
N o W Y  P E U G E oT  PA R T N E R

Miejsce na pieczątkę koncesjonera  

peugeot.pl

Projekt: Altavia Paris – Realizacja i wydanie: Autograph – Peugeot Polska Sp. z o.o. 
Wydrukowano w UE – Listopad 2018



2 3
 (1) Nagroda „International Van Of The Year” (międzynarodowy samochód dostawczy roku) jest nadawana od 1992 roku. Jury składa się z 25 europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych

i wydawców niezależnych magazynów, specjalizujących się w lekkich samochodach dostawczych.

NoWY PEUGEoT PARTNER 
ZD oBYWCA NAGRoDY INTERN AT IoNAl  VAN of  Th E  YEAR (1) 20 19 DoPIERo ZAPREZE NToWANY,  JUŻ  DoCENIoNY

Nowego PEUGEOT PARTNERA wyróżnia PEUGEOT i-Cockpit®, wyjątkowa aranżacja wnętrza zastosowana 

po raz pierwszy w segmencie samochodów dostawczych. Jury konkursu zwróciło również uwagę na dwie ważne 

i nowatorskie innowacje – wskaźnik przeciążenia, który zapewnia pełne bezpieczeństwo przewozu ładunków 

oraz system Surround Rear Vision,  który daje kierowcy możliwość obserwacji otoczenia znajdującego się

w martwym polu.

Każdy profesjonalista znajdzie taką konfigurację, która spełni jego oczekiwania i poprawi wydajność pracy. Wersja Grip to nowość,

która jest odpowiedzią na potrzeby osób pracujących w ciężkich warunkach. Asphalt to konfiguracja dla tych, którzy spędzają wiele

godzin w podróżach służbowych. Nowy PEUGEOT PARTNER wspiera ludzi przedsiębiorczych po to, by dokonywali rzeczy

niemożliwych.    
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PEUGEOT od za wsze po zo sta je wier ny fran cu skiej tra dy cji two rze -

nia in no wa cyj nych pro duk tów naj wyż szej ja ko ści. W ostat nich 

la tach Mar ka wło ży ła wię cej wy sił ku niż kie dy kol wiek pro jek tu jąc

ga mę sa mo cho dów o ra so wym de si gnie, któ re po ru sza ją zmy sły

i do star cza ją wy jąt ko wych wra żeń z jaz dy. Er go no mia, ma te ria ły

wy koń cze nio we, tech no lo gie ko mu ni ka cyj ne… Do pra co wa li śmy

każ dy naj drob niej szy szcze gół, aby za pew nić kie row cy mak sy mal -

nie in tu icyj ne pro wa dze nie.
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(1) System Grip Control połączony jest z funkcją Hill Assist Descent, która zapewnia pełną kontrolę 

nad samochodem podczas stromych zjazdów. 

GoToWY Do DZ IAŁANIA WEJDŹ NA WYŻSZY  PoZ IoM

Nowy PEUGEOT Partner w wersji Grip jest dostosowany do pracy 

w trudniejszych warunkach. Wyróżnia go odporność na większe obciążenie, 

możliwość przewozu długich przedmiotów i miejsce dla 3 osób. 

Solidność? Tak, ale jest coś więcej. Wersja Grip dodatkowo wyróżnia się zwiększonym

prześwitem, dużymi kołami z oponami Mud & Snow, płytą ochronną pod silnikiem

i systemem Advanced Grip Control(1).
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DlA M ISTRZÓW DŁUGICh  TRAS

Nowy PEUGEOT PARTNER w wersji Asphalt przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy

spędzają niezliczone godziny za kierownicą w podróżach służbowych. Dla nich najważniejszy

jest komfort i bezpieczeństwo.

NoWA JAKoŚĆ WIDoCZNoŚCI

System Surround Rear Vision, wyposażenie seryjne w wersji Asphalt, to innowacyjne

rozwiązanie redukujące zakres martwego pola w samochodzie dostawczym. 



PEUGEOT i - COCKPIT®  
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PEUGEoT i - CoC K P IT ®
P IERWSZY RAZ  W SAM oC h oDZIE  DoSTAWC ZYM

PEUGEOT i-Cockpit® jest czymś więcej niż kolejnym, nowym elementem wyposażenia kokpitu.

