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Peugeot od ponad 200 lat jest symbolem wysokiej jakości
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dają najwyższą przyjemność z jazdy oddziałując na wszystkie zmysły.

O D K R YJ Ż Y C I E M I A S TA .

ZObacZ różNicę .

rObi WrażENiE .

Nowy Peugeot 301 jest spójny ze stylistyką nowych modeli marki. Jego zdecydowany

Elegancką sylwetkę podkreśla dyskretny pakiet chromowanych elementów, które doskonale

charakter podkreślają przeprojektowany przód z pionowym grillem i umieszczonym na nim logo

współgrają z nowoczesną i lekką linią nowego Peugeot 301. Światła do jazdy dziennej LED

lwa, masywny przedni zderzak, szeroka maska i nowe felgi z lekkich stopów.

zwracają uwagę charakterystycznym układem i wysoką jakością typową dla aut marki. Kształt
tylnych lamp nawiązuje do tradycyjnych dla Peugeot śladów trzech lwich pazurów.
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D O B R Z E Z A P R O J E K TO w A N A K A B I N A .

PrZYsZłOść WkracZa W TEraźNiEjsZOść .

sTYlisTYka PrZYsZłOści.

Deska rozdzielcza nowego Peugeot 301 utwierdzi Cię w przekonaniu, że przyszłość dzieje się teraz.

W kabinie nowego Peugeot 301 wzrok przykuwają nowe elementy wykończenia, nawiązujące

Centralnym elementem deski rozdzielczej jest nowy 7-calowy ekran dotykowy, który obsługuje kamerę

do najlepszych tradycji marki Peugeot. Unikatowe wzornictwo jest nie tylko ergonomiczne,

cofania oraz nawigację satelitarną najnowszej generacji. Nowoczesny ekran dzięki zastosowaniu tech-

ale wykorzystuje także nowatorskie rozwiązania oraz najwyższej jakości materiały.

nologii pojemnościowej jest wyjątkowo responsywny co ułatwia korzystanie z funkcji pojazdu. Poniżej
niego znajdują się analogowe przełączniki systemu klimatyzacji. Masz wszystko w zasięgu ręki.
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W s Z Y s T kO W Z a s i ę G U T W Oj E j r ę k i .

ś W i aT N O W Y c h T E c h N O l O G i i .

Usiądź wygodnie w fotelu i ciesz się jazdą. System nawigacji 3D online – Peugeot Connect NAV został

Funkcja Mirror Screen Triple Play* wyświetla na ekranie dotykowym aplikacje ze smartfona, który można

opracowany wspólnie z ﬁrmą TomTom i współpracuje z dużym 7-calowym ekranem dotykowym oraz kamerą

błyskawicznie połączyć z nowym Peugeot 301 za pomocą technologii Bluetooth i/ lub wejścia USB.

cofania, dzięki czemu prowadzenie samochodu staje się czystą przyjemnością. Radość z jazdy jest jeszcze
większa za sprawą intuicyjnej w obsłudze, komfortowej automatycznej skrzyni biegów EAT6.
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(*) Funkcja jest kompatybilna wyłącznie z certyﬁkowanymi aplikacjami MirrorLink®, Android Auto® lub Apple Carplay™ i jest aktywna podczas postoju lub jazdy. Podczas jazdy
samochodem wybrane funkcje aplikacji mogą być zablokowane. Aby uzyskać dostęp do niektórych treści dostępnych bez dodatkowych opłat na Twoim smartfonie należy zakupić
odpowiednik certyﬁkowanej aplikacji MirrorLink®, Android Auto® lub Apple Carplay™. Funkcja Mirror Screen jest aktywna w zależności od sytuacji i współpracuje z protokołem
MirrorLink® (smartfony Android kompatybilne z MirrorLink®), Android Auto® (smartfony Android) lub Apple Carplay™ (smartfony z systemem iOS), pod warunkiem, że abonament
telefoniczny obejmuje dostęp do Internetu.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie http://www.Peugeot.com/fr/technologie/services-connectes/mirrorscreen
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k O m f O r T TO s T Y l ż Y c i a .

WZór mOdUłOWOści.

Usiądź w środku. W komfortowej kabinie jest dość miejsca dla pięciu osób.

Nowego Peugeot 301 łatwo dopasujesz do swoich potrzeb. Modułowe oparcia kanapy

Wyposażenie nowego Peugeot 301 obejmuje automatyczną klimatyzację, która zapewnia

są dzielone w układzie 2/3 lub 1/3, dzięki czemu zmiana konﬁguracji wnętrza jest banalnie

kierowcy i pasażerom komfort podczas jazdy.

prosta. W pakownym bagażniku o pojemności 506 dm3 (640 l) jest zawsze dość miejsca
na bagaż i inne przewożone w samochodzie przedmioty. Funkcjonalne i wszechstronne
wnętrze sprawia, że podróż jest wygodna dla wszystkich.
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O D K R YJ N A N O w O P R Z YJ E M N O Ś Ć Z J A Z D Y.

