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BUDÚCA
GENERÁCIA

Nový PEUGEOT EXPERT je inovatívnejší, ľahší 
a bezpečnejší a je postavený na modulárnej
platforme novej generácie Peugeot. 

PEUGEOT Expert je v ponuke s 3 dĺžkami: verzia
Compact s dĺžkou len 4,60 m; verzia Standard 
4,95 m a Long 5,30 m. Jeho výška 1,90 m*
umožňuje prístup do podzemných parkovísk 
s nízkou výškou.

Nový PEUGEOT Expert ponúka optimálny kom-
promis medzi rozmermi a užitočnými vlastnosťami.
Je dobre premyslený, spĺňa vaše nároky v otázkach
spotreby, komfortu, dynamických vlastností a bez-
pečnosti.

* Maximálne 1,94 m so zvýšenou užitočnou hmotnosťou a zvýšenou
svetlou výškou.



NOVÁ
PLATFORMA

Nový PEUGEOT Expert ťaží z novej
platformy, ktorá v kombinácii s no-
vou štruktúrou karosérie poskytuje
viacero výhod:

Účinnosť
Znížená hmotnosť umožňuje po-
núknuť najnižšiu spotrebu paliva 
a najnižšie emisie CO2 v segmente*. 

Bezpečnosť
Nový PEUGEOT Expert je vybavený
mnohými systémami pomoci pri
riadení, ktoré pomáhajú zaručiť
bezpečné cestovanie.
Expert Combi získal v testoch Euro
NCAP 5 hviezdičiek.

Efektívnosť
Nový PEUGEOT Expert je k di-
spozícii s 3 dĺžkami: Compact,
Standard, Long. Karoséria, vďaka
výške limitovanej na 1,90 m**
uľahčuje prístup na všetky par-
koviská.
Nová platforma umožňuje použitie
bezdotykových bočných posuvných
dverí*** a lavicu Moduwork***.

Komfort
Jazdné vlastnosti, komfort pruženia
prázdneho alebo naloženého vo-
zidla, vzorové držanie na ceste,
dynamika a ovládateľnosť sú
výhody, ktoré zvyšujú vaše pote-
šenie na palube.

* V procese homologizácie:
Spotreba v meste (l/100 km): 5,5 až 6,3 – emisie CO2     (g/km): 143 až 165 
Spotreba v mimomestskom režime (l /100km): 4,9 až 5,5 – emisie CO2     (g/km): 127 až 145 Spotreba 
v kombinovanom režime (l /100 km): 5,1 až 5,5 – emisie CO2     (g/km): 133 až 155

** Maximálne 1,94 m so zvýšenou užitočnou hmotnosťou a zvýšenou svetlou výškou.
*** K dispozícii ako voliteľná výbava.



PEUGEOT Expert vyžaruje vďaka no-
vému výraznému dizajnu eleganciu 
a robustnosť. Nová vertikálna mriežka
chladiča, umiestnená veľmi vysoko,
posilňuje jeho výraz,  ktorý je takto
rozpoznateľný na prvý pohľad.

Pack Look* a jeho svetelný podpis s LED
diódami dodáva vašej firme eleganciu.

Plynulé línie PEUGEOT Expert, znaky
sily a expresívnosti, naznačujú
priestranný a funkčný interiér.

* Ako voliteľná výbava, predné a zadné nárazníky 
vo farbe karosérie, svetelný podpis s LED diódami, 
hmlové svetlomety, chrómová mriežka chladiča, 
kľučky dverí a bočné lišty vo farbe karosérie.

ELEGANCIA
A ROBUSTNOSŤ



S bezdotykovými bočnými posuvnými
dverami* stačí na otvorenie  PEUGEOT
Expert jednoduchý pohyb nohou pod 
zadným nárazníkom. Otvoria sa dvere 
na tej strane, kde sa nachádzate. Rovnaký
pohyb ovláda zatváranie dverí a systém
zamkne vozidlo, keď sa od neho vzdialite.

Ak máte plné ruky, nemusíte tovar položiť
na zem, stačí mať vo vrecku elektronický
kľúč.

* Dostupné ako voliteľná výbava alebo nedostupné 
podľa verzie.

ĽAHKÉ
NAKLADANIE



KONCEPT
mODUwORK
S lavicou Moduwork* ponúka nový Expert vynikajúcu modularitu, takže je možné
využiť neobsadené miesta. Bočné sedadlo spolujazdca sa vyklopí hore a uvoľní tak
priestor s rovnou podlahou.
Veľké vysúvacie dvierka umiestnené v priečke sa môžu otvoriť a užitočná dĺžka sa
tak zvýši až na 4 m, čo umožní prevážať dlhé predmety.

