L1H2 9,5

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0

Kombi i Kombi Business 
Kombi Business VIP

 
Liczba miejsc*

L1H1 (Kombi) 5 do 9

L2H2 (Kombi) 5 do 9

L2H2 (Kombi Business) 6 do 9

L2H2 (Kombi Business VIP) 8 do 9

* W tym kierowca.

PEUGEOT BOXER NA MIARĘ

Sylwetka Peugeot Boxera może być 
kombinacją trzech wysokości 
(2,254 m, 2,522 m, 2,760 m) 
z czterema długościami  

(4,963 m, 5,413 m, 5,998 m, 6,363 m)  
lub długością (L2S - 5,708 m) dostępną 
wyłącznie dla wersji „podwozie z kabiną”.

L4H2 L4H3 L3H2 L2H1 L2H2 L3H3 L1H1L1H2



KOMBI, KOMBI BUSINESS: PRZEWÓZ OSÓB

PEUGEOT Boxer Kombi został zaprojektowany 
tak, aby zapewnić poziom komfortu 
samochodu osobowego. W starannie 
dopracowanych szczegółach przejawia się 
troska o wygodę pasażera. Samochód ma 
tapicerowane ściany boczne i drzwi, 
klimatyzację, liczne schowki, pojemny 
bagażnik. 

PEUGEOT Boxerem Kombi może podróżować 
do 9 osób (z przodu jedna kanapa 2-miejscowa 
i indywidualny fotel kierowcy, dwie kanapy 
3-miejscowe w rzędzie 2. i 3. lub dwa rzędy 
z trzema indywidualnymi fotelami  w wersji 
Business VIP).  

Składane kanapy 
W PEUGEOT Boxer Kombi tylne kanapy są 
składane i wyjmowane. Mają 3-punktowe pasy 
bezpieczeństwa z regulacją wysokości. 
Siedzenia boczne w 2. i 3. rzędzie są 
wyposażone w mocowania Isofix.



FURGON BLASZANY / PRZESZKLONY

WYMIARY

OBJĘTOŚCI 
Dostępnych jest 8 objętości użytkowych.

Szerokość całkowita 
(bez lusterek bocznych): 2,050 m

Wysokość progu załadunku: 
od 0,493 do 0,602 m

Maksymalna szerokość wnętrza: 
1,870 m  
Szerokość na poziomie nadkoli 
1,422 m

Wymiary zewnętrzne
Drzwi Wymiary wewnętrzne 

(wymiary użytkowe)Drzwi boczne przesuwne Drzwi tylne dwuskrzydłowe

 L1H1 4,963 m 2,254 m 1,075 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 2,670 m 1,662 m

 L1H2 4,963 m 2,522 m 1,075 m 1,485 m 1,562 m 1,790 m 2,670 m 1,932 m

 L2H1 5,413 m 2,254 m 1,250 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 3,120 m 1,662 m

 L2H2 5,413 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,120 m 1,932 m

 L3H2 5,998 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,705 m 1,932 m

 L3H3 5,998 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 3,705 m 2,172 m

 L4H2 6,363 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 4,070 m 1,932 m

 L4H3 6,363 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 4,070 m 2,172 m

Długość Wysokość Długość Wysokość Długość Wysokość Długość Wysokość

L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Objętość (m3) 8,0 9,5 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0

ŁADOWNOŚĆ UŻYTKOWA (kg)

Ambulans na bazie furgonu przeszklonegoPrzykładowe adaptacje i oznakowania nie stanowią oferty. Izoterma na bazie furgonu blaszanego

Gama 300 2,2 BlueHDi 120 2,2 BlueHDi 140 2,2 BlueHDi 165

L1H1

330 1155 1140 1140

333 1455 1440 1440

335 1645 1640 1640

L1H2

330 1125 1110 1110

333 1425 1410 1410

335 1615 1610 1610

L2H1

330 1115 1100 1100

333 1415 1400 1400

335 1615 1600 1600

L2H2

330 1090 1075 1075

333 1390 1375 1375

335 1590 1575 1575

L3H2

333 1340 1325 1325

335 1540 1525 1525

L3H3

333 1315 1300 1300

335 1515 1500 1500

Gama 400 2,2 BlueHDi 140 2,2 BlueHDi 165

L1H1

435 1600 1600

440 2060 2060

L2H1

435 1560 1560

L2H2

435 1535 1535

440 1995 1995

L3H2

435 1485 1485

440 1945 1945

L3H3

435 1460 1460

440 1920 1920

L4H2

435 1440 1440

440 1885 1885

L4H3

435 1410 1410

440 1870 1870

ZABUDOWY NA BAZIE FURGONU  
BLASZANEGO/PRZESZKLONEGO



PODWOZIE, PODWOZIE Z PODWÓJNĄ KABINĄ

WYMIARY 
Samochód przed zabudową

Podwozie Podwozie z podwójną kabiną

Powyższe maksymalne długości z zabudową to wartości graniczne odpowiadające najbardziej korzystnym warunkom 
dla karoserii, ze względu na ciężar oraz jego rozłożenie w stanie gotowym do jazdy lub przy pełnym obciążeniu.  
Należy regularnie sprawdzać prawidłowe położenie środka ciężkości.

