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NOWY PEUGEOT PARTNER TEPEE



PEŁEN ENERGII
Nowy Peugeot Partner Tepee zyskał unowocześnioną, energiczną sylwetkę,
bardziej niż kiedykolwiek podkreślającą jego silny charakter! 

Przód samochodu gruntownie przeprojektowano. Rozbudowana osłona chłodnicy
ozdobiona firmowym znakiem PEUGEOT, dominuje nad linią zderzaka.
Identyfikacja świetlna ma ekspresyjny wygląd dzięki reflektorom harmonijnie
wkomponowanym w odnowione kontury samochodu. Światła do jazdy dziennej
LED* umieszczone są w nakładkach kontrastujących z kolorem zderzaka.  

Nowy Peugeot Partner Tepee z elegancją wpisuje się w ramy stylistycznej ewolucji
wspólnej dla wszystkich samochodów Marki Peugeot.

* LED (diody elektroluminescencyjne) – dostępne w standardzie, zależnie od wersji.



WSZECHSTRONNY
Peugeot Partner Tepee w nowej odsłonie zaprasza do przyjaznego,
przestronnego wnętrza o unikalnej, modułowej konstrukcji. 

Wyjątkowo pojemna kabina o wielu możliwościach aranżacji sprawdza się
w wielu okolicznościach. Nowy Peugeot Partner Tepee jest gotowy do podróży,
niezależnie od tego, czy jest to daleka wyprawa, czy codzienne przejazdy. 

Pokrywa bagażnika o szerokim kącie otwarcia jest wyposażona w otwieraną
szybę*. Zapewnia ona swobodny dostęp do części bagażowej o pojemności
675 litrów, z możliwością powiększenia do 3000 litrów.

* Dostępna w opcji.



Nowy Peugeot Partner Tepee Outdoor odznacza się bardziej wyrazistą
stylistyką podkreślającą jego terenowy charakter.

Samochód został wyposażony w specjalne zawieszenie i zyskał wygląd
„pogromcy bezdroży”, gotowego do jazdy poza utartymi szlakami. 
To zachęta do dalekich wypraw i aktywnego odpoczynku.

System Grip Control®* dzięki technologii pozwalającej zminimalizować
ryzyko poślizgu znacznie poprawia przyczepność kół Nowego Peugeot
Partner Tepee, zależnie od warunków panujących na drodze. Za pomocą
pokrętła umieszczonego na desce rozdzielczej kierowca wybiera jeden
z pięciu trybów jazdy: Śnieg, Błoto, Piasek, ESP Standard lub ESP OFF.

* Dostępny w opcji.

PARTNER TEPEE OUTDOOR:
GOTOWY NA PRZYGODY 



Peugeot Partner Tepee w nowej odsłonie jest jeszcze bardziej przestronny
i wygodny. 

Doskonała widoczność gwarantuje dobre samopoczucie kierowcy i pasażerom.
Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, regulacja wysokości fotela
kierowcy z podłokietnikiem*, dźwignia zmiany biegów w desce rozdzielczej 
– te elementy wpływają na ergonomię stanowiska kierowcy. Poziom komfortu
może być jeszcze wyższy dzięki dwustrefowej automatycznej klimatyzacji*.

Nowy dotykowy ekran 7"* wprowadza Nowego Peugeot Partner Tepee w świat
usług mobilnych. Ekran o wysokiej rozdzielczości pozwala uzyskać dostęp
do licznych udogodnień. Jest wśród nich MirrorScreen**, intuicyjna nawigacja,
telefonowanie, rozpoznawanie głosu, Wi-Fi, Bluetooth, radio internetowe*.

* Dostępne w opcji, zależnie od wersji. 
** Funkcja MirrorScreen opiera się na technologii MirrorLink™. Dostępna jest dla smartfonów z systemami
operacyjnymi Android, RIM i Windows, kompatybilnych z MirrorLink™ i CarPlay® (modele Apple starsze niż
iPhone 5 nie są kompatybilne). W ramach tej funkcji działają jedynie certyfikowane aplikacje MirrorLink™
i CarPlay® (w czasie jazdy i/lub na postoju). Podczas jazdy z niektórych aplikacji nie można korzystać.
Dostęp do aplikacji MirrorLink™ i CarPlay® może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty. Funkcja
MirrorScreen będzie dostępna od listopada 2015, pod warunkiem posiadania abonamentu na Internet.