To ergonomiczne rozwiązanie zapewnia niezwykle intuicyjne prowadzenie, 

łącząc komfort z bezpieczeństwem.

NIE  MUS ISZ  oDRYWAĆ WZRoKU  oD DRoGI

Centralnym elementem PEUGEOT i-COCKPIT® jest kompaktowa, poręczna kierownica. W polu widzenia kierowcy znajduje się 

zestaw wskaźników, przekazujący najważniejsze informacje bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Ekran dotykowy 8”

 na konsoli centralnej umożliwia bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji. 



NoWY SPoSÓB PRACY

Ciesz się nową jakością aranżacji kokpitu i niezrównanym komfortem, nieznanym

dotąd w segmencie samochodów dostawczych. Nowy PEUGEOT PARTNER

to funkcjonalne przedłużenie Twojego biura. Skorzystaj z możliwości przewozu 

aż do 3 osób dzięki kanapie Multiflex. Złóż środkowe oparcie i przekształć je

w regulowany stolik. Liczne schowki w kokpicie zostały zaprojektowane

w przemyślany sposób, by ułatwić Ci przewóz przedmiotów niezbędnych

w codziennej pracy.
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PrzEwóz ładUnKów



ZRÓB To Po SWoJEMU

Nowy PEUGEOT PARTNER imponuje pod względem pojemności przestrzeni użytkowej

i ładowności. Samochód jest wyposażony w innowacyjny wskaźnik przeciążenia, który

automatycznie dokonuje pomiaru obciążenia i wyświetla jego wynik na desce rozdzielczej

po uruchomieniu samochodu. Kierowca może sprawdzić wskazania wskaźnika również

na postoju dzięki diodom sygnalizacyjnym zainstalowanym w przestrzeni ładunkowej. 

Wskaźnik znacząco zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega przekroczeniu dopuszczalnej

masy całkowitej samochodu. Chroni kierowcę przed nieprzewidywalnym zachowaniem

samochodu na drodze, przedwczesnym zużyciem lub pęknięciem opon oraz nadmiernym

zużyciem paliwa. Ten unikalny w segmencie lekkich samochodów dostawczych element

wyposażenia jest dostępny opcjonalnie. Zabierz na pokład nawet 3 osoby dzięki kanapie

Multiflex  (1). Skorzystaj ze zwiększonej długości przestrzeni ładunkowej po złożeniu oparcia

fotela pasażera lub z dodatkowego miejsca do przewozu przedmiotów, które powstaje

po uniesieniu jego siedziska. 

(1) Wyposażenie opcjonalne, dostępne w zależności od wersji.1 8
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WSZEChSTRoNNoŚĆ ,  KTÓRA R oBI  WR AŻENIE

Nowy PEUGEOT PARTNER w wersji Long jest po raz pierwszy dostępny z opcjonalną przedłużoną kabiną, która umożliwia przewóz aż do 5 osób. 

Tylna kanapa w tej konfiguracji pochodzi z Nowego PEUGEOT RIFTERA. Zapewnia niezrównany komfort i niespotykaną w segmencie przestrzeń na

nogi. Unikalnym rozwiązaniem w segmencie jest możliwość złożenia kanapy, dzięki czemu użytkownik może w prosty sposób powiększyć przestrzeń

ładunkową. Siedzenie pasażera z przodu jest również składane, co umożliwia przewóz przedmiotów o długości do 3,44 m. Objętość przestrzeni

ładunkowej w zależności do ustawienia siedzeń wynosi od 1,8 m3 do 4 m3.

Należy zawsze używać osłony zapobiegającej przemieszczaniu się ładunku przez otwór klapy do przewozu długich przedmiotów.



nIE  OPUszCzaj  Cyf  rOw EGO ŚwIaTa



ŁĄCZNoŚĆ NA WIElE  SPoSoBÓW

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8”(1) jest dobrze widoczny i znajduje się

w zasięgu ręki kierowcy. Samochód jest również wyposażony w dwa porty USB,

gniazdo Jack, moduł Bluetooth i ładowarkę indukcyjną(1) smartfona. Całość dopełnia

system Mirror Screen, kompatybilny(2) z protokołami Mirror Link®, Apple Carplay™

i Android Auto™. Nawigacja 3D online(1) z systemem poleceń głosowych przekazuje

w czasie rzeczywistym informacje o ruchu drogowym (TomTom Trafic), wyświetla

dostępne parkingi, stacje obsługi i lokalną prognozę pogody. 

