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Už viac ako 200 rokov dodržiava značka PEUGEOT tradíciu kvalitnej  

a inovatívnej francúzskej výroby. Dnes viac ako kedykoľvek predtým 

značka PEUGEOT vkladá svoju energiu do vytvárania automobilov  

s odvážnym dizajnom, ktoré pôsobia na všetky zmysly a pri jazde pri-

nášajú intenzívne zážitky, ktoré prekračujú hranice samotného riadenia. 

Dokonalá ergonómia, kvalitné materiály, široké možnosti konektivity... 

Zamerali sme sa na každý detail, aby sme vám poskytli jedinečný  

a intituitívny zážitok z jazdy. Našou hlavnou prioritou je poskytnúť vám 

možnosť výberu, pretože stredom nášho záujmu vždy budete vy,  

naši zákazníci!
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VZRUŠUJÚCE SUV



S ILA  PR ÍŤAŽL IVOST I

Robustnosť a elegantné krivky v kombinácii so zvýšenou svetlou výškou,  

to je nové SUV PEUGEOT 2008, ktoré prináša veľkorysý vnútorný priestor  

a nadštandardný výkon. Z profilu odhaľuje ladné línie a prepracované boky  

s veľkými kolesami, ktoré dodávajú vozidlu osobitý a energický vzhľad.  

Výrazná predná maska, jasne identifikovateľný svetelný podpis,  

18" zliatinové disky, horizontálna kapota, na ktorú plynulo nadväzujú  

lesklé čierne stĺpiky okien alebo čierna strecha Black Diamond...  

 

To všetko umocňuje športového ducha tohto príťažlivého SUV.

* Dostupnosť jednotlivých prvkov výbavy uvedených v tomto katalógu  
sa môže meniť podľa zvolenej verzie.6



9(1) Dostupné v závislosti od zvolenej motorizácie alebo výbavy.

ZAUJME NA KAŽDOM KROKUJEDNODUCHO NEP R EH L IADNUTEĽNÝ

Zadná časť nového SUV PEUGEOT 2008 s lesklým čiernym pásom je doplnená spojlerom a chrómovanou koncovkou výfuku (1),  

ktoré vkusne podčiarkujú celkový vzhľad. Okrem toho, že tri levie pazúry identifikujú značku, zadné združené LED svetlá,  

ktoré svietia vo dne aj v noci, potvrdzujú technologický pokrok a zároveň zlepšujú viditeľnosť vozidla.

Novému SUV Peugeot 2008 dominuje predná maska   s Full LED * svetlometmi,  

charakteristickým motívom „3 levích pazúrov” a širokou maskou chladiča  

s chrómovými prvkami.

8 * Full Light Emitting Diode: elektroluminiscenčné diódy, ktoré znižujú spotrebu energie a zároveň dosahujú vyššiu svietivosť. Dostupné v závislosti od zvolenej verzie.



SI L NEJŠÍ  ZÁŽITO K
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NOVÝ PEUGEOT i -COCKP IT ®  3D JEDINEČNOSŤ  V  KAŽDOM DETAILE

Objavte nový rozmer interaktivity na mieste vodiča v najnovšej generácii PEUGEOT i-Cockpit® 3D s dokonalou ergonómiou, kompaktným  

športovým volantom, multifunkčným 10" HD kapacitným displejom (1) alebo konfigurovateľným 3D prístrojovým panelom (1).  

Môžete využiť aj ďalšie možnosti, ako je napríklad bezkľúčové štartovanie vozidla a odomykanie vozidla Proximity senzorom (1), ktorý umožňuje  

automatické odomknutie a zamknutie pri vašom priblížení alebo vzdialení od vozidla bez toho, aby ste vybrali kľúč z vrecka alebo kabelky.

Všetky materiály v interiéri nového SUV PEUGEOT 2008 boli vyberané tak, aby podčiarkovali jeho kvalitu, eleganciu i športový vzhľad.  