PRZEŻYWAJ PRZYGODY
W KOMFORCIE



W Nowym Peugeot Partner Tepee zaoferowano wyjątkowo staranny poziom
wykończenia zapewniający przyjazny klimat i optymalny poziom komfortu.

Światła do jazdy dziennej w technologii LED* wpisane w kontrastowe nakładki 
na zderzak podkreślają nowoczesny, dynamiczny charakter samochodu.    
We wnętrzu samochodu nie brak wyjątkowo wygodnych, modułowych rozwiązań
zapewniających dobre samopoczucie w czasie jazdy. To między innymi niezależne
fotele w drugim rzędzie i Pakiet Bezpieczeństwa Dzieci, w ramach którego
dostępna jest między innymi konsola centralna z zamykanym schowkiem między
przednimi fotelami i rolety przeciwsłoneczne dla drugiego rzędu siedzeń.

* LED (diody elektroluminescencyjne) – dostępne w standardzie, zależnie od wersji.

PARTNER TEPEE 



Nowy Peugeot Partner Tepee wyposażony jest w najnowszej technologie:

1 – Kamera cofania*
Kamera cofania uruchamia się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.
Dzięki niej kierowca widzi obraz toru jazdy na dotykowym ekranie 7″, co ułatwia
manewry i zwiększa ich bezpieczeństwo. 

2 – Active City Brake**
Active City Brake** (system automatycznego hamowania w mieście w razie ryzyka
kolizji) uruchamia awaryjne hamowanie. Podczas jazdy po mieście z prędkością
poniżej 30 km/h pozwala uniknąć kolizji lub ograniczyć jej następstwa w sytuacji,
gdy kierowca nie zdoła wystarczająco szybko zareagować.

3 – Czujniki parkowania przód i tył*
Wizualne i dźwiękowe systemy wspomagające parkowanie pozwalają zbadać
miejsce parkingowe, sygnalizując ewentualną przeszkodę. Można je połączyć
z działaniem kamery cofania, dzięki czemu manewry stają się jeszcze łatwiejsze.

* Dostępne w opcji, zależnie od wersji.
** Dostępny w opcji od listopada 2015.

TECHNOLOGIE
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 Nowy Peugeot Partner Tepee odznacza się funkcjonalnym,
modułowym wnętrzem, które z łatwością można poddawać
rozmaitym adaptacjom, w zależności od liczby pasażerów
i przewożonych bagaży.

W wersji 7-osobowej wszyscy pasażerowi mają zapewniony
wyjątkowy komfort jazdy: w drugim rzędzie dostępne są trzy
niezależne fotele, w trzecim rzędzie – dwa dodatkowe fotele.* 
Każdy z foteli można z łatwością złożyć lub zdemontować, 
modelując przestrzeń i dostosowując ją do swoich potrzeb.

Nowy Peugeot Partner Tepee w wersji 5-osobowej może być
wyposażony w tylną kanapę**, której oparcie dzieli się
w układzie 2/3 – 1/3, lub w trzy niezależne fotele*. 

Zarówno kanapa, jak i fotele są składane i wyjmowane, co zapewnia
optymalne możliwości adaptacyjne. 

W kabinie rozmieszczono schowki, otwarte lub zamykane, o łącznej
pojemności 90 litrów  .

W półce podsufitowej zamocowane są zasłonki przeciwsłoneczne i lampka. Sama półka1
jest ażurowa, co ułatwia wyjmowanie przechowywanych na niej przedmiotów.

Kierowca ma bezpośredni dostęp do zamykanego schowka o pojemności 4 litrów,2
umieszczonego na desce rozdzielczej, za kierownicą.

Między dwoma przednimi fotelami można umieścić zamykaną konsolę z dwoma3
uchwytami na napoje.

* Dostępne w standardzie lub w opcji, zależnie od wersji.
** Dostępne w standardzie, zależnie od wersji.

ZAJMIJCIE MIEJSCA! 
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Dach Zenith* Nowego Peugeot Partnera Tepee ma wyjątkowo
oryginalną stylistykę. Cztery duże okna pozwalają pasażerom
podziwiać niebo i zapewniają dopływ naturalnego światła.
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie działają w połączeniu
z rozpylaczem zapachów, zapewniając dodatkowe, miłe wrażenia. 

