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Peugeot a aderat dintotdeauna la spiritul inovator și calitativ al tradiţiei 

industriale franceze. Astăzi, mai mult ca niciodată, marca își 

concentrează toate eforturile pentru a concepe autovehicule cu design 

de înaltă clasă, care să asigure o experienţă senzorială dincolo de o 

simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia, materialele, elementele 

de conectivitate – fiecare detaliu a fost proiectat pentru a asigura un 

mod de conducere intuitiv.
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P E U G E OT  5 0 8  GT

« N OU L  P EU GE OT 5 08 S E  BAZ E AZĂ   
P E  TOAT E  E L EME N T ELE  D E  D ESIGN  DEZV O LTATE  
P EN TR U U LT I M E LE  NOAST R E CO NCEPTE P R ECUM 

„ PE U G E OT  E X ALT ”  Ș I  „ P E U G EOT  I N S TIN C T ”»  
 
 

G I LL E S  VIDAL   
DI R ECTO R  DE D E S IGN  PEUGE OT 



Î N  M O D  CAT EG OR I C ,  S E DA N .

Cu profilul său coborât, liniile drepte și stilul muscular și puternic,  

noul PEUGEOT 508 GT inspiră un spirit elegant și inovator.  

Motorul Puretech 225 S&S EAT8 este oferit exclusiv pe această versiune  

și îmbunătăţește radical experienţa de condus.

6

SEDANUL  RADICAL .

7
 

Ușor de recunoscut graţie părţii frontale agresive, ce etalează grila cu design cadrilat și margine cromată încadrată  

de blocurile optice Full LED(1), noul PEUGEOT 508 GT este un sedan cu adevărat modern. Designul este clar și simplu,  

cu un profil muscular și atletic și o caroserie mulată pe structură pentru a accentua aripile curbate, cu liniile lor neîntrerupte.

N O UL PEUGEOT 5 08  GT  

(1) În dotare standard sau opţional, în funcţie de versiune.
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I A  LO C  Î N  I N E G A L AB I LU L  PE U G E OT  I - CO C K P IT ® .

Preia controlul sistemului PEUGEOT i-Cockpit®. Bucură-te de poziţia de conducere agilă și vizionară, cu volanul său 

compact, ecranul digital configurabil(1) și ecranul capacitiv tactil HD de 10”(2). Controlează setările mașinii cu degetele 

folosind butoanele de comutare, o adevărată plăcere la atingere.

MODERN ITATE  ATEMPORA LĂ .

Fiecare detaliu a fost gândit pentru a accentua o experienţă de condus ieșită din comun.  

Finisat în materiale autentice și care se păstrează în timp, interiorul noului PEUGEOT 508 GT  

dotat standard cu piele(1) și Alcantara® este echipat cu un volan din piele(1) perforată,  

în timp ce planșa de bord, panourile ușilor și consola centrală sunt finisate în lemn Zebrano.

(1) De preferat la oprirea completă a vehiculului 
(2) De serie sau indisponibil în funcţie de versiune (1) Piele și alte materiale: pentru informaţii suplimentare privind tapiţeria din piele, consultă caracteristicile tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul PEUGEOT din ţara ta.



PEUGEOT 50 8  GT  L INE

«PROPORŢ I IL E  UNI CE  Ș I  S PECTACULOAS E ALE  NO ULUI  
PEU GEOT 508 Î I  PERMIT  SĂ  FACĂ  FAŢĂ  ORICĂRE I  

PRO V OCĂRI  ÎN  MATERIE  D E  STIL .  DE  AICI  REZULTĂ  
EL EGANŢA SA .»  

 
 

P IERRE-PAUL MAT TEI  
RESP ONS ABIL  D E S IGN  

NO U L  PE U GE OT 508 
 



DI N CO LO  D E  C UV I N T E .

PEUGEOT 508 GT LINE seduce încă de la prima vedere datorită profilului său elegant,  

designului rafinat și echipamentelor high-tech precum oglinda retrovizoare interioară fără 

ramă(1), dar și dotărilor high-end GT Line.

1 2

ELEGANŢA  LA  SUPERLAT IV.