System PEUGEOT Connect SOS & Assistance (1) umożliwia wykonanie połączenia

alarmowego w przypadku kolizji, lokalizuje samochód za pomocą GPS i w razie

potrzeby powiadamia służby ratunkowe. Pozwala użytkownikowi skontaktować się

z infolinią, która po ustaleniu podstawowych informacji (lokalizacja, numer nadwozia

samochodu, przebieg i komunikaty odczytane z komputera w samochodzie) wysyła

technika z odpowiednio wyposażonym samochodem.
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(1) Wyposażenie dostępne w zależności od wersji.
(2) Jedynie certyfikowane aplikacje Android Auto, MirrorLink® i Apple Carplay™ działają na postoju i w trakcie jazdy (zależnie

od przypadku). Gdy samochód jest w ruchu, niektóre funkcje mogą być niedostępne. Niektóre funkcje, dostępne
w smartfonie za darmo, mogą wymagać subskrypcji i opłaty w przypadku użycia certyfikowanych protokołów Android Auto,
MirrorLink® i Apple Carplay™. Funkcja Mirror Screen używa protokołu Android Auto w przypadku telefonów z systemem
operacyjnym Android oraz Apple Carplay™ w przypadku telefonów z systemem operacyjnym iOS, lub protokołu MirrorLink®
w przypadku telefonów z systemem Android, kompatybilnych z Mirror Link®. Używanie Mirror Screen wymaga wykupienia
abonamentu z dostępem do internetu.
 Dowiedz się więcej na stronie http://ct.ndp.inetpsa.com/fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html 



SURRoUND REAR V IS Io N(1)

oToCZENIE  PoD KoNTRolĄ 

Już nie musisz wybierać pomiędzy optymalnym zabezpieczeniem

przewożonego ładunku a widocznością. Innowacyjny system

Surround Rear Vision oferuje użytkownikowi całkiem nową jakość wsparcia.

Rozwiązanie odtwarza precyzyjny obraz otoczenia wokół samochodu, 

ułatwiając kierowcy prowadzenie i wykonywanie manewrów. 

Nowy PEUGEOT PARTNER jest wyposażony w dwie kamery. Pierwsza z nich jest

zamontowana we wsporniku lusterka po stronie pasażera, druga – nad drzwiami

skrzydłowymi z tyłu. Kierowca może korzystać z trzech widoków: 

- Widok z boku od strony pasażera, redukujący martwe pole,

- Widok otoczenia znajdującego się za samochodem,

poprawiający orientację w czasie jazdy, 

- Widok z kamery cofania ukazujący po włączeniu biegu wstecznego 

otoczenie z tyłu samochodu i ułatwiający manewry.  

Obraz otoczenia wokół samochodu wyświetlany jest na ekranie

zlokalizowanym w miejscu wewnętrznego lusterka. 

Ułatwia to prowadzenie i podnosi poziom bezpieczeństwa.  

(1) Wyposażenie opcjonalne w zależności od wersji. 27
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S oJUSZNICY  W CoDZIENNEJ  P R ACY

Kierowca Nowego PEUGEOT PARTNERA ma do dyspozycji system bezkluczykowego dostępu,

elektryczny hamulec postojowy i Grip Control z funkcją Hill Assist Descent. 

Kamera zamontowana w górnej części przedniej szyby ma wiele funkcji – z jej odczytów korzysta adaptacyjny tempomat(1),

Active Safety Break(1), system aktywnego monitorowania pasa ruchu(1), system monitorowania ograniczeń prędkości

z rekomendacją zalecanej prędkości(1) oraz system automatycznego przełączania świateł(1). 

(1) Wyposażenie opcjonalne w zależności od wersji.



zaPrOjEKTOwany  B y  dzIa łać



ZWINNY I  PoRĘCZNY

Nowy PEUGEOT PARTNER zbudowany jest na jednej z wersji platformy EMP2,

z której korzystają najnowsze modele Marki. Ta sprawdzona konstrukcja

umożliwia zastosowanie skróconych zwisów z przodu i z tyłu. Kolejnym atutem

jest doskonała zwrotność, ułatwiająca manewrowanie. Średnica zawracania

wynosi zaledwie 10,82 m w wersji Standard i 11,43 m w wersji Long. 

