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NOWY SUV PEUGEOT 2008

Marka PEUGEOT jest od zawsze wierna tradycjom francuskiej myśli

niezwykłe doznania na drodze. Każdy detal nowego modelu został

04 PEUGEOT 2008

26 Technologie

technicznej, która na pierwszym miejscu stawia jakość i innowacje. Jej

zaprojektowany z niezwykłą dbałością o szczegóły. Wiele uwagi

10 PEUGEOT e-2008

32 Silniki

znakiem ﬁrmowym stały się samochody o smukłej sylwetce, które

poświęcono także ergonomii, materiałom wykończeniowym i łączności

14 Nowoczesna mobilność

36 Elektryczna jazda & ładowanie

pobudzają wszystkie zmysły, aby zapewnić użytkownikom nie tylko

ze światem, aby zapewnić kierowcy bardziej intuicyjną jazdę.

16 Wnętrze

38 Personalizacja

2

3

UROKLIWY SUV

SIŁA PRZYCIĄGANIA
Linie nadwozia nowego Peugeot 2008 podkreślają jego solidny charakter. Duży
prześwit potęguje jego sylwetkę i zachęca do wjazdu na bezdroża. Z proﬁlu, nowy SUV
w rodzinie Peugeot ukazuje swoje muskularne nadkola, mocno zaakcentowane
przetłoczenia na drzwiach oraz ostre linie. Przód samochodu, podkreślony jest
charakterystyczną sygnaturą świetlną, a 18” felgi aluminiowe z aerodynamicznymi
akcentami, pozioma maska zakończona czarnym błyszczącym wykończeniem oraz
Dach Black Diamond wzmacniają sportowy wygląd nowego Peugeot 2008.

6

* Le SUV exaltant.

IMPONUJĄCA PREZENCJA

ZAUWAŻALNY PROGRES

Okazały przód nowego Peugeot 2008 z cofniętą, mocno pochyloną przednią szybą podkreślają jego atletyzm. Poziomą maskę zakończoną szerokim

Tył nowego Peugeot 2008 dopełniają czarna błyszcząca blenda łącząca światła tylne, spojler na klapie bagażnika oraz chromowane dekory zderzaka.

grillem okalają reﬂektory przednie z potrójną sygnaturą świetlną przypominającą pazury lwa wykonaną w technologii Full LED, emanując

Oprócz oczywistych korzyści jaką jest rozpoznawalność oraz bezpieczeństwo w dzień i w nocy, tylne lampy w formie trzech pazurów lwa podkreślają

nowoczesnością i elegancją.

technologiczne zaawansowanie tego SUVa.
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U R O K L I W Y E -S U V

R O Z P O Z N A W A L N E D E TA L E
Linie nowego Peugeot e-2008 są spójne z sylwetką wersji spalinowej, a dzięki zaawansowanej architekturze platformy
CMP, na której samochód został zbudowany dysponuje on taką samą przestrzenią dla pasażerów w środku oraz
tej samej wielkości bagażnikiem. Dwukolorowy lew na osłonie chłodnicy w kolorze nadwozia z horyzontalnym dekorem
jak również monogram "e" umieszczony na przednich nadkolach oraz klapie bagażnika to jedyne wyznaczniki wersji
elektrycznej. Wnętrze wykończone zostało tapicerką skórzaną połączoną z szarą Alcantarą Greval.

12

13

DOŚWIADCZ NOWEJ ERY ELEKTROMOBILNOŚCI

USŁUGI WSPIERAJĄCE E-2008

Odkryj niespotykane wrażenia ze 100% elektrycznej jazdy. Doświadcz natychmiastowych przyspieszeń w zupełnej ciszy. Ciesz się płynną jazdą bez

Peugeot oferuje dodatkowe usługi wspierające elektromobilność i użytkowanie pojazdów elektrycznych. Dzięki aplikacjom dostępnym na Twoim smartfonie

żadnych przeszkód. Wielofunkcyjny, łatwy do poruszania się w mieście, solidny i bezpieczny na drodze, nowy Peugeot e-2008 oferuje Ci nieskrępowaną

w każdej chwili możesz zdalnie połączyć się z Peugeot e-2008, aby sprawdzić poziom jego naładowania lub dostępny zasięg(1). Używając aplikacji MyPeugeot

(1)

wolność podróżowania nawet w strefach zero- i niskoemisyjnych. Zasięg na energii elektrycznej to nawet 310 km wg procedury WLTP .

lub 10” ekranu dotykowego możesz zaplanować ładowanie swojego pojazdu na konkretną godzinę, aby np. wykorzystać niższą cenę prądu nocą. Możesz
również skorzystać z opcji zdalnego nagrzania lub schłodzenia wnętrza zanim wsiądziesz do samochodu i ruszysz w podróż.

14

(1)
Zasięg na energii elektrycznej do 310 km (WLTP). Dane szacunkowe, tylko do celów informacyjnych, w trakcie homologacji. Zasięg samochodu
może różnić się w zależności od warunków użytkowania (warunki atmosferyczne, styl jazdy) – Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP: 0g.

(1)

Samochód musi być połączony z aplikacją aby uruchomić zdalne ładowanie.
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INTENSYWNE DOZNANIA

N O W Y P E U G E OT I - C O C K P I T 3 D

D O S K O N A Ł O Ś Ć W K A Ż D Y M D E TA L U

Spotęguj swoje doznania z jazdy dzięki nowemu Peugeot i-Cockpit 3D. Trzecia generacja koncepcji wnętrza wprowadzonej przez Peugeot pozwoli Ci docenić

Wnętrze nowego Peugeot 2008 zostało wykonane z dbałością o jakość i detale, zachowując przy tym sportową elegancję. Tapicerka z Alcantary Greval(1), czarna

niezwykłą ergonomię, kompaktową kierownicę, 10” ekran dotykowy z funkcją rozpoznania głosu oraz wirtualne zegary 3D. Wyposażony w najnowsze

podsuﬁtka oraz dekor wykańczający kokpit są ucztą dla estetów. Możesz również zmienić kolor podświetlenia wnętrza na jeden z ośmiu odcieni, aby jeszcze

inteligentne technologie takie jak m.in. bezkluczykowy dostęp i uruchamianie – ADML Proximity, z którym wystarczy oddalić się od samochodu, aby drzwi

bardziej podkreślić jakość i design wnętrza.

zaryglowały się automatycznie.
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(1)

Dostępna w standardzie w zależności od wersji.
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ZWIĘKSZONA PERCEPCJA

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE

Wirtualne zegary 3D(1) wyświetlają wszelkie potrzebne kierowcy informacje w jego polu widzenia, bez odrywania wzroku od drogi. Nawigacja oraz

Śledź swoją podróż na 10” ekranie dotykowym HD(1) lub na wirtualnych zegarach 3D(2). Dzięki usługom zawartym w Peugeot Connect NAV takim jak TomTom

komunikaty z systemów wspomagania prowadzenia mogą być wyświetlone na pierwszym bądź drugim planie w zależności od ich ważności.

Trafﬁc(3) z ruchem drogowym w czasie rzeczywistym nie spóźnisz się na żadne spotkanie. Funkcja Mirror Screen(4), pozwoli Ci połączyć smartfona

Najważniejsze w danej chwili komunikaty są wyświetlane bliżej kierowcy w stylu przypominającym hologram, tak aby były jak najszybciej zauważone

z samochodem i korzystać z Twoich ulubionych aplikacji. Twój smartfon może również ładować się indukcyjnie (w standardzie Qi 1.1.) dzięki dedykowanej

przez prowadzącego.

do tego ładowarce indukcyjnej umieszczonej w konsoli centralnej. Twoi pasażerowie z przodu i z tyłu również będą mogli ładować swoje telefony dzięki
nawet 4 gniazdom USB umieszczonym z przodu i z tyłu.
(1)

Dostępne w standardzie, opcji lub niedostępne w zależności od wersji.(2) Dostępne w standardzie w zależności od wersji.(3) Usługi Tom Tom Trafﬁc dostępne za darmo na 3 lata.
Dostępna w standardzie funkcja Mirror Screen wymaga wykupienia abonamentu telekomunikacyjnego, który obejmuje dostęp do internetu. Korzystanie z Mirror Screen nie wiąże się z dodatkowymi opłatami w ramach
abonamentu. Użytkownik podłącza swoje urządzenie do samochodu, korzystając z kabla USB. Funkcja Mirror Screen działa za pośrednictwem aplikacji Android Auto (na smartfonach z systemem Android, po pobraniu
na urządzenie podczas postoju aplikacji Android Auto), Apple CarPlay™ (smartfony z systemem iOS). Ze względów bezpieczeństwa certyﬁkowane aplikacje Android Auto, Apple CarPlay™ działają wyłącznie podczas postoju
lub jazdy, w zależności od aplikacji. Podczas jazdy wybrane funkcje aplikacji zostaną zablokowane. W przypadku wybranych treści, które mogą być wykorzystywane nieodpłatnie na smartfonie należy wykupić abonament
na odpowiednią aplikację certyﬁkowaną przez dostawcę usług Apple CarPlay™ lub Android Auto. Aplikacje Android Auto i Apple CarPlay™ umożliwiają obsługę głosową. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:
http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html.
(4)
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(1)

Dostępne w standardzie w zależności od wersji.

S Z E R O K I K ĄT W I D Z E N I A

CZYSTY DŹWIĘK

Dzięki dużemu otwieranemu panoramicznemu dachowi wnętrze zawsze jest odpowiednio doświetlone, a wszyscy

Podczas każdej podróży możesz delektować się wypełniającym wnętrze Peugeot 2008 dźwiękiem dzięki zastosowaniu systemu nagłośnienia Hi-Fi

pasażerowie mogą się cieszyć widokiem na niebo.

marki Focal®(1). 10 głośników – głośnik centralny, 4 tweetery, 4 woofery oraz subwoofer oferuje nieskazitelną jakość dźwięku i wykorzystując swoje
możliwości namaluje bogatą, dynamiczną scenę muzyczną.
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(1)

W opcji zależnie od wersji.

(1)

W opcji zależnie od wersji.
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KO M FO R T I P R Z E S T R Z E Ń

PRZESTRONNY BAGAŻNIK

Zajmij miejsce w komfortowych fotelach z mocno wyproﬁlowanym trzymaniem bocznym i poczuj się jak u siebie. Fotele przednie mogą

Niski próg załadunku oraz szeroki otwór ułatwiają załadunek bagażnika, a składana tylna kanapa oferuje możliwość przewozu większych ładunków(1).

być dodatkowo podgrzewane, a fotel kierowcy dodatkowo wyposażony w system masażu lędźwiowego(1). Przestronność wnętrza została

Podwójna podłoga bagażnika w górnym położeniu pozwala ładować i rozładowywać bagażnik szybko i w prosty sposób.

zmaksymalizowana pod kątem przestrzeni z tyłu, tak aby oferować odpowiedni komfort pasażerom, przy zachowaniu dużej pojemności bagażnika
oraz schowków wewnątrz auta. Aby zwiększyć komfort akustyczny samochód został również wyposażony w dodatkowe wygłuszenia kabiny.
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(1)

W opcji zależnie od wersji.

(1)

W zależności od wersji bagażnik może mieć pojemność do 434 l.
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SUV NOWEJ GENERACJI

C I E S Z S I Ę P Ó Ł A U TO N O M I C Z N Ą J A Z D Ą

ROZSZERZ SWOJE HORYZONTY

W nowym PEUGEOT 2008 masz do dyspozycji wiele inteligentnych systemów wspierających kierowcę. Pakiet Drive Assist(1) wyznacza początek

Dzięki systemowi Advanced Grip Control (1) możesz dostosować napęd swojego Peugeot 2008 do warunków panujących na drodze wybierając jeden

nowej ery inteligentnej, półautonomicznej jazdy dzięki wielofunkcyjnym kamerom pokładowym i radarowi dalekiego zasięgu. Monitorują one tor

z trzech trybów jazdy: Piasek, Błoto i Śnieg. Na stromych drogach pomoże Ci Hill Assist Descent Control, który kontrolując prędkość pozwoli

jazdy i utrzymują samochód w wybranym położeniu na pasie, rozpoznają znaki drogowe, ograniczenia prędkości i bezpieczną odległość

bezpiecznie zjechać ze wzniesienia.

od poprzedzającego pojazdu. W razie potrzeby zatrzymają samochód, a następnie automatycznie kontynuują jazdę gdy przeszkoda zniknie.
System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych, system aktywnego monitorowania martwego pola oraz system utrzymywania na środku
pasa ruchu sprawią, że twój samochód będzie jeszcze bardziej bezpieczny. Wreszcie system Visiopark 1 z kamerą 180° i Full Park Assist sprawi,
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że twoje życie będzie jeszcze prostsze.
(1)

Dostępny w zależności od wersji.

(1)

Dostępny w zależności od wersji.
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EKSCY TUJĄCY WYBÓR

WOLNOŚĆ WYBORU
Dzięki modułowej platformie CMP, na której został oparty nowy
Peugeot 2008 możesz wybrać pomiędzy silnikami klasycznymi
spalinowymi, a silnikiem elektrycznym. Opracowana specjalnie
dla kompaktowych samochodów Grupy PSA platforma jest lekka
co zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz niższą emisję CO2
nie tracąc jednocześnie zwinności, zapewniając przy tym wysoki
komfort termiczny i akustyczny. Specjalnie zoptymalizowana dla
wersji elektrycznych oferuje taką samą przestrzeń w środku
i w bagażniku(1) dla wszystkich wersji samochodu.

(1)

W górnym położeniu podłogi bagażnika.
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S Z E R O K I W Y B Ó R W Y D A J N YC H S I L N I KÓ W

P ŁY N N A J A Z D A

W gamie nowego Peugeot 2008 znajdują się wydajne i ekologiczne silniki spalinowe PureTech oraz BlueHDi wyposażone w system Stop&Start oraz ﬁtr

Elastyczna i responsywna 8-biegowa automatyczna skrzynia EAT8 posiada łopatki przy

cząstek stałych. Najmocniejszy z nich to PureTech 155 KM gwarantujący sportowe doznania z jazdy.

kierownicy oraz system Shift-and-Park by wire, dzięki czemu jej dźwignia jest ergonomicznie

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Dane szacunkowe w celach informacyjnych, w zależności od homologacji.
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2WLTP(1): zużycie paliwa od 4,5 do 6,2 w cyklu mieszanym, od 4,9 do 8,1 w cyklu niskim, od 4,2 do 6,2 w cyklu średnim, od 3,9 do 5,3 w cyklu wysokim i od 5,0 do 6,4 w cyklu bardzo wysokim zgodnie z procedurą WLTP (l/100 km). Emisja CO2
w cyklu mieszanym WLTP od 118 do 141 (g/km).
(1)
Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zgodne z homologacją WLTP (zalecenie Komisji (UE) Nr 2017/948). Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodow osobowych i lekkich
pojazdow dostawczych (WLTP). Nowy protokoł badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Ze względu na warunki pomiarow, ktore lepiej oddają
rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdow, wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się rożnić w zależności
od wyposażenia samochodu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji i typu opon. Szczegołowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży bądź w aktualnym cenniku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej PEUGEOT w twoim kraju.
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umiejscowiona. Technologia Quickshift zapewnia płynne zmiany biegów i gwarantuje wysoki
komfort podróżowania, szczególnie przy niskich prędkościach.
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ELEKTRYCZNE DOZNANIA

E L A S T Y C Z N E Ł A D O W A N I E B AT E R I I

Przeżyj niezwykłe elektryczne doznania z jazdy, wszechogarniającą ciszę i brak wibracji dzięki nowemu Peugeot e-2008. Silnik elektryczny o mocy 100 kW

Nowy Peugeot e-2008 oferuje możliwość kilku typów ładowania zależnie od Twoich potrzeb. Najprostszym rozwiązaniem jest ładowanie baterii przy użyciu

(136 KM) oferuje natychmiastowe przyspieszenie, a moment obrotowy na poziomie 260 Nm gwarantuje niespotykaną w samochodach spalinowych

standardowego kabla dostępnego wraz z samochodem z gniazdka domowego, a najbardziej zaawansowanym wykorzystanie publicznych stacji ładowania

elastyczność. Bateria trakcyjna o pojemności 50 kWh(1) zapewnia zasięg na poziomie 310 km wg najnowszej procedury WLTP(2). Selektor trybu jazdy „Drive

prądu stałego. Stacja publiczna o mocy 100 kW pozwala naładować baterię do 80% w mniej niż 30 minut(1). Możesz również skorzystać z funkcji

Mode” pozwoli Ci dostosować charakterystykę samochodu do Twoich potrzeb dzięki trzem trybom: Eco, Normal, Sport. Do dyspozycji masz również tryb

planowania ładowania poprzez ekran dotykowy samochodu bądź aplikację MyPeugeot(2).

„Brake”, który zwiększa odzyskiwanie energii i ładowanie baterii oraz zmniejsza użycie hamulców, idealny do poruszania się w ruchu miejskim.
(1)
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(2)

Bateria trakcyjna posiada gwarancję 70% sprawności na 8 lat lub 160 000 km
Zasięg na energii elektrycznej do 310 km (WLTP). Dane szacunkowe, tylko do celów informacyjnych, w trakcie homologacji. Zasięg samochodu może różnić się w zależności od warunków
użytkowania (warunki atmosferyczne, styl jazdy) – Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP: 0g.

(1)
(2)

Czas ładowania może się różnić w zależności od typu i mocy stacji ładowania, oraz temperatury otoczenia i baterii.
Pojazd musi być połączony z aplikacją, aby móc zaplanować ładowanie.
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DODAJ KROPKĘ NAD I

SPRAW ABY ŻYCIE BYŁO PROSTSZE
1

2

3

4

Te atrakcyjne i użyteczne akcesoria zostały zaprojektowane tak,
by zwiększyć Twój komfort i bezpieczeństwo na pokładzie nowego
Peugeot 2008.

1. Stacja ładowania – Wallbox
2. Bagażnik dachowy do przewozu rowerów
3. Wykładzina do bagażnika
4. Fotelik dziecięcy
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1

2

3

4

5

6

S P O R TO W A E L E G A N C J A
Oferta tapicerek nowej gamy PEUGEOT 2008
obejmuje starannie dobrane, eleganckie i wytrzymałe
materiały wysokiej jakości. Każda wersja wyróżnia
się wykończeniem i przeszyciami tkanin, skóry
ekologicznej lub prawdziwej skóry i tworzy unikatowe
wnętrze, w którym poczujesz się jak w domu.

1. Tapicerka tkaninowa Pneuma 3D
2. Tapicerka półskórzana Traxx Grey
3. Tapicerka półskórzana Capy Ashdeuzo
4. Tapicerka łączona z Alcantary Mistral ze skórą ekologiczną
5. Tapicerka skórzana Nappa Mistral
6. Tapicerka łączona z Alcantary Greval ze skórą ekologiczną
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G A M A KO LO R Ó W
Wybierz spośród starannie wyselekcjonowanych kolorów nadwozia
i podkreśl styl swojego nowego Peugeot 2008.
Biały Banquise

Pomarańczowy Fusion

Czarny Onyx

Czerwony Elixir

Szary Artense

Szary Platinium

Niebieski Vertigo

Biały Nacre

G A M A KÓ Ł
Koła nowego Peugeot 2008 podkreślają indywidualny
design każdej wersji wyposażenia.

16” kołpak NOLITA
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16” felga aluminiowa ELBORN

17” felga aluminiowa SALAMANCA

18” felga aluminiowa BUND

18” felga aluminiowa EVISSA
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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. Basic
Przedłużenie
– proste
– zabezpieczenie
rozwiązanie,
aby przedłużyć
finansowe
usunięcia
skutków
gwarancję umowną,
ewentualnych
awarii,
2. Comfort
Przedłużenie +
– Obsługa
proste
–
rozwiązanie
dodatkowo
rozwiązanie
zawierające
zrypozwalające
czałtowany
kosztzaplanować
przeglądów
bieżącą
obsługę samochodu,
okresowych,
3. Comfort Plus – obejmuje
usunięcie skutków awarii
oraz przegląd okresowy,
4.Utrzymanie
pełna
Premium – Plus
pełna– oferta
oferta Peugeot
usług Peugeot
w
usług
w zakresie
zakresie
utrzymania
utrzymania
PaństwaPaństwa
pojazdu
przez cały okres trwania
umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nadpanowania
budżetem
bezpieczeństwo
związanym
z użytkowaniem
nad
budżetem
związanym
pojazdu,
z użytkowaniem pojazdu,
• Różne
płatności:
Różne formy
formy
płatności:
możliwość
możliwość opłacenia
opłacenia umoumowy
gotówką lub
lub kartą,
wy gotówką
kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu)
samochodu) lub
lub
w systemieabonamentow systemie
abonamentowym
wym (przy zakupie(przy
pojazdu
zakupie
pojazdu w leasingu),
w leasingu),

• Dostępność:
Dostępność: ponad 6000
ponad serwisowych
6000
punktów
punktów
Peugeot
w 42
w serwisowych
42 krajach Peugeot
na obszarze
krajach na obszarze Europy,
Europy,
• Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo:
Peugeot
Peugeot Plus
Assistance
Plus na
24
Assistance
24 godziny
godziny
natygodniu,
dobę, 7 dni
dobę,
7 dni w
w tygodniu,
• Profesjonalizm:
Profesjonalizm:
obsługa
obsługa samochodu
przez
samochodu
przez wykwaliwykwalifikowanych
pracowfikowanych
pracowników
ników Autoryzowanej
Sieci
Autoryzowanej
Sieci Peugeot,
Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja
waloryzacja samowyższa
chodu
przy
odsprzedaży,
chodu
przy
odsprzedaży,

• Elastyczność:
Elastyczność:
możliwość
możliwość przedłużania
paprzedłużania
parametrów
rametrów
umowy wzmiany
przyumowy
w przypadku
padku
zmiany stylu jazdy,
stylu
jazdy,
• Mobilność:
Mobilność:
zapewnienie
zapewnieniezastępczego
samochodu zasamochodu
na
stępczego
na okresowych
czas przeczas
przeglądów
glądów
okresowych i awarii
i awarii
pojazdu,
pojazdu.
W

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
W Polsce w zakresie oferty
finansowania Grupa PSA działa
poprzez dwie spółki: PSA
Finance Polska Sp. z o.o. oraz
PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. oferujące klientom
marki Peugeot wyselekcjonowane formy finansowania

zbudowane na bazie wieloletniego
międzynarodowego
doświadczenia oraz znajomości
polskich realiów prawnofinansowych.
PSA Finance działa na polskim
rynku od 2001 roku oferując
zarówno przedsiębiorcom, jak i

klientom indywidualnym szeroką gamę produktów leasingowych, pożyczki oraz wynajem długoterminowy na zakup
samochodów. Dodatkowo, dla
klientów Peugeot posiadamy
także w ofercie atrakcyjne
pakiety ubezpieczeń komunika-

cyjnych oraz inne produkty
ubezpieczeniowe. PSA Finance
to gwarancja profesjonalnej
obsługi
i
bezpieczeństwa
zawieranych transakcji.

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
wyrobów.
sprzedawanych
produkcji
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.
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