1 3

În partea din faţă, grila cadrilată cu inserţii cromate, carcasa oglinzilor laterale finisată  

în negru lucios și noile blocuri optice de ultimă generaţie subliniază liniile pure  

și îndrăzneţe ale noului PEUGEOT 508 GT Line.

N O UL PEUGEOT 5 08  GT  L IN E

(1) În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune.



O  S U R SĂ  D E  LU M I NĂ .

Pentru un confort vizual îmbunătăţit pe timp de zi, dar și pe timp de noapte, noua semnătură luminoasă  

distinctivă a Mărcii(1) include faruri Full LED cu comutare automată a fazei lungi(2), semnalizatoare faţă cu LED  

și lumini statice cu funcţie cornering. Poţi vedea și vei fi văzut în orice moment, în condiţii de maximă siguranţă.

1 4
(1) Standard sau opţional, în funcţie de versiune. 
(2) Această funcţie corectează în mod automat înălţimea fasciculelor de lumină în funcţie de sarcina vehiculului, astfel încât să nu fie deranjaţi alţi participanţi la trafic. (1) Standard sau opţional, în funcţie de versiune.

FĂ-TE  REMARCAT.

1 5

Semnătura luminoasă din spate, completată de lămpile Full LED 3D(1) simbolizând cele 3 gheare PEUGEOT  

se trezește la viaţă într-un mod inedit atunci când ușile sunt blocate și deblocate. Luminozitatea lămpilor se ajustează  

automat la condiţiile de iluminare, oferind o vizibilitate suplimentară. 

  



PEUGEOT 508  ALLURE

« N OUL PEUGEOT 508 ÎNTRUCHIPEAZĂ   
TOATE  ATRIBUTELE  MĂRCI I   

ÎN  MATE RI E  DE  SPORTIVITATE ,   
ELEGANŢĂ  Ș I  INOVAŢ IE »  

 
 

B ERNARD HE SSE  
ȘEF  DE  PROIECTE MARCA 508 



I EȘ I T  D IN  T IPARE .

Remarcându-se printr-o siluetă elegantă și atletică, noul PEUGEOT 508 ALLURE se inspiră din universul 

mașinilor coupé, păstrând în același timp caracteristicile unui sedan. Încă de la primele schiţe de design(1), ac-

centul a fost pus pe crearea de proporţii optime, mulţumită caracteristicilor tehnice disruptive.

1 8

M OD E RN ,  FĂRĂ  D OA R Ș I  P OAT E .
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În partea din spate, bandoul de un negru strălucitor accentuează efectul 3D al farurilor,  

inspirat direct de conceptul „PEUGEOT Instinct”. Spatele mai îngust este evidenţiat prin aripile generoase,  

în timp ce jantele de 18” HIRONE bi-ton diamantate în nuanţă Grey Dust(1) evidenţiază stilul muscular  

al noului PEUGEOT 508 ALLURE.

N O UL PEUGEOT 5 08  ALLURE  

(1) Schiţă.(1) Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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U N  P L A FON  C E -Ţ I  D E Z VĂLU I E  LU M E A .

Călătorește în compania peisajelor din jurul mașinii. Plafonul panoramic  

cu deschidere(1) oferă pasagerilor, inclusiv celor de pe scaunele din spate,  

o vedere unică asupra peisajelor.

EXCELENŢA FĂRĂ  COMPROMISUR I .

Eleganţa portierelor fără rame este acompaniamentul perfect pentru liniile pure  

ale noului sedan premium PEUGEOT 508. Designul atent studiat asigură o estetică  

și o calitate fără compromis: proporţiile sale echilibrate, finisajele și caracteristicile  

ușor de observat au fost concepute cu precizie, astfel încât fiecare detaliu să adauge  

tușa sa de perfecţiune.

(1) Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.



INTER IOR

«SĂ  DESCOPERI INTERIORUL NOULUI PEUGEOT 508 
ÎNSEAMNĂ  SĂ  INTRI ÎNTR-UN ALT UNIVERS, 

SURPRINZĂTOR, ORIGINAL ȘI PREMIUM, 
PENTRU O EXPERIENŢĂ  LA BORD STIMULANTĂ   

ȘI INTUITIVĂ .»  
 