Ładowność jest jedną z najlepszych w segmencie. Jej zakres w zależności

od konfiguracji wynosi od 650 kg do 1000 kg, zarówno w wersji Standard, 

jak i Long. 

32



PrIOry TET:  wydajnOŚć 
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GAMA WYDAJ NYC h  S IlN IKÓW,
KTÓRE oSZCZĘDZAJĄ TWoJ E  P IEN IĄDZE

Nasi inżynierowie projektując Nowego PEUGEOT PARTNERA zadbali o redukcję masy samochodu, która jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ

na zużycie paliwa i emisję CO2. Silnik benzynowy 1.2 PureTech dostępny jest w dwóch wersjach: 1.2 PureTech 130 S&S z ośmioprzełożeniową

automatyczną skrzynią biegów EAT8 i 1.2 PureTech 110 S&S z sześcioprzełożeniową manualną skrzynią biegów*. 

Jednostki te są wyposażone w filtr cząstek stałych, który poprawia parametry emisji spalin. Spełniają najnowszą normę Euro 6.2.

KIERUNEK :  DoSKoNAŁoŚĆ

Silniki Diesla są dostępne w trzech wariantach: 1.5 BlueHDi 130 S&S z sześcioprzełożeniową manualną skrzynią biegów lub ośmioprzełożeniową

skrzynią automatyczną EAT8, 1.5 BlueHDi 100 z pięcioprzełożeniową manualną skrzynią biegów* oraz 1.5 BlueHDi 75 z pięcioprzełożeniową manualną

skrzynią biegów*. Wyposażone są w filtr cząstek stałych (FAP) i układ selektywnej redukcji katalitycznej (RCS). Zastosowana technologia umożliwia

skuteczne oczyszczanie spalin już od chwili uruchomienia, bez konieczności stosowania płynu uzupełniającego FAP.

EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – nowa, ośmioprzełożeniowa automatyczna skrzynia biegów, dostępna wyłącznie z silnikiem 1.5 BlueHDi 130 S&S.
Zużycie paliwa w cyklu miejskim: od 4,5 do 4,7 l/100 km, emisja CO2: od 119 do 123 g/km.  Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim: od 4,1 do 4,4 l/100 km, emisja CO2 od 109 do 112 g/km.  

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,3 do 4,6 l/100 km, emisja CO2: od 113 do 120 g/km.
* Dostępny w 2019 r.

1.5 BlueHDi 100*

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km) 4,4 do 4,7
Emisja CO2 (g/km) 120 do125

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 3,7 do 4,4
Emisja CO2 (g/km) 103 do 116

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 4,0 do 4,5 
Emisja CO2 (g/km) 109 do 119

1.2 PureTech 110 S&S*

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km) 6,1 do 7,0
Emisja CO2 (g/km) 139 do 160

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 4,9 do 5,2
Emisja CO2 (g/km) 111 do 119

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5,4 do 5,9
Emisja CO2 (g/km) 122 do134

Wska za ne war to ści zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 są zgod ne z nor mą NEDC
(R (CE) Nr 715/2007 oraz R (CE) Nr 692/2008, w za leż no ści od wer sji), 
któ ra po zwa la na po rów na nie pa ra me trów z in ny mi sa mo cho da mi.

* Dostępny w 2019 r.



SKRoJoNY NA M IARĘ  PoTRZEB
PRofESJoNAl ISTÓW 

Nowy PEUGEOT PARTNER został zaprojektowany, by spełnić

oczekiwania profesjonalistów i zaoferować im maksymalnie

funkcjonalne rozwiązania. Nadwozie wersji Standard ma

długość 4,4 m i umożliwia przewóz ładunków o długości

od 1,81 m do 3,09 m, dzięki innowacyjnej kanapie Multiflex.

Przestrzeń ładunkowa ma objętość od 3,30 m3

do 3,80 m3 i mieści dwie europalety. 

Wersja Long jest dłuższa o 35 cm (4,75 m). Długość

jej przestrzeni ładunkowej wynosi od 2,16 m

do 3,44 m (konfiguracja z kanapą Multiflex),

a objętość − od 3,90 m3 do 4,40 m3.

Ładowność w obu wersjach (Standard i Long),

w zależności od wybranej konfiguracji, wynosi

od 650 kg do 1000 kg(1).