Aby optymalnie wykorzystać przestrzeń pod sufitem, w dachu
Zenith* rozmieszczono liczne schowki o łącznej pojemności 94 l.
Nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń zamontowana jest
centralnie konsola dachowa o przezroczystym dnie.
Nad przestrzenią bagażową umieszczono natomiast schowek
tylny, łatwo dostępny zarówno z kabiny, jak i z zewnątrz, przez
otwieraną szybę* w pokrywie bagażnika. Dzięki tym rozwiązaniom
każdy pasażer dysponuje praktycznymi schowkami. 

Zewnętrzne relingi dachu Zenith*, mogące utrzymać obciążenie
do 70 kg, zwiększają możliwości transportowe Nowego Peugeot
Partner Tepee. Ich modułowy charakter pozwala montować je
zarówno wzdłuż osi pojazdu, jak i prostopadle do niej.

* Dostępne w opcji, zależnie od wersji.

DACH ZENITH,
NIEBO NAD GŁOWĄ 



PEUGEOT
I ŚRODOWISKO

NOWE SILNIKI
EURO 6

  ZUŻYCIE PALIWA
I EMISJA

Peugeot oferuje szeroką gamę samochodów o niskim
poziomie zanieczyszczeń. Ponad połowa dostępnych
w ofercie marki modeli charakteryzuje się emisją CO2

poniżej 140 g/km. Wynik ten był możliwy do uzyskania dzięki
zastosowaniu sprawdzonych już technologii, w których
Peugeot jest liderem. Z silnikami diesel z filtrem FAP
(wprowadzonym w 2000 roku), dostępnymi w większości
modeli marki, sprzedanych zostało ponad 2,1 miliona
samochodów. Filtr FAP zapewnia redukcję emisji cząstek
stałych o 99,99%, do wielkości na granicy mierzalności
(0,004 g/km). Dzięki stosowaniu tej technologii silniki diesel
są silnikami ekologicznymi. Najnowsze technologie
ograniczające poziom zanieczyszczeń to  Stop & Start 
czy silniki benzynowe i diesel nowej generacji.

Silniki BlueHDi
to technologia zastosowana w silnikach

Nowego Peugeot Partner Tepee spełniających normę Euro 6.
Jest to unikalne rozwiązanie łączące selektywną redukcję
katalityczną SCR pracującą w oparciu o specjalny dodatek
do paliwa AdBlue z filtrem cząstek stałych FAP. Technologia
BlueHDi pozwala wyeliminować 90% tlenków azotu (NOx)
oraz zoptymalizować emisję CO2 i zużycie paliwa. 

Dodatek AdBlue uzupełniany jest podczas przeglądu
okresowego. 

Nowy Peugeot Partner Tepee wyposażony jest w silniki zgodne
z europejską normą emisji spalin Euro 6: VTi o mocy od 98
do 120 KM oraz diesel BlueHDi o mocy do 120 KM.

Te nowe silniki zapewniają większą przyjemność jazdy i wzorcowe
osiągi: więcej mocy, wyższy moment obrotowy.
Dzięki zoptymalizowanemu zużyciu paliwa i emisji CO2

są ekologiczne i ekonomiczne.

1,6 VTi 98 KM ze skrzynią manualną 5-biegową
Ekonomiczność, dynamika i przyjemność prowadzenia to główne
cechy tego silnika.

1,6 VTi 120 KM ze skrzynią manualną 5-biegową
Elastyczny silnik benzynowy łączący przyjemność jazdy
z wydajnością.

1,6 BlueHDi 100 KM ze skrzynią manualną 5-biegową
Silnik wyróżniający się jakością przełożeń i przyjemnością jazdy.

1,6 BlueHDi 100 KM z systemem Stop & Start i zautomatyzowaną
skrzynią 6-biegową
Dostępny ze zautomatyzowaną, 6-biegową skrzynią, charakteryzuje
się zwiększoną wydajnością oraz ograniczonym zużyciem paliwa
i emisją CO2. 

1,6 BlueHDi 120 KM z systemem Stop & Start i skrzynią
manualną 6-biegową
Ostatni z silników BlueHDi Euro 6, o mocy 88 kW (120 KM)
i najwyższym momencie obrotowym 300 Nm przy 1750 obr/min,
oferowany w nową, 6-biegową skrzynią manualną.

* Dane w momencie produkcji katalogu. Mogą ulec zmianie. Aktualne wartości są dostępne w cenniku.