 

ANNA COSTAM AGNA 
DESIGN MANAGER INTERIOR  

PEUGEOT 508
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(1) În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
(2) Standard sau opţional, în funcţie de versiune. Mirror Screen utilizează abonamentul de date al smartphone-ului,  

cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon și nu generează costuri suplimentare.  
Utilizatorul conectează aparatul la vehicul prin intermediul unui cablu USB. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia  

Android Auto (Smartphone cu sistem Android) după ce ai descărcat aplicaţia Android Auto pe smartphone-ul tău,  
la oprirea completă a vehiculului, prin Apple CarPlay™ (Smartphone cu sistem iOS) sau prin tehnologia MirrorLink®  
(Smartphone-uri compatibile MirrorLink®). Doar aplicaţiile certificate Android Auto, Apple CarPlay™ sau MirrorLink®  

pot funcţiona atunci când vehiculul este staţionat sau atunci când rulează, în funcţie de caz.  
Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot fi restricţionate. Anumite aplicaţii care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău 

impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certificate MirrorLink®, Apple CarPlay™ sau Android Auto contra cost.  
Aplicaţiile Android Auto și Apple CarPlay™ pot fi comandate prin voce. Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa pagina  

http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html. 
(3) Standard sau opţional, în funcţie de versiune – Încărcare prin inducţie pentru aparatele compatibile cu standardul Qi. 

(4) În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

RĂMÂI  CONECTAT  CU  LUMEA .

Poţi duplica aplicaţiile compatibile preferate  

pe ecranul tactil capacitiv de 10”(1) utilizând funcţia Mirror Screen(2)  

și poţi încărca wireless(3) smartphone-ul pe consola centrală. 

Bucură-te de călătorii fără griji cu navigaţia 3D conectată(4)  

și echipată cu recunoaștere vocală, graţie serviciilor TomTom® 

Cu PEUGEOT i-Cockpit® Amplify în noul sedan premium PEUGEOT 508, 

personalizează-ţi interiorul și reglează-ţi modul de rulare  

pentru a se potrivi cu starea ta de spirit,  

mulţumită unei suspensii active controlate. 



S C AU N E CO N FO RTA B I L E .

Pentru un confort maxim, în orice situaţie, noul PEUGEOT 508  

este echipat cu scaune pentru șofer și pasageri cu etichetă AGR(1),  

care certifică ergonomia și posibilităţile de reglare(2).  

Pentru confortul optim, optaţi pentru scaunele încălzite electric reglabile  

cu funcţia de masaj multipunct(3) activată de opt buzunare gonflabile.

2 6
(1) Aktion Gesunder Rücken (Asociaţia Germană pentru Sănătatea Spatelui). Standard sau opţional, în funcţie de versiune. 
(2) Reglaje pentru lungimea și înclinaţia scaunului și suport lombar. 
(3) Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

HI -F I  FOCA L® ,  PUR ITATEA SUNETULUI .

27(1) În dotare standard sau opţional, în funcţie de versiune.

Sistemul Hi-Fi premium FOCAL®(1) oferă o reproducere a sunetului pură și detaliată  

pentru cei care caută o calitate superioară a sunetului.  

Echipat cu 10 difuzoare și tehnologii acustice deosebite,  

noul PEUGEOT 508 împinge limitele experienţei Hi-Fi în mașină. 



2 8 29

S PAŢ I I  D E  D E P OZ I TA R E  D IS CR E T E  P E N T R U CĂLĂTORI I  LUNG I .

Numeroase spaţii de depozitare sunt amplasate în habitaclu. În partea din faţă,  

acestea sunt situate în panourile portierelor, în și sub consola centrală.  

Obiectele sunt la îndemână și pentru pasagerii din spate.  

Descoperă toate sistemele ingenioase de la bordul noului PEUGEOT 508.

EXTRA  VOLUM.

(1) Volumul portbagajului = 487 litri. Spaţiul de încărcare poate fi mărit rabatând în totalitate sau parţial bancheta din spate.  
(2) Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. 

Spaţiul de încărcare de mare capacitate(1) găzduiește valize și bagaje și stabilește standarde  

în materie de versatilitate datorită deschiderii extrem de largi a hayonului.  

Noul PEUGEOT 508 poate fi echipat cu un sistem de deschidere a hayonului de tip mâini libere(2),  

care, combinat cu ADML (Acces și demaraj mâini libere), permite deschiderea sau închiderea portbagajului  

cu o simplă trecere a piciorului pe sub bara spate.