3938

(1) Wersja Standard
(2) Wersja Long
(3) Bez Pakietu Terenowego
(4) Z Pakietem Terenowym
(5) Bez / z 1 / z 2 drzwiami bocznymi przesuwnymi

Wersja STANDARD 

Z przedłużoną kabinąZ kanapą Multiflex

Rząd 2 niezłożony 

Rząd 2 złożony
Rząd 2 / przednie siedzenie pasażera złożone,

klapa otwarta  Wersja LONG

(1)Zależnie od wersji. 

675 min / 759 max bez klapy na dachu
641 min / 675 max z klapą na dachu



ADAPTACJE  NA BAZ IE  NoWEGo
PEUGEoT PARTNERA:  GAMA,  KTÓRA
SPEŁNI  WSZElK IE  oCZEK IWANIA

Nowy PEUGEOT PARTNER dzięki wydajnej, modułowej platformie jest

doskonałą bazą do zabudowy. Nasi partnerzy stworzyli ofertę solidnych

i funkcjonalnych adaptacji, dostosowując samochód do indywidualnych

potrzeb nawet najbardziej wyspecjalizowanych klientów. 

Nowy PEUGEOT PARTNER to skrojona na miarę odpowiedź na wszelkie

oczekiwania profesjonalistów.

40

Chłodnia

Usługi transportowe

Straż pożarna

4x4 DANGEL *Assistance

* Dostepny w pózniejszym terminie.
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DBAŁoŚĆ o  DETAlE

Nadaj Nowemu PEUGEOT PARTNEROWI indywidualny charakter

wybierając jeden z ośmiu dostępnych kolorów nadwozia i pięciu

wzorów felg lub kołpaków(1).

Felga stalowa 15” Kołpak MILFORD 15” Felga stalowa 16” Kołpak RAKIURA 16” Felga aluminiowa TARANAKI 16”

Biały banquiseTapicerka materiałowa Curitiba Szary Artense  

Beżowy Silky Grey Miedziany CupriteNiebieski Deep Blue

Szary Platinium Czarny Onyx

Czerwony Ardent

 (1) Wyposażenie standardowe, opcjonalne lub niedostępne, w zależności od wersji.



AKCESoRIA
WYBIERZ  JAKoŚĆ PEUGEoT

44

Nowy PEUGEOT PARTNER to idealny towarzysz codziennych wyzwań,

który spełnia oczekiwania użytkowników. Dzięki gamie akcesoriów

PEUGEOT możesz jeszcze lepiej dostosować go do indywidualnych

potrzeb wynikających z charakteru Twojej pracy, jednocześnie

podnosząc poziom radości z jazdy. To samochód, który będzie budował

markę Twojej firmy. Poznaj ofertę przemyślanych, bezpiecznych

akcesoriów PEUGEOT i spersonalizuj Nowego PEUGEOT PARTNERA

zgodnie z Twoim gustem i oczekiwaniami.

1. Bagażnik dachowy aluminiowy (wersja Standard)
2. Zabudowa przestrzeni ładunkowej drewniana
3. Naklejki odblaskowe 
4. Pojemnik do przewozu rur
5. Zabudowa przestrzeni ładunkowej z polipropylenu
6. Dywaniki gumowe

21
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ZAWSZE Z  ToBĄ ,
W KAŻDEJ  SYTUACJ I

SIEĆ SERWISOWA I USŁUGI
Wy bie ra jąc PEUGEOT zy sku jesz do stęp do roz bu do wa -
nej sie ci ser wi so wej. Od po wied nie wa run ki przy ję cia, 
pe łen pro fe sjo na lizm, za awan so wa ne wy po sa że nie tech -
nicz ne i ja kość ob słu gi… Wszyst ko ma je den cel, któ rym
jest sa tys fak cja klien ta na naj wyż szym po zio mie. Masz
cał ko wi tą pew ność, że zwra casz się do spe cja li sty któ ry
Cię wy słu cha, zro zu mie Two je ocze ki wa nia i sku tecz nie
na nie od po wie. PEUGEOT to za ufa na mar ka, któ ra sta -
wia na bu do wa nie dłu go ter mi no wych re la cji z klien ta mi.

GWARANCJA UMOWNA
Gwa ran cja PEUGEOT to przede wszyst kim wi zja spo -
ko ju i do bre go sa mo po czu cia. Twój no wy sa mo chód
jest ob ję ty gwa ran cją na czę ści (po za prze glą da mi i zu -
ży ciem), któ ra w okre sie 2 lat za bez pie cza przed wa da -
mi fa brycz ny mi, bez li mi tu ki lo me trów. Nad wo zie jest
ob ję te 12-let nią gwa ran cją an ty per fo ra cyj ną i 3-let nią
gwa ran cją na po wło kę la kier ni czą.(1)

UMOWY SERWISOWE
Umo wy ser wi so we PEUGEOT od po wia da ją na Two je po -
trze by i są do sto so wa ne do spo so bu, w ja ki ko rzy stasz
z sa mo cho du. Dzię ki nim mo żesz za cho wać pe łen spo -
kój. As si stan ce, na pra wa w przy pad ku uster ki, wy mia na
zu ży tych czę ści pod czas prze glą du – to Ty wy bie rasz 
za kres usług, któ ry naj bar dziej Ci od po wia da. Ko rzy staj
  z nie skrę po wa nej wol no ści.(1)

UBEZPIECZENIA
Ubez pie cze nia ofe ro wa ne przez PEUGEOT uzu peł nia ją
ga mę kom plek so wych usług ofe ro wa nych przez sieć
Mar ki. Pro po nu je my za war cie umo wy, któ ra za bez pie -
cza przed ry zy kiem i za pew nia peł ną ochro nę. Wy bie -
ra jąc ubez pie cze nia z na szej ofer ty masz pew ność, 
że wszyst kie na pra wy bę dą re ali zo wa ne w Two im 
ser wi sie PEUGEOT lub w in nym wy bra nym au to ry zo -
wa nym punk cie. Zo sta ną prze pro wa dzo ne z wy ko rzy -
sta niem ory gi nal nych czę ści, zgod nie z za le ce nia mi
gwa ran cyj ny mi Mar ki.(1)

PEUGEOT ASSISTANCE
Wy star czy jed no po łą cze nie, aby po ra dzić so bie z nie -
prze wi dzia nym zda rze niem na dro dze. Usłu ga jest 
ak tyw na za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą, przez 24 go -
dzi ny na do bę, 7 dni w ty go dniu, 365 dni w ro ku. Moż -
na z niej sko rzy stać bez płat nie na wet do 8 lat po za ku pie
sa mo cho du.(2) Aby z niej sko rzy stać na le ży za dzwo nić
na nu mer te le fo nu 800 22 24 24 (bez płat ny, na te re nie
Pol ski) lub (+48) 602 22 24 24 (w Pol sce i za gra ni cą, po -
łą cze nie płat ne). To roz wią za nie, któ re wy cho dzi na prze -
ciw nie ocze ki wa nym pro ble mom.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA PEUGEOT
Wy ko nu jąc prze glą dy w sie ci ser wi sów PEUGEOT 
zy sku jesz pew ność, że usłu ga zo sta nie zre ali zo wa na
przez pro fe sjo na li stów z za cho wa niem naj wyż szych
stan dar dów ja ko ścio wych i przy uży ciu od po wied nich
czę ści. Me cha ni cy, tech ni cy i bla cha rze to wy szko le ni
spe cja li ści, któ rzy są na bie żą co z naj no wo cze śniej szy -
mi tech no lo gia mi i do sko na le zna ją ga mę sa mo cho dów
PEUGEOT. Ko rzy sta ją z wy se lek cjo no wa nych ma te ria -
łów i na rzę dzi za twier dzo nych przez pro du cen ta.  Rocz na
gwa ran cja na wy ko na ną usłu gę do ty czy za rów no czę -
ści za mien nych, jak i ro bo ci zny i jest re spek to wa na
w ca łej sie ci PEUGEOT. Wy ko rzy sta ne czę ści są za wsze
zgod ne ze spe cy fi ka cją i wy tycz ny mi  pro du cen ta.
Wszel kie czyn no ści są wy ko ny wa ne zgod nie z pro ce du -
ra mi i nor ma mi do ty czą cy mi na praw, za twier dzo ny mi
przez PEUGEOT. La kie ry i wy ko rzy sta ne ma te ria ły są
zgod ne z re cep tu ra mi pro du cen ta i wa run ka mi gwa ran -
cji an ty per fo ra cyj nej.