Kombinované látkové čalúnenie sedadiel Alcantara® alebo exkluzívne kožené čalúnenie Nappa, prémiové tmavé obloženie stropu alebo volant  

potiahnutý perforovanou kožou zvýrazňujú luxusný vzhľad interiéru vozidla. Atmosféru vo vozidle si navyše môžete prispôsobiť svojej nálade  

a vybrať jeden z 8 farebných odtieňov ambientného osvetlenia, ktoré zdôraznia čisté línie interiéru.

(1) Dostupné v závislosti od zvolenej verzie.



MAXIMÁLNA KONEKT IV ITA
DOKON ALÁ R EAKT IV ITA

Nechajte sa bezpečne navigovať a vyberte si zobrazenie navigácie na 10" dotykovom HD displeji alebo priamo na 3D digitálnom prístrojovom paneli. 

Jazdu do cieľovej destinácie vám uľahčí 3D navigačný systém s integrovanou mapou Európy a online službami TomTom® Traffic (1).  

Používajte kompatibilné aplikácie svojho smartfónu priamo na dotykovom displeji vozidla s použitím funkcie Mirror Screen (2)  

alebo využite možnosť bezdrôtového nabíjania telefónu (3) v odkladacej priehradke na palubnej doske. Zásuvky USB pre nabíjanie  

sú k dispozícii aj pre cestujúcich na zadných sedadlách.

Digitálny a plne prispôsobiteľný prístrojový panel prináša jedinečné trojrozmerné zobrazenie (1). V tesnej blízkosti zorného poľa vodiča  

zobrazuje všetky informácie týkajúce sa jazdy, napríklad navigáciu alebo asistenčné systémy riadenia. Informácie sú zoradené vo dvoch úrovniach  

v závislosti od ich významu. Najdôležitejšie informácie, ako sú rýchlostné limity alebo bezpečnostné výstrahy, sú premietané v popredí  

vo forme hologramu, vďaka čomu sa veľmi rýchlo a ľahko zorientujete a získate dostatočný čas na reakciu.

14 (1) Dostupné v závislosti od zvolenej verzie.

(1) Voliteľná služba dostupná pre vybrané krajiny. V reálnom čase zobrazuje užitočné informácie pre vašu cestu  – stav premávky, ceny paliva, stav parkovísk, počasie). 
(2) Prostredníctvom funkcie Mirror Screen je možné zobrazovať a ovládať aplikácie telefónu na dotykovom displeji vo vozidle, zobrazujú sa však iba kompatibilné Mirror Screen aplikácie (v závislosti od telefónu to môže byť napríklad Sygic Car Navigation,  

Google Maps, Waze, Apple Mapy atď.). Prístup k niektorým funkciám a aplikáciám môže byť z bezpečnostných dôvodov obmedzený počas jazdy. Pre plnohodnotné využívanie odporúčame používať smartfón s aktivovaným prístupom na mobilný internet  
a v niektorých prípadoch je potrebné zakúpiť platené aplikácie v Obchode vášho smartfónu. Funkcia Mirror Screen funguje na báze technológie MirrorLink® (pre telefóny s OS Android kompatibilné s MirrorLink®), technológie Android Auto 

 (pre kompatibilné telefóny s operačným systémom Android, aplikácia však nie je momentálne dostupná v slovenskej verzii Google Play Obchodu) alebo technológie CarPlay (pre telefóny s operačným systémom iOS).  
Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.peugeot.sk. 1 5



1 7(1) Dostupné v závislosti od zvolenej verzie.

PR IE STRA N N Ý  A  D OBRE  PR ÍSTU PN Ý  BATOŽ IN OVÝ PR IESTORPRIESTRANNÝ INTER IÉR  S  VÝNIM OČ NÝM  VÝH ĽADOM

S nízkou nakladacou hranou a širokým vstupným otvorom ponúka batožinový priestor v kombinácii so sklopnou zadnou lavicou  

v pomere 2/3 – 1/3 veľkú prepravnú kapacitu, ktorá sa dokonale prispôsobí všetkým vašim potrebám. Dvojitá podlaha batožinového priestoru (1) 

umožňuje v hornej pozícii ľahkú a rýchlu manipuláciu s batožinou. V prípade, že preferujete väčší objem batožinového priestoru,  

stačí umiestniť podlahu kufra do spodnej polohy.