Ţ IN U TA  D E  D RU M

«NOUL PEUGEOT 508  
OFERĂ  SENZAŢII LA BORD 

PENTRU REZULTATE PUR ȘI SIMPLU UIMITOARE!»  
 
 

L A URE NT  BL AN CHE T 
DI R E CTOR PR O D US PE U GEOT 
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(1) În dotare standard sau opţional, în funcţie de versiune și motorizare.

TRASE AZĂ-Ţ I  RUTA ,  CU  ÎNC REDERE .  

Noul PEUGEOT 508 beneficiază de avansatele tehnologii ale mărcii.  

Manevrabilitatea sa deosebită, sistemul de direcţie precis și ţinuta de drum 

exemplară, îmbunătăţită de suspensiile controlate electronic(1),  

oferă șoferilor mai multă libertate de mișcare.



3 4 35

1 0 0%  AS I STAT.

Dispunând de o gamă largă de echipamente tehnologice(1), noul PEUGEOT 508  

este echipat cu performante sisteme de asistenţă la condus(2),  

pentru a îţi face călătoriile mai sigure, pentru a te ajuta în manevrele tale  

și a te ajuta să înţelegi și să anticipezi mai bine situaţiile și condiţiile de drum.

(1) Dotări standard, opţionale sau indisponibile în funcţie de versiune: șase airbag-uri, ABS, ESP, cameră cu infraroșu, cameră multifuncţională în partea de sus a parbrizului, 12 senzori cu ultrasunete, radar și două camere video la 180°.  
(2) Dotări standard, opţionale sau indisponibile, în funcţie de versiune.

DETECTEA ZĂ  N EDETECTA BILUL .

(1) Sistem de viziune pe timpul nopţii. Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

Pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, sistemul de camere cu infraroșu Night Vision(1)  

detectează prezenţa pietonilor sau a animalelor în faţa vehiculului, pentru o siguranţă optimizată a condusului.  

Imaginea este afișată în câmpul vizual al șoferului, pe ecranul de bord digital, însoţită de o alertă.



RĂM Â I  Î N  S I G U RA NŢĂ ,  M E R E U  C U  U N  PAS  Î N A I NTE .

Cu ajutorul Safety Pack(1), sistemele de asistenţă la condus te ajută să-ţi asiguri liniștea la drum.  

Pachetul include frânarea automată de urgenţă Active Safety Brake cu alertă risc de coliziune Distance Alert,  

alertă activă la depășirea involuntară a benzii de rulare  și recunoașterea indicatoarelor de viteză și recomandări.  

Safety Plus Pack(2) oferă echipamente de siguranţă avansate – sistem activ de supraveghere a unghiului mort,  

alertă atenţie șofer, comutare automată a luminilor de drum și recunoaștere extinsă a indicatoarelor de viteză  

pentru a fi cu un pas înaintea pericolelor de pe șosea.

3 6
(1) Dotare standard. 
(2) În dotare standard, opţional sau indisponibil în funcţie de versiune.

IN IŢ I ERE  ÎN  AUTONOMIE .

37(1) În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

Cu ajutorul Drive Assist Plus Pack(1), pilotează noul PEUGEOT 508 în mod autonom.  

Graţie radarului instalat în centrul barei faţă și datorită camerei video montate în partea superioară a parbrizului,  

regulatorul de viteză adaptiv cu funcţia Stop & Go permite adaptarea automată a vitezei vehiculului la viteza vehiculului care îl precedă,  

pentru a menţine o distanţă constantă. Acesta este cuplat la sistemul de menţinere a benzii de rulare,  

care păstrează poziţia vehiculului aleasă de șofer. 



C E R E  E F I C I E NŢA.

Noul PEUGEOT 508 este propulsat de motoare de ultimă generaţie PureTech și BlueHDi(1)* Euro 6.2.  

Sunt disponibile două opţiuni pentru motoarele pe benzină, bazate pe noua unitate PureTech de 1,6 litri.  

Sunt disponibile totodată patru opţiuni diesel, bazate de motoarele BlueHDi de 1,5L și 2,0L.

3 8

(1) Motoarele BlueHDi sunt echipate cu deja bine-cunoscuta tehnologie SCR (Selective Catalytic Reduction- Reducere Catalitică Selectivă). 
* Valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 indicate respectă omologarea NEDC (Recomandarea (CE) nr. 715/2007 și Recomandarea (CE) nr. 692/2008 în versiunile aflate în vigoare), ceea 
ce permite o comparaţie cu alte vehicule:  
Consum urban (L/100 km): 4,4 - 7,5 – Emisii CO2 (g/km): 115 - 172. Consum extra urban (L/100 km):  3,4 - 4,6 – Emisii CO2 (g/km): 88 - 107 
Consum mixt (L/100 km): 3,7 - 5,7 - Emisii CO2 (g/km): 98-131. Pentru mai multe informaţii consultă site-ul PEUGEOT din ţara ta.

SCHIMBĂRI  INSES IZAB ILE  DE  TREPTE .

39
(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): o nouă cutie de viteze cu 8 trepte. 
(2) Schimbător cu comenzi electrice.

Noua cutie de viteze automată EAT8(1) oferă o schimbare rapidă a treptelor,  

datorită sistemului Shift and Park by Wire(2) și a padelelor plasate în spatele volanului.  

De asemenea, noul PEUGEOT 508 poate fi echipat cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte,  

asociată cu motorul BlueHDi 130. 



O INVE ST IT IE  PE  TERMEN LUN G.

Cu stilul său îndrăzneţ și radical, noul PEUGEOT 508  

a fost conceput pentru a răspunde nevoilor clienţilor,  

în special atunci când vine vorba de costurile de întreţinere și preţul de revânzare. 

Excelenţa în materie de design, calitatea finisărilor și durabilitatea  

noului PEUGEOT 508 vizează creșterea valorii sale de revânzare.  

Echipamentele, materialele și motoarele mașinii au fost selectate după  

standarde riguroase pentru a reduce costurile de întreţinere obișnuite,  

dar și consumul de combustibil. 

Noul model este echipat, de asemenea, cu sisteme de asistenţă de ultimă generaţie  

pentru a ajuta conducătorii auto să-și controleze pe deplin mașina.

41



P E R S O N A L IZ A R E

«INTERIORUL NOULUI PEUGEOT 508  
ESTE DEJA O INVITAŢIE LA CĂLĂTORIE.  

CALITATEA TAPIŢERIEI ȘI GARNITURILOR ȘI ATENŢIA 
ACORDATĂ  DETALIILOR  

CONTRIBUIE LA O AMBIANŢĂ  MODERNĂ  ȘI ELEGANŢĂ»  
 
 

B EN O Î T  MO RIN 
RE SPON SAB IL  C ULOR I  &  MATERIA L E



4 4

MAT ER IA LEL E  CO NT E A ZĂ .

Personalizează-ţi mașina și îmbunătăţește-ţi confortul în noul sedan pre-

mium PEUGEOT 508, alegând din oferta de tapiţerie și garnituri interioare 

fabricate din materiale autentice și atemporale(1). Intră, închide ușa  

și relaxează-te.

1. Material textil Losagne negru 
2. Material textil Imila negru & TEP negru 
3. Material textil Evron gri & TEP gri 
4. Material textil Belomka negru & TEP negru 
5. Piele perforată neagră & TEP negru 
6. Piele perforată gri & TEP gri 
7. Piele Sellier negru cu cusătură aikinite & Piele Sellier perforată negru  
8. Piele Sellier roșu cu cusătură aikinite & Piele Sellier perforată roșu  
9. Alcantara® negru cu cusături aikinite & Piele Sellier negru

(1) În dotare standard, opţional sau indisponibil,  
în funcţie de versiune. Piele și alte materiale: pentru informaţii  
suplimentare privind tapiţeria din piele, consultă caracteristicile 
tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul PEUGEOT din ţara ta.

1

4

8

3

7

2

6

9

5



4 6 47

S E T EAZĂ  T RE N D -U L .

Poţi alege culoarea potrivită dintr-o paletă cromatică compusă din 6 nuanţe metalizate,  

dintre care noua nuanţă Bleu Célèbes cu efect strălucitor, 2 nuanţe opace sau cele două 

nuanţe speciale propuse pentru noul PEUGEOT 508, Blanc Nacré și Rouge Ultimate.

(1) În dotare standard

17” MERION 17” MERION bi-ton diamantate 19” AUGUSTA bi-ton diamantate18” SPERONE bi-ton diamantate 16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE bi-ton diamantate  
în nuanţă Grey Dust

CULORI 

CULORI

CULORI

Gris Hurricane(1)

Rouge Ultimate

Noir Perla Nera

Gris PlatiniumGris Artense

Bleu Célèbes

Blanc Banquise

Blanc Nacré

Dark Blue

Gris Amazonite

S P E C I A L E

M AT E

M E TA L I Z AT E

P U R Ș I  S I MP LU  STRĂLUC EȘT I .

Personalizează-ţi exteriorul noului PEUGEOT 508, cu unul dintre cele 7 modele de jante(1)  

din aluminiu, finisate în culori mate sau lucioase.

(1) Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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ACCES O R I Z E A ZĂ-Ţ I  CĂLĂTO R I A .

Noul PEUGEOT 508 poate fi echipat cu soluţii de transport, protecţie, confort, soluţii multimedia,  

pentru a-ţi păstra vehiculul la fel ca în prima zi și pentru a face din deplasările tale momente agreabile. 

Consultă oferta de accesorii la adresa: https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires

L IFESTYLE  508 .

Descoperă colecţia exclusivă din piele(1) și Alcantara® concepută de PEUGEOT Design Lab: articole de voiaj  

și marochinărie cu un stil modern și elegant, inspirate din universul noului PEUGEOT 508.  

Descoperă oferta completă PEUGEOT Lifestyle la adresa: https://boutique.peugeot.com

1 – Umeraș pe tetieră 
2 – Set de covorașe din velur 

3 – Plasă de portbagaj 
4 – Set de 2 protecţii praguri faţă

1 - Cască audio Listen FOCAL® fără fir, marca PEUGEOT Design Lab 
2 - Linie de bagaje

(1) Piele fină de bovine

1

2 3 4

1

2



REŢEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII 
 
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă 
reţea de puncte de service. În acest cadru, 
profesionalismul, performanţele echipamentelor și 
calitatea serviciilor contribuie la gradul tău de satisfacţie. 
Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care 
te ascultă, îţi înţelege exigenţele și care răspunde 
prompt: un motiv suplimentar de încredere pentru a te 
angaja într-o relaţie pe termen lung. 
 
 
PENTRU SIGURANŢA TA(1) 
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI 
 
Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România 
beneficiază de o garanţie(2) pentru defectele de fabricaţie 
cu o durată de 4 ani sau 100.000 de kilometri, de o 
garanţie anti-perforare cu o durată de 12 ani, precum și 
de o garanţie a vopselei tot cu o durată de 4 ani sau 
100.000 de kilometri, în România, Uniunea Europeană, 
precum și în ţările sau teritoriile următoare: Albania, 
Andorra, Bosnia, Herţegovina, Gibraltar, Islanda, 
Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, 
Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, 
Vatican. 
 
 
PEUGEOT ASSISTANCE 

 
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă în situaţiile 
neprevăzute. În caz de pană imobilizantă, oferim 
asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel la 
numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7: 
-  Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din orice 

reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională; 
-  +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din 

străinătate. 

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT 
 
Garanţia calităţii, securităţii și fiabilităţii fiecărei piese 
originale Peugeot este conferită de testele de verificare 
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea 
beneficiază de doi ani garanţie pentru persoane fizice, 
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice, 
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material. 
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua 
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate, 
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor 
adecvate. 
 
 
PENTRU PLĂCEREA TA 
PEUGEOT BOUTIQUE 
 
O gamă completă de accesorii și de echipamente 
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul 
îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din 
showroom-urile noastre. 
 
 
PEUGEOT INTERNET 
 
Descoperă PEUGEOT online accesând 
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a 
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

ÎM P R E U NĂ ,   
P E  T E RM E N LU N G

(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a acestor contracte, garanţii și servicii, consultă documentele corespunzătoare în punctele de vânzare PEUGEOT. 
(2) Începând cu data primei înmatriculări a autovehiculului tău PEUGEOT și până la sfârșitul garanţiei comerciale acordate de constructor. 
 
Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau 
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele. 
Tehnicile actuale de reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun 
element din acest catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.