BVM5: manualna 5-biegowa
BVM6: manualna 6-biegowa
ETG6: zautomatyzowana 6-biegowa
S&S: Stop and Start

Silniki (zgodne z Euro 6) Skrzynie
biegów

Osiągi Zużycie paliwa w litrach / 100 km*
Moc maksymalna
(KM przy obr/min)

Moment obrotowy
(Nm przy obr/min)

Cykl
miejski

Cykl
pozamiejski

Cykl
mieszany CO2 (g/km)

1,6 VTi 98 KM BVM5 98 / 6000 152 / 3500 8,2 5,3 6,4 148

1,6 VTi 120 KM BVM5 120 / 6000 160 / 4250 8,3 5,4 6,5 151

1,6 BlueHDi 100 KM BVM5 100 / 3750 254 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1,6 BlueHDi 100 KM S&S ETG6 100 / 3750 254 / 1750 4,3 4,1 4,2 109

1,6 BlueHDi 120 KM S&S BVM6 120 / 3500 300 /1750 4,9 4,2 4,4 115

WYMIARY



INTELIGENTNE BEZPIECZEŃSTWO
UKŁAD HAMULCOWY 

Wyposażony w wentylowane tarcze o średnicy 283 mm
z przodu i pełne tarcze o średnicy 268 mm z tyłu, Nowy
Peugeot Partner Tepee skutecznie hamuje w każdych
warunkach. System ABS, uniemożliwiając zablokowanie kół,
pozwala zapanować na trajektorią jazdy podczas nagłego
hamowania. Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania (REF)
steruje siłą hamowania poszczególnych kół, co jest
szczególnie przydatne podczas hamowania na zakrętach. 

Z kolei system wspomagania hamowania awaryjnego (AFU)
zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym, a w efekcie siłę
hamowania, skracając jego drogę. W razie nagłego
hamowania automatycznie włączają się światła awaryjne,
ostrzegając innych kierowców i zmniejszając ryzyko kolizji.

System stabilizacji toru jazdy (ESP) utrzymuje
samochód – w granicach praw fizyki – na obranym przez
kierowcę torze jazdy. Działa, gdy komputer pokładowy
wykryje nad- lub podsterowność przy pokonywaniu zakrętu.
ESP współ  pracuje z systemem ASR, który uniemożliwia
poślizg kół w razie utraty przyczepności.

WSPOMAGANIE RUSZANIA NA WZNIESIENIU*

System wspomagania ruszania na wzniesieniu unieruchamia
samochód na chwilę, również na biegu wstecznym,
na drogach o nachyleniu przekraczającym 5%. Dzięki temu
kierowca ma czas na przeniesienie nogi z pedału hamulca
na pedał przyspieszenia.

ACTIVE CITY BRAKE**

Active City Brake (system automatycznego hamowania
w mieście w razie ryzyka kolizji) to system uruchamiający
awaryjne hamowanie. Podczas jazdy po mieście z prędkością
poniżej 30 km/h pozwala uniknąć kolizji lub ograniczyć jej
następstwa w sytuacji, gdy kierowca nie zdoła wystarczająco
szybko zareagować.

** Dostępny w opcji, w zależności od wersji, od listopada 2015.

GRIP CONTROL®*:

System Grip Control®* (wspomaganie właściwości
trakcyjnych) podnosi bezpieczeństwo prowadzenia
samochodu, przyczyniając się do poprawy przyczepności kół,
niezależnie od rodzaju nawierzchni i bez względu na warunki
panujące na drodze. Za pomocą pokrętła umieszczonego
na desce rozdzielczej kierowca wybiera jeden z pięciu trybów
jazdy: śnieg, błoto, piasek, ESP Standard lub ESP OFF.

REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI*

Regulator prędkości utrzymuje stałą prędkość bez
konieczności naciskania pedału przyspieszenia przez
kierowcę. Natomiast ogranicznik prędkości ogranicza
prędkość samochodu do zaprogramowanej wartości.

* Dostępny w standardzie lub w opcji, w zależności od wersji.

SYSTEM POCHŁANIANIA ENERGII UDERZENIA

W przypadku zderzenia czołowego, bezpieczeństwo kabinie
zapewniają trzy strefy rozpraszania i pochłaniania
energii – dolna, środkowa i górna, Ich zadaniem jest
kierowanie przepływu energii w kierunku tylnej części
samochodu. W razie zderzenia bocznego, energia
przenoszona jest przez podwozie samochodu. Nowy Peugeot
Partner Tepee został tak zaprojektowany, aby energię
uderzenia z tyłu pochłaniać stopniowo, najpierw przez
odkształcenie tylnej belki wzmocnienia, a następnie
elementów podwozia. W przypadku dachowania, wysoka
wytrzymałość nadwozia zapewnia bezpieczną przestrzeń dla
pasażerów i kierowcy. Z kolei chowana w zakresie 40 mm
kolumna kierownicy chroni przed urazami kierowcę. 

REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE Z FUNKCJĄ
DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW*

Dla większego bezpieczeństwa i optymalnej widoczności,
Nowy Peugeot Partner Tepee, może być wyposażony
w przednie reflektory przeciwmgłowe z funkcją oświetlania
zakrętów, dostępne w Pakiecie Widoczność. Dodatkowa
wiązka światła oświetla zakręt od wewnętrznej strony
przy prędkości poniżej 40 km/h. Funkcja ta jest szczególnie
pomocna w mieście, na skrzyżowaniach, krętych drogach
i przy wykonywaniu manewrów.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

Nowy Peugeot Partner Tepee ma rozwiązania ograniczające
ryzyko kradzieży samochodu lub bagaży. Został wyposażony
w centralny zamek, natomiast zrezygnowano z przycisków
blokujących drzwi. Przycisk sterowania centralnym zamkiem
z wnętrza kabiny umieszczono na desce rozdzielczej. Zamek
centralny aktywuje się automatycznie podczas jazdy, gdy
prędkość samochodu przekroczy 10 km/h. Z zewnątrz steruje
się nim pilotem. W ofercie akcesoriów dostępny jest alarm
przeciwkradzieżowy.

ZAGŁÓWKI

Oparcie foteli i zagłówki zostały skonstruowane tak, aby
dostosowywać się do ruchu ciała w przypadku zderzenia
i ograniczyć jego skutki.

PODUSZKI POWIETRZNE

Poza poduszkami powietrznymi przednimi kierowcy
i pasażera, Nowy Peugeot Partner Tepee może zostać
wyposażony w poduszki boczne i kurtynowe.*

MOCOWANIA ISOFIX

Punkty mocowania systemu Isofix, umieszczone na styku
siedzisk i oparć zewnętrznych siedzeń w drugim rzędzie,
pozwalają zamontować fotelik dziecięcy bez konieczności
przypinania go pasami bezpieczeństwa.

* Dostępne w standardzie lub w opcji, w zależności od wersji.



KOLORY LAKIERU

METALIZOWANE
(w opcji)

NIEMETALIZOWANE

Biały Banquise

Szary Aluminium

Czerwony Ardent

Brązowy Nocciola (1)

Czarny Onyx (2)

Niebieski Kyanos (1)(2)

Szary SharkSzary Artense (1)

(1) Niedostępny dla wersji Access.
(2) Niedostępny dla wersji Outdoor. 

Szary Moka (1)



FELGI I KOŁPAKI

Kołpak Nateo 15" (1)

Kołpak Atacama 15" (3)

Kołpak Grenade 16" (4)

Felga aluminiowa Managua 16" (2)

(1) Dostępny w standardzie dla wersji Active.
(2) Dostępna w opcji dla wersji Active i Outdoor.
(3) Dostępny w standardzie dla wersji Access.
(4) Dostępny w standardzie dla wersji Outdoor, w opcji dla wersji Access.
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TAPICERKI



1 – Belki bagażnika dachowego i uchwyt na rower
2 – Wspornik smartfona Tetrax
3 – Kufrowy bagażnik dac    howy
4 – Popielniczka i zapalniczka
5 – Pokrowiec do bagażnika
6 – Wspornik urządzeń multimedialnych
7 – Hak holowniczy i uchwyt do przewozu roweru
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Kre dyt Peu ge ot od 4 kwiet -
nia 2005 ro ku jest ofe ro wa ny
przez Ba nque PSA Fi nan ce 
Od dział w Pol sce na le żą cy
do Gru py PSA Peu ge ot Ci troën.

Ba nque PSA Fi nan ce ofe ru je
swo je usłu gi fi nan so we w 23 
kra jach świa ta i jest czę ścią 
dru gie go co do wiel ko ści kon cer -
nu sa mo cho do we go w Eu ro pie.