Váš PEUGEOT Expert sa môže premeniť na mobilnú kanceláriu, kedykoľvek budete
chcieť: lakťová opierka sa sklopí a odhalí  sa praktická otočná podložka na písanie. 

* Dostupný ako voliteľná alebo sériová výbava.



UĽAHČENÉ
CESTOVANIE V mESTE  
Verzia Compact
Verzia Compact má dĺžku 4,60 m 
a umožňuje ľahké cestovanie v mes-
te. Karoséria vozidla je obzvlášť
prispôsobená na cestovanie v mest-
skej premávke.

Môžete tiež počítať s jeho silou:
PEUGEOT Expert Compact poskytuje
nosnosť až 1 400 kg, užitočný ob-
jem* 5,1 m3 a užitočnú dĺžku* 3,32 m,
vo verziách Standard a Long.

Parkovanie
Karoséria PEUGEOT Expert je pris-
pôsobená aj sťaženým možnostiam
parkovania: vďaka svojej výške len
1,90 m** uľahčuje prístup do par-
kovísk s obmedzenou výškou.

* S voliteľnou výbavou Moduwork.
** Maximálne 1,94 m so zvýšenou užitočnou 
hmotnosťou a zvýšenou svetlou výškou.



* Dostupné ako voliteľná výbava alebo nedostupné podľa verzie. 
** Iba certifikované aplikácie Mirrorlink® alebo Apple Carplay TM budú fungovať, pri zastavení vozidla a počas jazdy podľa jednotlivých funkcií. Niektoré funkcie uvedených
aplikácií budú počas jazdy nefunkčné. Niektoré informácie, ktoré môžu byť na vašom smartfóne prístupné zadarmo vyžadujú platenú registráciu  certifikovanej aplikácie
MirrorLink® alebo AppleCarplayTM. Funkcia Mirror Screen pracuje prostredníctvom technológie MirrorLink® pre telefóny Androïd, Blackberry a Windows Phone, kompatibilné 
s MirrorLink® a Apple CarplayTM pre telefóny iOs, v prípade, že je v telefóne predplatený aj internet. Nové smartfóny budú postupne vybavené týmito technológiami. 
Viac informácií nájdete na http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** V štandardnej výbave, ako voliteľná výbava alebo nedostupné podľa verzie. 
(1) K dispozícii ako príslušenstvo. Podložka na tablety je vhodná pre tablety do 11". Tablet sa nabíja cez USB konektor na prednom paneli v blízkosti podložky. 

Jazdné vlastnosti
Interiér PEUGEOT Expert poskytuje pohodlie 
pri riadení. Stupienok uľahčuje prístup k vyvýše-
nému sedadlu, ktoré má dominantnú polohu
nad cestou. Funkčné a ergonomické miesto
vodiča poskytuje takú pozíciu pri riadení ako 
v sedane a ponúka množstvo úložného
priestoru.

Veľmi ľahko môžete zjednodušiť vaše cesty
pomocou novej generácie 3D navigácie 
s hlasovým ovládaním*. Obsahuje služby
konektivity a dopravné informácie v reálnom
čase z TomTom Traffic*.

Ak zapojíte váš smartfón do dostupného USB
portu na palubnej doske, s funkciou Mirror

Screen** sa vaše aplikácie zobrazia a môžu byť
použité priamo na 7''*** dotykovej obrazovke.

Mobilná kancelária
Otočná podložka na písanie Moduwork* sa
vysunie so stredovou opierkou a umožňuje
premeniť vaše miesto vodiča v PEUGEOT Expert
na ergonomickú a praktickú mobilnú kanceláriu.

Vaše digitálne zariadenia môžete mať na dohľad
a po ruke vďaka držiaku na smartfón(1) s integ-
rovaným káblom na nabíjanie a držiaku na
tablet(1), ktoré sú na palubnej doske.

KOMFORT NA
PALUBE



TECHNOLÓGIE 
A BEZPEČNOSŤ

Intuitívne riadenie 
PEUGEOT Expert má veľké množstvo asistenčných zariadení
poslednej generácie, ktoré pomáhajú pri riadení, aby bolo
pohodlné a bezpečné.  