PEUGEOT PROFESSIONAL
Sieć Peugeot Professional Center oferuje dla klientów
flotowych wyjątkowe rozwiązania. Nie ma zna cze nia,
ja kie sa mo cho dy wcho dzą w skład Two je go par ku. 
Do bie rze my do je go spe cy fi ki ofer tę za ku pu ko lej nych
sa mo cho dów, fi nan so wa nia, ob słu gi ser wi so wej i za rzą -
dza nia flo tą. Do wiedz się wię cej w punk cie sprze da ży
PEUGEOT.

PEUGEOT BOUTIQUE 
Po znaj kom plet ną ga mę ory gi nal nych ak ce so riów
PEUGEOT, za pro jek to wa nych spe cjal nie dla Two je go 
sa mo cho du. Zwróć rów nież uwa gę na ofer tę atrak cyj nych
ga dże tów PEUGEOT. Szcze gó ły znajdziesz na stro nie 
https://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Po znaj mar kę PEUGEOT w in ter ne cie. Wejdź na stro nę
https://www.peugeot.pl

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
Kil ka dni po wi zy cie w ser wi sie fir ma IPSOS skon tak tu je się
z To bą. Od po wia da jąc na py ta nia przy czy nisz się do po -
pra wy ja ko ści usług świad czo nych przez salony PEUGEOT. 

DLA ŚRODOWISKA
Sieć PEUGEOT na co dzień w szcze gól ny spo sób trosz -
czy się o śro do wi sko na tu ral ne: 
– se gre gu je od pa dy w za leż no ści od ich po cho dze nia
i stop nia za gro że nia dla śro do wi ska oraz gro ma dzi je
w ce lu prze ka za nia od po wied nim or ga nom od po wie -
dzial nym za ich prze twa rza nie, 
– po wie rza zbiór kę i prze twa rza nie od pa dów od po wied -
nim pod mio tom, za twier dzo nym przez sto sow ne urzę -
dy, aby za gwa ran to wać ich opty mal ne wy ko rzy sta nie
lub eli mi na cję w naj lep szych moż li wych wa run kach, 
– od po wied nio za rzą dza ry zy kiem zwią za nym z wy ko -
rzy sta niem pro duk tów che micz nych i ści śle sto su je się
do re guł bez pie czeń stwa lub ko rzy sta z eko lo gicz nych
pro duk tów za stęp czych,
– pro po nu je klien tom roz wią za nia pro eko lo gicz ne, ta kie
jak czę ści za mien ne re ge ne ro wa ne PEUGEOT(3) czy ga -
ma pro duk tów do pie lę gna cji Tech na tu re(4).

(1) Aby za po znać się ze szcze gó ło wy mi wa run ka mi gwa ran cji, umów
ser wi so wych, ubez pie czeń i in nych usług pro si my skon tak to wać się
z punk tem sprze da ży PEUGEOT.
(2) Usłu ga Peu ge ot As si stan ce jest bez płat na dla sa mo cho dów 
Peu ge ot na gwa ran cji, a usłu ga Peu ge ot As si stan ce Co kol wiek się 
Zda rzy dla sa mo cho dów Peu ge ot do 8 lat. Szcze gó ły są do stęp ne
w punk tach sprze da ży PEUGEOT.
(3) Część za mien na re ge ne ro wa na to część lub ze spół na pra wio ny
przy uży ciu fa brycz nie no wych, ory gi nal nych czę ści za mien nych.
Nie któ re ele men ty (np. obu do wy skrzyń bie gów) są re ge ne ro wa ne
me to da mi prze my sło wy mi zgod nie ze ści śle okre ślo ną pro ce du rą
re ge ne ra cji. 
(4) Tech na tu re to kom plet na ga ma pro duk tów do czysz cze nia i pie -
lę gna cji sa mo cho du, stwo rzo na z tro ską o śro do wi sko naturalne.
Pro duk ty Tech na tu re za wie ra ją od 80% do 100% skład ni ków po cho -
dze nia na tu ral ne go. Speł nia ją ure gu lo wa nia eu ro pej skie do ty czą ce
bio de gra do wal no ści de ter gen tów (648/2004/CE).

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 cję 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 za pew nia 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.