Panoramatické otvárateľné strešné okno (1) ponúka úžasné presvetlenie kabíny  

a veľmi príjemný výhľad. Doprajte bezkonkurenčný komfort cestovania aj spolucestujúcim  

na zadných sedadlách.

16 (1) Dostupné v závislosti od zvolenej verzie.



SU V  NOV EJ  GENERÁCIE
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BEZPEČNOSŤ  NADOVŠETKO

Na vašu bezpečnosť dohliada celý rad asistentov (1) – aktívny systém sledovania mŕtveho uhla, automatické núdzové brzdenie Active Safety Brake,  

systém aktívneho upozornenia na nechcené prekročenie jazdného pruhu, automatické prepínanie diaľkových svetiel alebo pokročilý systém  

rozpoznávania dopravných značiek a odporúčania rýchlosti.

(1) Dostupné v závislosti od zvolenej verzie.

PR ICHÁ DZ A  POLOAU TON ÓMNE R IADENIE

Nové SUV PEUGEOT 2008 prináša najnovšie technológie značky Peugeot,  

ako napríklad Pack Drive Assist Plus s poloautonómnym riadením. Adaptívny tempomat  

s funkciou Stop & Go (1) a systém pre udržanie v jazdnom pruhu (Lane Positioning Assist)  

automaticky upravujú rýchlosť podľa vozidla idúceho pred vami a udržujú tak od neho 

bezpečnú vzdialenosť.

(1) Systém dostupný pre vybrané verzie funguje vďaka radaru umiestnenému v prednom nárazníku  
a kamere v hornej časti čelného skla.



22

ROZL IŠOVACIE  ZNAKY

Vzhľad nového SUV PEUGEOT e-2008 je takmer rovnaký ako pri verziách so spaľovacími motormi a ponúka rovnaký užívateľský komfort  

aj objem batožinového priestoru. Dvojfarebné logo PEUGEOT s odtieňmi modrej a zelenej farby, predná maska chladiča s horizontálnymi 

prvkami vo farbe karosérie či monogramy „e” na karosérii – to všetko sú znaky, ktoré elektrickú verziu jednoznačne odlíšia.  

Verzia e-GT navyše interiér oživí špecifickým sivým poťahom Alcantara® so zeleným a modrým prešívaním.

23
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OBJAVTE  NOVÝ PR ÍSTUP  K  E -M OBIL ITE SLU Ž BY  VE N OVA N É  E L E KTROMOBIL ITE

Zažite neobyčajný pocit zo 100 % elektrickej jazdy s okamžitou reaktivitou a neuveriteľne tichým chodom. Užite si jazdu bez obmedzení.  

Nové všestranné SUV PEUGEOT e-2008 je praktické a ľahko ovládateľné v mestskej premávke aj pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti, kde oceníte  

jeho robustnosť a bezpečnosť. Tento automobil poskytuje neobmedzenú slobodu pohybu, a to aj v zónach s obmedzeným vjazdom  

pre vozidlá so spaľovacími motormi. Umožňuje dojazd 310 km (podľa normy WLTP *) s nulovými emisiami CO2.

Na uľahčenie vašej elektromobility sme vytvorili špecifickú službu. Komunikujte na diaľku so svojím novým SUV PEUGEOT e-2008,  

sledujte alebo nastavujte nabíjanie priamo vo svojom smartfóne alebo si pozrite zostávajúci dojazd. Pomocou aplikácie MyPeugeot®  

alebo priamo na dotykovom displeji vo vozidle si môžete naprogramovať nabíjanie*. Pre maximálne pohodlie môžete využiť  

aj funkciu naprogramovania predohrevu alebo vychladenia kabíny vozidla pred jazdou.