Čítanie značiek a Povolená maximálna rýchlosť.
Multifunkčná kamera* rozoznáva značky obmedzujúce po-
volenú rýchlosť a informuje o tomto obmedzení na prístro-
jovej doske a/alebo na head-up displeji. Odporúča vám
nastaviť prečítanú rýchlosť do tempomatu alebo obme-
dzovača rýchlosti, ak je aktivovaný.

VisoPark 1
Cúvacia kamera sa automaticky aktivuje pri cúvaní. Ponúka
pohľad zhora so 180° zorným uhlom na priestor za vozidlom 
a jeho okolie. Na obrazovke sa zobrazia aj vodiace čiary, ktoré
nabádajú, ako točiť volantom. Ak sa za vozidlom nachádza
prekážka, systém sám vykoná úplné priblíženie z iného uhla
pohľadu na základe jednoduchej požiadavky.

Active Safety Brake
Active Safety Brake* je systém novej generácie automatického núdzo-
vého brzdenia v prípade, že je zistená hroziaca kolízia. Kamera a radar
zistia pohyblivé alebo pevné prekážky. Ak vodič nebrzdí, alebo brzdí
nedostatočne, systém aktivuje brzdenie namiesto vodiča. Prispieva 
to k zníženiu rizika nárazu, ak je rýchlosť menšia než 30 km/h alebo 
k zníženiu dôsledkov, ak je rýchlosť vyššia, tým, že zníži rýchlosť
nárazu.

Systém detekcie neúmyselného vybočenia z jazdného pruhu
Tento výstražný* systém zistí prekročenie plnej alebo prerušovanej
čiary, ak nebola zapnutá smerovka. Akustické a vizuálne upozornenie
je obzvlášť užitočné v prípade ospalosti alebo prechodného poklesu
koncentrácie.

Sledovanie mŕtveho uhla
Pomocou 4 senzorov, ktoré sú umiestnené na prednom a zadnom
nárazníku, sledovanie mŕtveho uhla* informuje počas jazdy o vozidle 
v oblasti mŕtveho uhla vľavo alebo vpravo. V spätnom zrkadle alebo
na prístrojovej doske sa objaví svetelná signalizácia, ktorá vás na to
upozorní.

Head-up displej
Na vysúvací panel head-up displeju* sa premietajú v zornom poli
vodiča základné informácií o jazde: rýchlosť, nastavenie tempomatu
alebo obmedzovača rýchlosti... Všetky informácie, ktoré potrebujete
pre bezpečnú jazdu, máte pred očami.

Automatické zapínanie diaľkových svetiel
Systém* je aktívny v noci a automaticky prepína diaľkové a stretávacie
svetlá a naopak v závislosti od iných vozidiel, zachytených kamerou.

Aktívny tempomat
Tento systém* umožňuje udržať bezpečnú vzdialenosť od vozidla
idúceho pred vami, tým, že prispôsobí rýchlosť vášho vozidla v roz-
medzí 20 km/h. Nie je to aktívne brzdenie.
Tento systém je vhodný najmä v plynulej a mierne hustej premávke.

Airbagy 
PEUGEOT Expert je vybavený 4 airbagmi:
- 2 čelné airbagy na ochranu hlavy a hrudníka vodiča a spolucestu-
júceho v prípade čelného nárazu 
- 2 predné bočné airbagy** na ochranu vodiča a spolujazdca v prípade
bočného nárazu 

* Dostupné ako voliteľná výbava alebo nedostupné podľa verzie. 
** Dostupné v štandardnej výbave alebo ako voliteľná výbava podľa verzie. 



MODELOVÝ RAD 
PRE VŠETKY POTREBY
Výhody pre všetky spôsoby použitia
Nový Expert je dostupný vo viacerých verziách, 
aby vyhovel očakávaniam každej profesie.

Verzie s predĺženou kabínou ponúkajú 3-miestnu
lavicu v druhom rade, takže vám poskytnú väčšiu
flexibilitu. Vozidlo je tak až 6 miestne. Táto možnosť
je v ponuke od prvej úrovne výbavy, ktorá je ro-
bustná a funkčná, až po najvyššiu, ktorá má kabínu
z luxusných materiálov*.

V predĺženej kabíne so sklápaním môžete mať až 
5,5 m3 užitočného objemu, ak sklopíte priečku 
a zadnú lavicu.