dYNamicZNY POd każdYm WZGlędEm.
Bez względu na to, dokąd się wybierasz, nowy Peugeot 301 będzie wiernym towarzyszem podróży. Wyrusz
w drogę, by doświadczyć w trasie radości z dynamicznej. Zapomnij o trudnych warunkach drogowych, kiedy
jedziesz samochodem wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów EAT6 i napędzanym dynamicznym
115-konnym silnikiem VTi o pojemności 1,6 litra.
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NajWYżsZY POZiOm bEZPiEcZEńsTWa .
Kiedy siedzisz za kierownicą, nad Twoim spokojem ducha czuwają systemy
bezpieczeństwa aktywnego i biernego. W ich skład wchodzą m.in. elektroniczny
system stabilizacji toru jazdy ESP, układ ABS zapobiegający blokowaniu się kół,
poduszki powietrzne, trzy 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na tylnych
siedzeniach i system mocowania fotelików dziecięcych Isoﬁx. Jadąc nowym
Peugeot 301 zawsze masz gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
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1.2. PureTech 82 KM
Skrzynia biegów:

1,6 BlueHDi 100 KM
M5

Skrzynia biegów:

M5

Maks. moment obrotowy:

117 Nm przy 2750 obr./min.

Maks. moment obrotowy:

254 Nm przy 1,750 obr./min.

Dostępność maks. mom. obrotowego:

od 2750 do 5,500

Dostępność maks. mom. obrotowego:

od 1,750 do 3,750 obr./min.

W cyklu miejskim:

6,0

W cyklu miejskim:

4,6

W cyklu pozamiejskim:

4,3

W cyklu pozamiejskim:

3,3

W cyklu mieszanym:

4,9

W cyklu mieszanym:

3,8

Emisja CO2:

114 g/km*

Emisja CO2:

98 g/km*

Zużycie paliwa (l/100km);

Zużycie paliwa (l/100km);

*Dane w momencie produkcji katalogu. Mogą ulec zmianie. Aktualne wartości są dostępne
w cenniku na stronie peugeot.pl

WięcEj Niż OcZEkUjEsZ .

PrZYsZłOść cZEka Za rOGiEm.

Nowy Peugeot 301 zadziwi Cię swoimi osiągami.

Nowy Peugeot 301 ma komfort i osiągi w swojej naturze. Silnik wysokoprężny 1,6 BlueHDi 100 KM doskonale

Szeroka gama nowoczesnych silników sprawi, że nawet krótka przejażdżka stanie się fascynującą podróżą.

sprawuje się na drodze, a na dodatek pozwoli Ci radykalnie obniżyć zużycie paliwa, natomiast silnik

Jednostka PureTech czy BlueHDi? Wybór należy do Ciebie.

benzynowy o zbliżonej pojemności i mocy 115 KM doskonale sprawuje się również w najcięższych
warunkach drogowych.
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1

NiEOGraNicZONE mOżliWOści WYbOrU.
2

5

3

6

4

7

Możesz spersonalizować swojego nowego Peugeot 301 w najdrobniejszych
szczegółach dzięki gamie oryginalnych akcesoriów dedykowanych temu modelowi.
Wybierz estetykę, która podoba Ci się najbardziej. Dobierz pasujące do niej lusterko
wsteczne i kołpaki. Podkreśl charakter swojego samochodu dodając do niego
chromowane obudowy świateł przeciwmgłowych i spoiler na bagażniku. W ten
sposób na pewno wyróżnisz się z tłumu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czujniki parkowania i alarm
Stalowe poprzeczne relingi dachowe
Przednie chlapacze
Dywanik podłogowy do bagażnika
Pokrowce siedzeń
Tylne chlapacze
Zestaw dywaników podłogowych
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1

radOść dla OcZU.
Wyraź swoją osobowość i wybierz jedną z wielu dostępnych
tapicerek wykonaną z najwyższej jakości materiałów. Dopełnieniem
wystroju nowego PEUGEOT 301 będą dobrane przez Ciebie
elementy wyposażenia.

2

1. Tapicerka tkaninowa Cran Adamantium
2. Tapicerka Półskórzana Spy Mistral
3. Tapicerka tkaninowa Oline Gris Dolmen

3
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b a W s i ę kO lO r E m .
Wśród siedmiu odcieni lakierów znajdziesz trzy nowości, w tym
Szary Artense i Szary Moka, które dodają autu elegancji i szyku.
Czarny Onyx

Szary Artense

Szary Moka

Szary Shark

Biały Banquise

Brązowy Nocciola

Niebieski Deep Blue

WYraź sWOją OsObOWOść .

Twój samochód odzwierciedla Twoją osobowość.
Peugeot 301 oferuje 6 dostępnych wzorów obręczy kół.

Felgi stalowe z kołpakami
Hobart 15”

28

Felgi stalowe z kołpakami
Bore 15”

Felgi aluminiowe Harvey 15”

Felgi aluminiowe Albury 16”

Felgi aluminiowe Spa 16”

Felgi aluminiowe Perth 16”
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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.