* Vozidlo musí byť pripojené k zdroju elektrickej energie, aby bolo možné aktivovať nabíjanie na diaľku.

* Dojazd až 310 km (podľa normy WLTP)/až 400 km (podľa normy NEDC) – hodnoty majú len informatívny charakter a podliehajú homologizácii. Samotný dojazd závisí od štýlu 
používania vozidla (štýl jazdy, zrýchlenie, typ trasy, vonkajšia teplota ...). Kombinované emisie CO2 0 g/km v jazdnom cykle.



SI L NEJŠÍ  ZÁŽITO K



FOCAL® ,  Č ISTOTA ZVUKU

Čisté tóny vašej obľúbenej hudby sa šíria interiérom nového SUV PEUGEOT 2008 vďaka exkluzívnemu Hi-Fi systému FOCAL®*.  

Celkom 10 reproduktorov (centrálny, 4 výškové, 4 basové a subwoofer) je rovnomerne rozmiestnených v interiéri a ponúka bohatý,  

presný a dynamický zvuk, ktorý posúva kvalitu zabudovaných audiosystémov na úplne novú úroveň.

28
* Dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie.  

FOCAL® je celosvetovo uznávaný francúzsky výrobca kvalitnej a prestížnej audiotechniky.

KOMFORT A  POHOD L IE

Usaďte sa do komfortných sedadiel nového SUV PEUGEOT 2008, ktoré navyše vo vyšších výbavách ponúkajú výborné bočné vedenie.  

Sedadlo vodiča môže byť navyše elektricky nastaviteľné, vyhrievané alebo vybavené masážnou funkciou. Priestor pre spolucestujúcich  

na zadných sedadlách je riešený s ohľadom na maximálne pohodlie. Všetkých poteší aj veľmi kvalitné odhlučnenie vozidla.  

Nájdete tu aj veľké množstvo odkladacích priestorov, ktoré sú dômyselne rozmiestnené v interiéri.

29



ROZŠ ÍRTE  SVOJE  AKT IV ITY

S technológiou Grip Control novej generácie môžete za nepriaznivého počasia  

či pri zhoršených podmienkach na vozovke zlepšiť trakciu a prispôsobiť jazdné vlastnosti  

nového SUV PEUGEOT 2008. K dispozícii sú celkom 3 režimy – piesok, terén, sneh.  

Pri zjazde zo strmých svahov vám pomôže Asistent strmého zjazdu z kopca  

(Hill Assist Descent Control) regulovať rýchlosť a zachovať tak  

dokonalú kontrolu nad vozidlom.

30



V Z RU ŠUJÚCA VO ĽBA 



POWE R OF  CHOICE  –  S ILA  VÝBERU

Nechajte voľný priestor svojim predstavám a doprajte si úplnú slobodu  

vo výbere. Vďaka novej modulárnej platforme navrhnutej  

s ohľadom na aktuálne ekologické požiadavky je nové SUV PEUGEOT 2008 

k dispozícii v benzínovej, dieselovej,  

ale aj 100 % elektrickej verzii. 

 

Platforma novej generácie prináša zníženie hmotnosti, spotreby paliva,  

ale aj emisií CO2. Ponúka výborné jazdné vlastnosti, exkluzívny akustický  

a tepelný komfort a predstavuje to najlepšie z know-how značky Peugeot. 

 

Nová platforma bola dokonale navrhnutá aj pre elektrické verzie,  

ktoré plne zachovávajú vnútorný komfort a objem batožinového priestoru.  

V novom SUV PEUGEOT e-2008 sú na rovnakej úrovni  

ako pri verziách so spaľovacími motormi.

35
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Š IROKÝ VÝBER MOTORIZÁCI Í

Pri spaľovacích motoroch máte na výber účinné a výkonné motory PureTech a úsporné BlueHDi, ktoré s prehľadom spĺňajú najprísnejšie emisné normy.  

 

V čase prísneho monitorovania emisií CO2 sa ako optimálny variant javí osvedčený dieselový motor 1,5 BlueHDi, ktorý je dostupný  

vo viacerých výkonových verziách, s manuálnou alebo 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Tradičný a obľúbený benzínový motor PureTech  

je tiež k dispozícii vo viacerých výkonových? verziách, s manuálnou alebo 8-stupňovou automatickou prevodovkou.

* Bližšie informácie o technických parametroch, spotrebe a emisiách CO2 sú k dispozícii v aktuálnom cenníku.

EXKLUZ ÍVNA AU TOMATICKÁ PREVODOVKA

Len čo raz vyskúšate komfort a účinnosť 8-stupňovej automatickej prevodovky EAT8*  

s radením pod volantom a elektrickým impulzným ovládačom, nebudete si už priať nič iné  

ako znovu sadnúť za volant! Vďaka technológii Quickshift je radenie veľmi jednoduché,  

rýchle a plynulé.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8.



38 39

E LEKTR IZUJÚCE  ZÁŽ ITKY FL E X IB IL N É  N A BÍJA N IE

Zažite maximálne potešenie z elektromobility: absenciu vibrácií a tichý chod nového SUV PEUGEOT e-2008. Motor s výkonom 100 kW (136 koní)  

ponúka jedinečné zrýchlenie vďaka okamžitému krútiacemu momentu 260 Nm a plynulé dynamické riadenie. Vysokonapäťová batéria s kapacitou 50 kWh* 

umožňuje dojazd 310 km** (podľa protokolu WLTP) s nulovými emisiami CO2 v jazdnom režime. Podľa aktuálnych potrieb môžete zvoliť jazdný režim  

(Normal, Eco alebo Sport) a aktivovať spätnú rekuperáciu energie, ktorá pri brzdení motorom premieňa kinetickú energiu vozidla späť na využiteľnú elektrickú 

energiu, dobíja tým batériu a zvyšuje reálny dojazd vozidla. Funkcia „Brake” ponúka 2 režimy rekuperácie – štandardné a zosilnené.

K dispozícii je hneď niekoľko možností nabíjania – od štandardnej zásuvky či zosilnenej zásuvky so zvýšeným výkonom doma alebo na pracovisku  

až po vyhradené verejné nabíjacie stanice, ktoré dokážu nabiť batériu na 80 % kapacity za menej ako 30 minút*. Na dotykovom displeji vo vozidle  

alebo cez smartfón a aplikáciu MyPeugeot® je možné naprogramovať nabíjanie elektromobilu na presný čas**. Pre maximálne pohodlie  

a zvýšenie dojazdu vozidla môžete využiť aj funkciu naprogramovania predohrevu/vychladenie kabíny vozidla ešte pred jazdou.

* Rýchlonabíjacie stanice s výkonom 100 kW umožňujú nabitie batérie na 80 % za 30 minút. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od typu a výkonu nabíjacej stanice, vonkajšej teploty  
v mieste nabíjania a prevádzkovej teploty batérie.  
** Vozidlo musí byť pripojené k zdroju elektrickej energie, aby bolo možné na diaľku aktivovať nabíjanie.

* Na batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov/160 000 km pre zachovanie 70 % kapacity batérie.  
** Dojazd až 310 km (podľa protokolu WLTP)/až 400 km (podľa protokolu NEDC) – hodnoty majú len informatívny charakter a podliehajú homologizácii.  
Samotný dojazd závisí od štýlu používania vozidla (štýl jazdy, zrýchlenie, typ jazdné trasy, vonkajšia teplota...). Kombinované emisie CO2 0 g/km v jazdnom cykle.



U ĽA HČITE  S I  Ž IVOT

Toto praktické príslušenstvo bolo navrhnuté tak,  

aby zvýšilo vaše pohodlie a bezpečnosť.  

Viac informácií získate u svojho koncesionára PEUGEOT  

alebo na webových stránkach www.peugeot.sk.

40

1 – Domáca nabíjacia stanica (Wallbox)  
2 – Nosič bicyklov  
3 – Mriežka oddeľujúca batožinový priestor  
4 – Detské autosedačky

1 2

3 4



1

3 4

5 6

2

Š P ORTOVÁ ELEGANCIA

Čalúnenie vozidla SUV PEUGEOT 2008  

sa vyznačuje eleganciou, kvalitou i odolnosťou.  

Každá verzia má svoje špecifické vyhotovenie interiéru.

1. Kombinované látkové čalúnenie PNEUMA 3D  
2. Kombinované látkové čalúnenie TRAXX  
3. Kombinované látkové čalúnenie CAPY  
4. Kombinované tmavé čalúnenie ALCANTARA®  
5. Exkluzívne kožené čalúnenie NAPPA*  
6. Kombinované sivé čalúnenie ALCANTARA®

42
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FARBY KAROSÉRIE  

Vyberte si z radu výrazných alebo klasických  

a elegantných odtieňov karosérie.  

Tri farebné odtiene však vynikajú nad ostatnými  

a podčiarkujú jeho štýl – červená Elixir, modrá Vertigo  

a oranžová Fusion...

KOLESÁ

Hliníkové kolesá nového SUV PEUGEOT 2008  

sú atraktívne a dokonale sedia k štýlu vozidla.  

Ľahké a aerodynamické kolesá pomáhajú znižovať  

spotrebu paliva a emisie CO2 a navyše umocňujú  

športový vzhľad vozidla.

18 zliatinové disky  
EVISSA

17" zliatinové disky  
SALAMANCA

16" zliatinové disky  
ELBORN

16" oceľové disky  
s krytmi kolies NOLITA

18" zliatinové disky  
BUND

Biela BANQUISE (N) Sivá ARTENSE (M)

Červená ELIXIR (P)Oranžová FUSION (M) Modrá VERTIGO (P)

Čierna ONYX (N)

Biela NACRÉ (P)

Sivá PLATINIUM (M)

(N) Nemetalická farba karosérie  
(M) Metalická farba karosérie  
(P) Perleťová farba karosérie  
 
* Viac informácií o cenách a dostupnosti farieb nájdete v aktuálnom cenníku.
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S IEŤ  A  SLUŽBY

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ 

Záruka Peugeot 

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

Peugeot Assistance 

Jednoduché volanie na zelené číslo 0800 12 24 24 
vám pomôže prekonať nepredvídateľné situácie 
na Slovensku a takmer v celej Európe. Peugeot 
Assistance bdie 24 hodín denne 365 dní v roku. 

Originálne náhradné diely 

Peugeot vám dáva záruku kvality, bezpečnosti 
a spoľahlivosti. Každá súčiastka Peugeot bola 
testovaná a prešla prísnou kontrolou v záujme vašej 
bezpečnosti.

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 istí, 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?

OPTIWAY – Predĺženie záruky 

Predlžuje dvojročnú záruku poskytovanú výrobcom.  

Zmluva počas svojej platnosti pokrýva náklady na: 

• opravu alebo výmenu nefunkčných mechanických, 
elektrických 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 nádrže a tiež pri 
defekte

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.

Zmluvu Optiway môžete uzatvoriť 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.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku 
v skupine „Peugeot Slovensko”.

OPTIWAY – Servisná zmluva 

Komplexný balík služieb pre vaše vozidlo. Zahŕňa 
služby OPTIWAY – Predĺženie záruky a je rozšírená 
o nasledujúce výhody: 
• servisné prehliadky špecifikované v servisnej knižke 

vrátane doplnenia 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 

Veľmi si vážime váš názor, preto sa po poskytnutí 
služieb predajného servisu s vami radi telefonicky 
skontaktujeme. Svojimi odpoveďami prispejete 
k zvyšovaniu kvality servisov Peugeot.