PEUGEOT Expert je k dispozícii aj vo verzii pod-
vozok s kabínou. Táto efektívna základňa pre
transformácie umožňuje prestavbovým  firmám
prispôsobiť vozidlo pre potreby čím ďalej tým
špecializovanejšej klientele. 

Verzia Combi, robustná a funkčná, odvezie až 9 ce-
stujúcich, a to aj vo verzii Compact s dĺžkou 4,60 m.

* Dostupné s fixnou predĺženou kabínou.

Predĺžená kabína Confort Plus 

Podvozok s kabínou, Furgon Compact, Furgon Standard, Combi s 9 miestami a Predĺžená kabína



ROZMERY

Compact

Standard
Long

Verzie

Rozmery (mm) Compact Standard Long

Celková dĺžka 4609 4959 5309

Celková výška 1905* 1895* 1935

Celková šírka bez 
spätných zrkadiel 1920 1920 1920

Šírka so spätnými
zrkadlami 2204 2204 2204

Vonkajšie rozmery 

Verzie

Rozmery (mm) Compact Standard Long

Maximálna vnútorná výška 1397 1397 1397

Maximálna užitočná dĺžka 2162 2512 2862

Maximálna užitočná dĺžka s Moduwork 3324 3674 4026

Maximálny užitočný objem (m3) 4,6 5,3 6,1

Maximálny užitočný objem 
s Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Maximálna nosnosť (kg)** 1400 1400 1400

Vnútorné rozmery

Verzie

Rozmery (mm) Compact Standard Long

Užitočná šírka medzi blatníkmi 1258 1258 1258

Výška otvoru zadných dverí 1220 1220 1220

Šírka otvoru posuvných dverí 745 935 935

Výška otvoru posuvných dverí 1238 1241 1241

Výška nakladacej hrany vzadu 545-626 544-613 600-633

Rozmery prístupu k nakladaciemu priestoru Užitočný objem s predĺženou kabínou 

Verzie

Maximálny užitočný objem (m3) Standard Long

Predĺžená kabína sklápacia 
so sklopenou lavicou 4,7 5,5

Predĺžená kabína fixná 3,2 4

*1940 / 1930 so zvýšenou užitočnou hmotnosťou a svetlou výškou.
** Dostupné podľa verzie, motora a výbavy.



PROFESIONÁLNA
VÝBAVA

Ťažné zariadenie
Pre profesionálov, ktorí potrebujú dodatočnú nosnosť,
nový PEUGEOT Expert môže ťahať až 2,5 tony* nák-
ladu. K dispozícii je viacero možností ťažného zaria-
denia**:
- Odnímateľné jednodielne ťažné zariadenie s klasickou

guľou alebo s kombinovaným hákom.
- Odnímateľné ťažné zariadenie s labutím krkom pre

Expert Combi

* V limite celkovej povolenej hmotnosti jazdnej súpravy (MTRA). 
** Ako voliteľná výbava.
*** Drevené obloženie nie je kompatibilné s motorizovaným otváraním
bočných posuvných dverí, z dôvodu umiestnenia motorčekov v strede na
bočnej stene.

Zabezpečenie nákladu
Pre PEUGEOT Expert je k dispozícii viacero priečok.
Štandardná priečka je k dispozícii v niekoľkých
variantách:
-plechová alebo presklená** v hornej časti
-s alebo bez lavice Moduwork** v dolnej časti. 

Priečka Confort**, ktorá umožňuje:
- tepelnú izoláciu 
-zvukovú izoláciu 
-možnosť výškovo nastaviť operadlo na sedadle
vodiča 
-obloženie zo svetlej látky na strane kabíny, ktoré
pokračuje na obložení strechy 

Drevené obloženie
Pre ochranu vášho vozidla sú k dispozícii dva typy
dreveného obloženia:
-Súprava dosiek z hrubého dreva** 
-Súprava protišmykových drevených dosiek**, 
s hliníkovými prahmi dverí. 

Podľa spôsobu, akým používate vozidlo, máte 
na výber rôzne sady na ochranu podlahy, oblúkov
kolies a bočných stien*** v celej ich výške.



COMBI EXPERT
Preprava osôb
Nový PEUGEOT Expert Combi je ro-
bustný a funkčný, môže odviezť až 
9 osôb, a to aj vo verzii Compact 
s dĺžkou 4,60 m. S výškou 1,90 m 
je ľahké  ho zaparkovať.

Pozoruhodný je ľahký prístup do 3. ra-
du sedadiel. Lavica v druhom rade sa
sklopí len jedným pohybom a uvoľní 
sa tak široký priechod k zadnej lavici.

Toto vozidlo môže byť vybavené pres-
klenými krídlovými dverami delenými
50/50* s vyhrievaným zadným sklom 
a stieračom*, pre ľahké nakladanie
batožiny do kufra.

PEUGEOT Expert Combi je k dispozícii
vo viacerých konfiguráciách pričom
všetky zadné sedadlá sú odnímateľné.
Patrí medzi ne:
• Predné dvojité sedadlo spolujazdca* 
• Samostatné sedadlá v prvom rade 
a delená lavica v druhom rade* 
• Delená lavica v druhom rade* 
a nedelená lavica v treťom rade* 

V otázkach bezpečnosti je k dispozícii
množstvo zariadení s novým základom 
a zosilnenou štruktúrou, PEUGEOT
Expert Combi získal v testoch Euro
NCAP 5 hviezdičiek.

* V štandardnej výbave alebo ako voliteľná výbava
podľa krajiny.



Motorizácie Mesto
(l/100km)

Mimomesto
(l/100km)

Kombinovaná
(l/100km)

Emisie CO2
kombinovaný režim

(g/km)

BlueHDi 95 BVM od 6,0 do 6,1* od 5,2 do 5,4* od 5,5 do 5,6* od 144 do 148*

BlueHDi 115 S&S BVM6(2) od 5,5 do 5,6* od 4,9 do 5,0* od 5,1 do 5,2* od 133 do 137*

BlueHDi 120 S&S BVM6 5,9* 4,9* 5,3* 139*

BlueHDi 120 BVM6 6,0* 5,2* 5,5* 144*

BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9* 4,9* 5,3* 139*

BlueHDi 180 S&S EAT6 od 6,1 do 6,3* od 5,4 do 5,5* od 5,7 do 5,9* od 151 do 155*

PEUGEOT ponúka širokú škálu vozidiel s nízkymi emisiami; viac
ako polovica celosvetového predaja vozidiel vykazuje menej ako
140 g CO2 na km. Tento výsledok sa opiera o overené techno-
lógie, v ktorých je PEUGEOT jedným z priekopníkov: dieselový
motor v kombinácii s filtrom pevných častíc (uvedený na trh v roku
2000) je v ponuke na veľkom počte modelov a bol namontovaný
do viac ako 2,1 milióna vozidiel.

Motorizácie

Pre nový PEUGEOT Expert sú v ponuke nové technológie. Patria
medzi ne verzie s motormi BlueHDi, ktoré spĺňajú emisnú normu
Euro 6* Diesel. Exkluzívnym spôsobom spája SCR (Sélective
Catalytic Réduction**) s FAP filtrom s aditívom, čím sa znížili oxidy
dusíka NOx až o 90%, optimalizovali sa emisie CO2 a spotreba.

Prevádzkové náklady vozidla PEUGEOT Expert sú porovnateľné 
s konkurenciou, najmä vďaka optimalizovanej spotrebe a intervalu
údržby 40 000 km alebo 2 roky.

* Euro 6 je európska norma na zníženie emisií znečisťujúcich látok.
** Selektívna katalytická redukcia.  

(1) V zmysle smernice 99/100/ES – meraní EÚ.
(2) Nie je k dispozícii na verzii Long.
* V procese schvaľovania.

PEUGEOT
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Spotreba a emisie(1)



DISKY & PUKLICE                      FARBY POŤAHY

Čierna alebo sivá stredová krytka 16" a 17" (4)

Čierna Onyx (1) Modrá Impérial (2) Biela Banquise (2)

Červená Ardent (1) Hnedá Rich Oak (3) Sivá Platinium (3)

Sivá Silky Grey (3)

Červená Tourmaline (3)

Sivá Aluminium (3)

Poťah Curitiba Monoton Bise

Poťah Curitiba Triton Meltem (5)

Poťah TEP Carla čierny/ Curitiba Triton Meltem (5)

Poťah TEP Carla čierny (5)

Puklica San Francisco 16" (4)

Puklica Miami 17" (4)

Disk Phoenix 17" (4)
(1) Nemetalická farba, ako voliteľná - (2) Nemetalická farba,  - (3)  Metalická farba, ako voliteľná  - (4) V štandardnej výbave, ako voliteľná alebo nie je k dispozícii podľa verzie -
(5) Ako voliteľná výbava alebo nie je k dispozícii podľa verzie.



VOZIDLÁ
NA PRESTAVBU
Pre rozšírenie svojej ponuky "tradičných modelov" a s cieľom
splniť veľmi špecifické potreby profesionálov a niektorých
jednotlivcov, vytvorila značka PEUGEOT partnerstvá s firmami
zameranými na prestavby vozidiel a so špecialistami. Môže
tak ponúknuť adekvátnu verziu na každú požiadavku.
Tieto partnerstvá sú realizované cez ponuku transformo-
vaných vozidiel, ktorá umožňuje splniť väčšinu najbežnejších
špecifických požiadaviek. Tieto produkty sú vyrobené vo Fran-
cúzsku a v Európe v sieti prestavbových firiem, ktoré majú už
niekoľko generačné skúsenosti v nasledovných oblastiach:
firemné vozidlá, veľkokapacitné vozidlá, vyklápače a predĺžené
kabíny, sanitky, chladiace vozidlá, off-road, pohon 4×4, po-
jazdná predajňa, preprava zdravotne postihnutých osôb atď.

Na uľahčenie prestavieb sú na  novom Expertovi  k dispozícii
prepojovacie skrinky (v štandardnej alebo voliteľnej výbave),
ktoré umožňujú pridávanie elektrických zariadení bez zmeny
schémy elektrického rozvodu vo vozidle. 

Pre toto nové vozidlo bola vyvinutá verzia podvozok s kabínou,
ako základňa pre niektoré prestavby. Špecifické kotviace body
alebo výstuže boli navrhnuté na bezpečné upevnenie
karosérií.

SIEŤ A SLUŽBY
Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby, 
ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť. Môžete si byť istý, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše potreby 
a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri dlhodobom vzťahu?

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ 

Záruka Peugeot
Kvalita je pre Peugeot spôsob
myslenia: poskytnuté výhody
v rámci siete predajcov a servisov,
záruka na náhradné diely a od-
bornú prácu počas dvoch rokov,
neobmedzená kilometráž a 12-
ročná záruka proti prehrdzaveniu
karosérie.

Peugeot Assistance 
Jednoduché volanie na zelené
číslo 0 800 12 24 24 vám
pomôže prekonať nepredví-
dateľné na Slovensku a takmer 
v celej Európe. Peugeot Assis-
tances bdie 24 hodín denne, 
365 dní v roku.

Originálne náhradné diely 
Peugeot
Záruka kvality, bezpečnosti 
a spoľahlivosti, každá súčiastka
Peugeot bola testovaná a prešla
prísnou kontrolou v záujme vašej
bezpečnosti.

OPTIWAY – Predĺženie záruky
Predlžuje dvojročnú záruku
poskytovanú výrobcom.

Zmluva počas doby svojej plat-
nosti pokrýva náklady na:

• opravu alebo výmenu ne-
funkčných mechanických, ele-
ktrických alebo elektronických
súčiastok (zahŕňa náhradné
diely a prácu)

• asistenčné služby 24 hodín
denne, 7 dní v týždni

• pomoc v prípade straty alebo
zabuchnutia kľúčov, zámene
paliva alebo prázdnej nádrži
a tiež pri defekte.

OPTIWAY – Servisná zmluva
Komplexný balík služieb
pre Vaše vozidlo.

Zahŕňa služby OPTIWAY –
Predĺženie záruky a je rozšírená
o nasledujúce výhody:

• servisné prehliadky špecifiko-
vané v servisnej knižke vrátane
doplnenie náplní

• výmenu opotrebovaných dielov
(tlmičov, žiaroviek, stieračov,
výfuku, spojky atď.).

PRE POTEŠENIE

Peugeot Internet
Objavte Peugeot na internete
na adrese:
http://www.peugeot.sk

Meranie spokojnosti zákazníka
Potom, ako vám budú poskytnuté
služby predajného servisu, vás
môžeme telefonicky kontaktovať.
Vašimi odpoveďami prispejete 
k zvyšovaniu kvality servisov 
Peugeot.

Zmluvu Optiway môžete uzavrieť na voliteľný počet kilometrov
a rôznu dĺžku trvania.

Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných 
miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.

PRE VÁŠ KOMFORT – PEUGEOT OPTIWAY

Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT
pre Vašu spokojnosť. Umožňuje mať rozpočet na Vaše vozidlo úplne
pod kontrolou a zabezpečí Vám absolútny pokoj na cestách v rámci

Európy.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine "Peugeot Slovensko"