Kabina z wywrotką

ZABUDOWY NA BAZIE PODWOZIA

Przykłady adaptacji i oznakowania nie stanowią oferty. Izoterma

Podwozie Podwozie z podwójną kabiną

ŁADOWNOŚĆ UŻYTKOWA (kg) 
Samochód przed zabudową

Kontener

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita Maks. długość z zabudową

L1 4,808 m 5,748 m

L2 5,258 m 6,468 m

L2S 5,606 m 7,028 m

L3 5,843 m 7,383 m

L4 6,206 m 7,383 m

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 2,050 m

Maks. szerokość z zabudową (zwiększony rozstaw kół) 2,350 m

Maks. wysokość z zabudową 3,500 m

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita Maks. długość z zabudową

L3 5,843 m 7,383 m

L4 6,206 m 7,383 m

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 2,050 m

Maks. szerokość z zabudową (zwiększony rozstaw kół) 2,350 m

Maks. wysokość z zabudową 3,500 m

Gama 300 2,2 BlueHDi 120 2,2 BlueHDi 140 2,2 BlueHDi 165

L1

335 1710 1695 1695

L2

333 1680 1665 1665

335 1880 1865 1865

L2S

335 1870 1855 1855

L3

335 1860 1845 1845

L4

335 1845 1830 1830

Gama 400 2,2 BlueHDi 120 2,2 BlueHDi 140 2,2 BlueHDi 165

L2

435 – 1825 1825

L3

435 – 1805 1805

L4

435 – 1790 1790

Gama 300 2,2 BlueHDi 120 2,2 BlueHDi 140 2,2 BlueHDi 165

L3

335 1635 1620 1620

Gama 400 2,0 BlueHDi 120 2,0 BlueHDi 140 2,0 BlueHDi 165

L4

435 – 1560 1560



PLATFORMA

ŁADOWNOŚĆ UŻYTKOWA (kg)WYMIARY 
Samochód przed zabudową

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita

L1 4,808 m

L2 5,258 m

L3 5,843 m

L4 6,208 m

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 2,050 m

Maks. szerokość z zabudową (zwiększony rozstaw kół) 2,350 m

Maks. wysokość do zabudowy 3,500 m

Gama 300 2,2 BlueHDi 
120

2,2 BlueHDi 
140

L2

335 1900 1885

L3

335 1885 1870

Gama 400 2,2 BlueHDi 
120

2,2 BlueHDi 
140

L3

435 – 1830

L4

435 – 1815



Furgon: 
- dodatkowy rząd siedzeń 
- izotermy/chłodnie wewnętrzne 
- serwis (obsługa autostrad) 
- specjalistyczne (np. dla straży pożarnej, 

policji, wojska, ambulanse itp.) 
- minibusy 
- kampery

PRZYKŁADY TRANSFORMACJI  
SAMOCHODÓW BAZOWYCH

Podwozie pojedyncze i podwójna kabina: 
- skrzynie 
- kontenery 
- izotermy/chłodnie 
- pomoce drogowe 
- specjalistyczne (serwis, dla straży pożarnej)

Platformy: 
- sklepy mobilne 
- kontenery 
- specjalistyczne 
 
Kombi / Kombi Business / Business VIP: 
- przewóz osób z niepełnosprawnościami

TRANSFORMACJE WYKONYWANE LOKALNIE 
PRZEZ AUTORYZOWANYCH ADAPTATORÓW



1

3

2
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1. Tapicerka tkaninowa Darko Noir 
2. Tapicerka tkaninowa Achille Fillo Brun 
3. Tapicerka siedzeń ze skóry ekologicznej (TEP) Pierce Gris 

PRZYJAZNE WNĘTRZE

Poznaj ofertę eleganckich tapicerek z tkaniny lub ekoskóry wysokiej 

jakości* proponowanych do PEUGEOT Boxera.

* W opcji lub niedostępne, w zależności od wersji.
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NADAJ  TON

Wybierz jeden z 9 efektownych 

metalizowanych lub niemetalizowanych 

lakierów nadwozia.

DOPRACUJ  CAŁOŚĆ

Spersonalizuj PEUGEOT Boxera wybierając jeden z 5 modeli 

kołpaków i felg 15” lub 16”.

Felga aluminiowa 15” 
do wersji lekkiej

Kołpak 16” 
do wersji ciężkiej

Kołpak 15” 
do wersji lekkiej

Półkołpak  
do kół 15” i 16”

Felga aluminiowa 16” 
do wersji ciężkiej

Szary Artense(2)     Beżowy Golden White(2)

Czerwony Tiziano(1)

Szary Graphito(2) Czerwony Profond(2)Niebieski Lago Azzuro(2)

Niebieski Line(1)Biały Banquise(1)

(1) Lakier niemetalizowany. 
(2) Lakier metalizowany (w opcji).

Niebieski Imperial(1)
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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 Peu ge ot Pro fes sio nal Cen ter ofe ru je dla klien tów 
flo to wych wy jąt ko we roz wią za nia. 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. 
 

Z AWSZE Z  TOBĄ ,  
W KAŻDEJ  SYTUACJ I  

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 znaj dziesz na stro nie 
https://bo uti que. peu ge ot. com. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Po znaj mar kę PEUGEOT w in ter ne cie. Wejdź na stro nę 
https://www. peu ge ot. 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 sa lo ny 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 na tu ral ne. 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. 
 