Ba nque PSA Fi nan ce Od dział
w Pol sce łą czy w so bie mię dzy -
na ro do we do świad cze nie wraz
ze zna jo mo ścią pol skich re aliów
praw no -fi nan so wych, co po zwa -

la ofe ro wać pro duk ty kre dy to we
na za kup sa mo cho dów od po wia -
da ją ce naj bar dziej
wy ma ga ją cym klien tom. 

Umo wy Ser wi so we Peu ge ot to
uni kal na ofer ta skie ro wa -
na do klien tów, któ rzy chcą
szcze gól nie za dbać o swój sa mo -
chód i cie szyć się spo ko jem
fi nan so wym i tech nicz nym 
aż przez 5 lat. 

Ofer ta:
1. Prze dłu że nie – pro ste roz wią -

za nie, aby prze dłu żyć
gwa ran cję umow ną.

2. Prze dłu że nie + Ob słu ga – 
roz wią za nie do dat ko wo
po zwa la ją ce za pla no wać 
bie żą cą ob słu gę sa mo cho du.

3. Utrzy ma nie Plus – peł na ofer ta
usług Peu ge ot w za kre sie utrzy -
ma nia Pań stwa po jaz du przez
ca ły okres Umo wy.

Wraz z pod pi sa niem Umo wy
otrzy mu ją Pań stwo:
• Spo kój: bez pie czeń stwo pa no -

wa nia nad bu dże tem zwią za nym
z użyt ko wa niem po jaz du.

• Róż ne for my płat no ści: moż li -
wość opła ce nia umo wy go tów ką
lub kar tą, w mie sięcz nych ra tach
(przy za ku pie sa mo cho du) lub
w sys te mie abo na men to wym
(przy za ku pie sa mo cho du
w le asin gu).

• Do stęp ność: po nad 6 000 punk -
tów ser wi so wych Peu ge ot w 42
kra jach na ob sza rze Eu ro py. 

• Bez pie czeń stwo: Peu ge ot 
As si stan ce Plus 24 go dzi ny
na do bę, 7 dni w ty go dniu.

• Pro fe sjo na lizm: ob słu ga sa mo -
cho du przez wy kwa li fi ko wa nych
pra cow ni ków Au to ry zo wa nej
Sie ci Peu ge ot.

• War tość: wyż sza wa lo ry za cja
sa mo cho du przy od sprze da ży,

• Ela stycz ność: moż li wość prze -
dłu że nia pa ra me trów umo wy
w przy pad ku zmia ny sty lu jaz dy.

• Mo bil ność: za pew nie nie sa mo -
cho du za stęp cze go na czas 
prze glą dów okre so wych 
i awa rii po jaz du.

• Wy go da: Kom plet ne my cie 
sa mo cho du po prze glą dzie.

• Moż li wość ce sji kon trak tu przy
od sprze da ży sa mo cho du. 

AKCESORIA UMOWY SERWISOWE

Ni niej szy do ku ment do ty czy wy łącz nie po jaz -
dów sprze da wa nych na te ry to rium Unii
Eu ro pej skiej. Da ne na te mat mo de li i ich pa ra -
me trów od no szą się do wer sji obo wią zu ją cej
w mo men cie wy da nia ka ta lo gu i nie mo gą być
trak to wa ne ja ko po sta no wie nia umow ne.
Przed sta wio ne ko lo ry nad wo zia są przy bli żo -

ne, gdyż tech ni ki dru ku nie po zwa la ją na wier -
ną re pro duk cje barw. Peu ge ot za strze ga so bie
pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian
pa ra me trów przed sta wio nych mo de li, bez
obo wiąz ku ak tu ali za cji ni niej sze go ka ta lo gu.
Sa mo cho dy Peu ge ot pod le ga ją re cy klin go wi
i od zy sko wi zgod nie z usta wą o re cy klin gu po -

jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji oraz in ny mi
prze pi sa mi do ty czą cy mi wy mo gów ochro ny
śro do wi ska, a ma te ria ły uzy ska ne w dro dze re -
cy klin gu są wy ko rzy sty wa ne w pro duk cji
sprze da wa nych wy ro bów. De mon ta żu sa mo -
cho dów i ich zu ży tych czę ści do ko nu je się
zgod nie z prze pi sa mi o od pa dach. Peu ge ot

zapewnia roz wój w za kre sie moż li wo ści osią -
ga nia przez po jaz dy wy ma ga ne go prze pi sa mi
ochro ny śro do wi ska po zio mu od zy sku i re cy -
klin gu. 

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT


