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Od 210 lat ﬁrma PEUGEOT kultywuje francuską tradycję produkcji

najdrobniejszych szczegółów, od ergonomii po materiały oraz łącz-
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ność ze światem zewnętrznym, prowadzenie pojazdu stało się jesz-
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cze łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Oferując bogatą linię modeli,
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towaniu pojazdów o rasowym wyglądzie, oddziałujących na wszyst-

PEUGEOT pragnie zapewnić swoim Klientom swobodę wyboru, gdyż
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kie zmysły i zapewniających wyjątkowe wrażenia już nie tylko

wszystkie działania tej marki od zawsze skupiały się na wygodzie
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w sferze samego kierowania pojazdem. Dzięki dopracowaniu

i bezpieczeństwie użytkownika.
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E X P E R T A S P H A LT

Z ELEGANCJĄ

Wersja ASPHALT dedykowana jest dla profesjonalistów spędzających wiele godzin za kierownicą, potrzebujących przede wszystkim wygody

Pakiet wykończenia Look* wraz z charakterystyczną identyﬁkacją świetlną LED

i bezpieczeństwa. Bogata oferta systemów wspomagających prowadzenie pozwala spokojnie pokonać nawet najdłuższe trasy.

to dodatkowa porcja elegancji dla Twojego biznesu.

Wyrazista stylistyka i wysoko osadzona pionowa osłona chłodnicy podkreślają atrakcyjny wygląd. Mocne i wyraziste, a jednocześnie
płynne linie modelu PEUGEOT Expert są zapowiedzią przestronnego i funkcjonalnego wnętrza.
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* Jako opcja: zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy boczne w kolorze nadwozia, światła dzienne LED,
reﬂektory przeciwmgłowe, osłona chłodnicy chromowana.
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MOBILNOŚĆ W MIEŚCIE

W E R S J A KO M PA K T O WA

Wymiary zewnętrzne PEUGEOT Experta i PEUGEOT e-Experta dostosowano do uwarunkowań związanych z parkowaniem:

Wersja Compact o długości 4,60 m pozwala swobodnie przemieszczać się po mieście. PEUGEOT Expert Compact ma do 1400 kg ładowności,

dzięki ograniczeniu wysokości do 1,90 m* znacząco ułatwiono wjazd na zadaszone parkingi, a wersja elektryczna

5,1 m3 pojemności użytkowej* i 3,32 m długości użytkowej*. Może być dodatkowo wyposażony, dla ułatwienia manewrów parkowania,

może swobodnie poruszać się w strefach ograniczonego ruchu.

w kamerę cofania Visiopark 1 oraz w ADML**.

* ≤ 1,90 m wysokość modeli z ładownością standardową z wyjątkiem wersji Expert Long. Zawieszenie z podwyższoną
ładownością lub Pakietem Terenowym uniemożliwiają wjazd na zadaszone parkingi.

* Z opcją Moduwork.
** ADML: Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania samochodu.
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WY T R Z Y M A ŁO Ś Ć

N A K A Ż DY T E R E N

Wyrazisty design PEUGEOT Experta w wersji Grip emanuje solidnością i elegancją. Płynne, ekspresyjne linie samochodu

Wersja Grip z pakietem terenowym dostosowana jest do jazdy w trudno dostępnym terenie.

wskazują na obszerne i funkcjonalne wnętrze, umożliwiające przewóz 3 osób z przodu oraz ciężkich i długich ładunków*.

Ma osłonę pod silnikiem, prześwit zwiększony o 25 mm i system Grip Control. Jej ładowność
to1400 kg, a długość użytkowa 4 m*.
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* Z opcją Moduwork.

* Z opcją Moduwork.
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ELEKTRYCZNY
Z N AT U R Y

AMBITNY

Z D E C Y D O WA N I E E L E K T R YC Z N Y

Nowoczesna sylwetka i smukłe linie nowego, w 100% elektrycznego PEUGEOT e-Experta podkreślają siłę charakteru tego wydajnego pojazdu

W celu usprawnienia ładowania akumulatorów klapa gniazda ładowania umieszczona

użytkowego przeznaczonego do codziennego użytku. Na solidnej osłonie chłodnicy umieszczono opalizjące logo lwa* będące sygnaturą

została z przodu po stronie kierowcy. W tylnej części pojazdu znajduje się również

wszystkich elektrycznych modeli tej marki. Pojazdy z linii PEUGEOT e-Expert dostępne są w 3 długościach i w wersjach dostosowanych

opalizjące logo lwa* będące znakiem wyróżniającym wersji elektrycznych, a także specjalny

do zróżnicowanych potrzeb użytkowników profesjonalnych.

monogram „e-Expert”.
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* Dostępny jako opcja z Pakietem Look.
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S TAW I A M Y N A Z A S I Ę G

KO N T R O L U J Z D A L N I E S W Ó J S A M O C H Ó D

PEUGEOT e-Expert wyposażony jest w akumulator wysokonapięciowy o pojemności 50 kWh zapewniający zasięg do 230 km WLTP*
lub w akumulator o pojemności 75 kWh zapewniający zasięg do 330 km WLTP**. Akumulator umieszczony jest w przemyślany sposób, dzięki czemu

Dzięki aplikacji MyPeugeot® możesz w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca sprawdzić: zasięg,

przestrzeń dla pasażerów i ładunku nie uległa zmniejszeniu. Akumulator objęty jest 8-letnią gwarancją lub do przebiegu 160 000 km, na zachowanie

postęp i stan naładowania akumulatora, statystyki zużycia paliwa na dotychczasowych trasach.

przynajmniej 70% pojemności ładowania. Proces ładowania jest bardzo prosty i może być wykonywany w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy.

Możesz też zdalnie uruchomić lub wyłączyć niektóre funkcje samochodu:

W przypadku ładowania z miejskich stacji naładowanie do poziomu 80% można uzyskać w zaledwie 30 minut.

– Uruchamianie i programowanie ładowania akumulatora, aby skorzystać z atrakcyjnych stawek poza godzinami szczytu.

* Akumulator 50 kWh: dostępny w wersjach Compact, Standard i Long. ** Akumulator 75 kWh: dostępny w wersjach Standard i Long.
Podane wartości zasięgów i poboru mocy ustalono na podstawie procedury badawczej WLTP stosowanej od 1 września 2018 roku dla potrzeb odbioru pojazdów fabrycznie nowych.
Wartości te mogą wahać się w zależności od rzeczywistych warunków eksploatacyjnych i poszczególnych czynników, takich jak prędkość, moc klimatyzacji, styl jazdy oraz temperatura zewnętrzna.
Czas ładowania zależy m.in. od mocy prostownika pokładowego, od jakości kabli użytych do ładowania oraz od rodzaju i mocy dystrybutora energii.
Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html.

– Wstępne nagrzewanie lub schłodzenie kabiny, aby zapewnić optymalny komfort bez zużywania energii z akumulatora.
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P R Z YJ E M N O Ś Ć
P R O WA D Z E N I A
Projektując wnętrze PEUGEOT Experta i PEUGEOT e-Experta zdecydowanie
postawiono na komfort jazdy. Wygodny stopień ułatwia dostęp do wysoko
umieszczonego fotela kierowcy, skąd doskonale widoczna jest sytuacja na
drodze. Funkcjonalne i ergonomiczne stanowisko kierowcy zapewnia pozycję
charakterystyczną dla modeli sedan oraz wyposażone jest
w wiele praktycznych schowków.
Nowa, specyﬁczna dla PEUGEOT e-Experta tablica przyrządów z kolorowym
wyświetlaczem o przekątnej 3,5 cala pokazuje w czasie rzeczywistym istotne
informacje dotyczące jazdy, m.in. dostępny zasięg
oraz wskaźnik mocy (Charge/Eco/Power*).
Za pomocą klawiszy skrótów znajdujących się na dużym panelu dotykowym
można uzyskać szybko dostęp do wszystkich elementów układu elektrycznego
i wyświetlić krzywe poboru mocy. Przycisk „e-Toggle” zapewnia natychmiastowy
dostęp do funkcji sterujących automatyczną skrzynią biegów. Można również wybrać
jeden z trzech trybów jazdy: ECO, NORMAL i POWER **.
Dostępny w standardzie elektryczny hamulec postojowy działa automatycznie
i jest bardzo łatwy w użyciu.

Wnętrze e-Expert

* CHARGE: Odzyskiwanie / częściowe doładowanie akumulatora
- ECO: Optymalizacja zużycia energii - POWER: Moc maksymalna.
** ECO: optymalizacja zasięgu - NORMAL : optymalny poziom komfortu
- POWER : Optymalizacja osiągów podczas przewożenia ciężkich ładunków.
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I N T U I C YJ N E I B E Z P I E C Z N E
P R O WA D Z E N I E
Głosowa nawigacja 3D pozwala szybciej i łatwiej dotrzeć do celu. Oferuje m.in.
inteligentne usługi i nadawanie komunikatów o sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym
pochodzących z TomTom Trafﬁc(1). Na 7-calowym ekranie(2) przewidziano również funkcję
Mirror Screen(3), która umożliwia korzystanie z aplikacji zainstalowanych na smartfonie
kompatybilnych z Apple CarPlayTM lub Android Auto.
W celu zapewnienia większej wygody i bezpieczeństwa jazdy, PEUGEOT Expert
wyposażony jest w wiele systemów wspomagających kierowcę: Visiopark1(4),
rozpoznawanie znaków drogowych i sugerowanie zalecanej prędkości(5), automatyczna
zmiana świateł drogowych i mijania(5), Active Safety Brake(5), tempomat adaptacyjny(5),
system ostrzegania o przekroczeniu linii pasa ruchu(5), kontrola martwego pola(5),
wyświetlacz Head-Up Display(5) oraz 4 poduszki powietrzne(5).

(1)

W zależności od kraju.
W standardzie, opcjonalnie lub dostępność uzależniona od modelu.
(3)
Działają tylko certyﬁkowane aplikacje Android AutoTM i Apple CarPlayTM, podczas postoju lub w trakcie jazdy, w zależności
od przypadku. Niektóre funkcje tych aplikacji są niedostępne podczas jazdy. Niektóre treści dostępne nieodpłatnie
na smartfonie wymagają zainstalowania darmowej aplikacji będącej odpowiednikiem aplikacji płatnej zgodnej z Android
AutoTM lub Apple CarPlayTM. W zależności od przypadku, funkcja Mirror Screen realizowana jest przez Android AutoTM
(w przypadku smartfonów z systemem Android) lub przez Apple CarPlayTM (w przypadku smartfonów z systemem iOS),
przy czym wymagana jest transmisja danych komórkowych i dostęp do internetu. Więcej informacji można uzyskać
na stronie internetowej https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/uslugi-mobilne/mirror-screen.html.
(4)
Dostępny w standardzie lub opcjonalnie z 7-calowym ekranem dotykowym, w zależności od modelu.
(5)
Dostępna w standardzie lub opcjonalnie, w zależności od modelu.
(2)
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W I Ę C E J U Ł AT W I E Ń
TO W I Ę K S Z A E F E K T Y W N O Ś Ć

KO N C E P C J A
M O D U WO R K
PEUGEOT Expert wyposażony jest w składaną kanapę Moduwork*, dzięki której można
uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową, gdy miejsce obok kierowcy pozostaje puste.
Po uniesieniu fotela bocznego utworzony zostaje dodatkowy przedział ładunkowy
z płaską podłogą. Wystarczy wówczas otworzyć klapę w przegrodzie, aby zwiększyć
długość użytkową pojazdu do 4 metrów, dzięki czemu możliwe jest przewożenie
długich przedmiotów.
Wnętrze PEUGEOT Experta można również łatwo przekształcić w mobilne biuro:
po opuszczeniu środkowego podłokietnika uzyskujemy dostęp do praktycznego stolika.
Ponadto na desce rozdzielczej przewidziano uchwyt na smartfon** z okablowaniem
do ładowania oraz uchwyt na tablet, dzięki czemu są łatwo dostępne i doskonale
widoczne.
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* Opcjonalnie lub niedostępne, w zależności od wersji.
** Dostępny w gamie akcesoriów. Wspornik tabletu przystosowany do tabletów o wielkości do 11 cali.
Zasilanie tabletu przez gniazdo USB znajdujące się na desce rozdzielczej.

Ł AT W Y Z A Ł A D U N E K
Ułatwiaj sobie codzienność! Otwórz drzwi boczne przesuwne poprzez przesunięcie stopy pod tylnym zderzakiem*.
Ten sam gest umożliwia zamknięcie drzwi i zablokowanie zamka, kiedy oddalasz się od samochodu.
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* W opcji lub niedostępne, w zależności od wersji.
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GAMA DLA
I N DY W I D U A L I S T Ó W
PEUGEOT Expert oraz e-Expert jest dostępny w wielu wersjach, dzięki czemu
można wybrać wariant odpowiadający potrzebom konkretnej branży.
W 6-osobowych wersjach z przedłużoną kabiną dostępna jest 3-osobowa
kanapa w drugim rzędzie, co daje większą elastyczność i pozwala
przewieźć do sześciu osób. Kanapa występuje w dwóch wariantach:
Platforma, Furgon Compact, Furgon Standard, Kombi do 9 miejsc i wersja z przedłużoną kabiną

stała przy pojemności użytkowej do 4 m3 lub składana
przy pojemności użytkowej do 5,5 m3.
PEUGEOT Expert dostępny jest także w wersji z platformą.
Otwiera to możliwość wielu modyﬁkacji, realizowanych przez ﬁrmy
adaptacyjne na życzenie klientów i zgodnie z ich indywidualnymi,
w coraz większym stopniu specyﬁcznymi potrzebami.
Solidna i funkcjonalna wersja Kombi, nawet w rozmiarze Compact
o długości 4,6 m, może pomieścić do 9 osób.

Wersja z przedłużoną kabiną
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Long

Standard
Compact

WYMIARY I POJEMNOŚCI
Wymiary wewnętrzne

Wymiary (mm)

Wersje

Wymiary (mm)

Compact

Długość całkowita (mm)
Wysokość całkowita (mm)

(1)

Wymiary części bagażowej

Wersje

Wymiary zewnętrzne

4609
(1)

1905*

Standard
4959
1895*

Long
5309
1935

Szerokość całkowita,
bez lusterek bocznych (mm)

1920

1920

1920

Szerokość z rozłożonymi
lusterkami (mm)

2204

2204

2204

≤ 1900 mm dla wszystkich wersji elektrycznych z wyjątkiem podwyższonej ładowności.

Compact

Standard

Long

Maks. wysokość wnętrza

1397

1397

1397

Maks. długość użytkowa

2162

2512

2862

Maks. długość użytkowa
z Moduwork

3324

3674

4026

Objętość użytkowa (m3)

4,6

5,3

6,1

Maks. objętość użytkowa
z Moduwork (m3)

5,1

5,8

6,6

1400

1400

1400

Maks. ładowność (kg)**

Wersje

Wymiary (mm)

Compact

Standard

Long

Szerokość użytkowa (pomiędzy nadkolami)

1258

1258

1258

Wysokość światła drzwi tylnych

1220

1220

1220

745

935

935

1238

1241

1241

545-626

544-613

600-633

Szerokość światła drzwi
przesuwnych bocznych
Wysokość światła drzwi
przesuwnych bocznych
Wysokość progu załadunkowego

Wersje

Maks. objętość użytkowa (m3)
Wydłużona kabina ze złożonymi
siedzeniami
Wydłużona kabina z przegrodą
zamontowaną na stałe

Standard

Long

4,7

5,5

3,2

4

*1940 /1930 z opcją Podwyższona Ładowność.
** Dostępna w zależności od wersji, silnika i wyposażenia.

WYPOSAŻENIE
DLA PROFESJONALISTY
Przegrody
Do PEUGEOT Experta i e-Experta dostępne są różne warianty przegród:
- przegroda standardowa blaszana lub przeszklona* w górnej części,
z klapą Moduwork* w dolnej części lub bez.
- przegroda Komfort* zapewniająca izolacje termiczną i akustyczną
oraz większy zakres regulacji oparcia kierowcy, z klapą Moduwork*
lub bez, od strony kabiny wykończona jasną tapicerką
dopasowaną do pokrycia suﬁtu.
Wykończenie drewniane
W ofercie są dwa rodzaje paneli drewnianych
do zabezpieczenia części bagażowej PEUGEOT Experta:
- zestaw paneli drewnianych **.
- zestaw paneli drewnianych pokrytych specjalną
warstwą antypoślizgową*, z aluminiowymi listwami progowymi.
Zależnie od potrzeb, można wybierać spośród licznych zestawów osłon na
podłogę, nadkola i na całą powierzchnię ścian** części bagażowej.
Haki holownicze
PEUGEOT Expert i e-Expert może ciągnąć przyczepę o masie do 2,5 t***.
Dostępne są różne rodzaje haków*:
- zaczepy wypinane, z klasyczną kulą lub hakiem,
- haki holownicze z kulą odkręcaną
(typu łabędzia szyja) do PEUGEOT Expert Kombi.

* Dostępne w opcji lub w ofercie akcesoriów, w zależności od wersji.
** Drewniane osłony na ściany przedziału bagażowego nie są dostępne
w wersji z przesuwnymi drzwiami bocznymi.Sterujący nimi mechanizm
jest umieszczony w połowie wysokości ściany bocznej.
*** W granicach dopuszczalnej masy całkowitej (DMC).
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P R Z E WÓZ O S Ó B
PEUGEOT Expert Kombi i e-Expert Kombi, solidny i funkcjonalny, może być
wykorzystany do przewozu aż 9 osób, także w wersji Compact, o długości 4,6 m.
Wysokość 1,90 m pozwala bez trudu wjechać na zadaszone parkingi.
Dostęp do trzeciego rzędu siedzeń jest niezwykle łatwy. Wystarczy jednym prostym
ruchem przesunąć fotel w drugim rzędzie i otworzyć w ten sposób przejście do
tylnego rzędu. Aby ułatwić załadunek bagaży, samochód może być wyposażony
w przeszklone dwuskrzydłowe drzwi tylne, z podgrzewaną szybą i wycieraczką*.
PEUGEOT Expert Kombi i e-Expert Kombi dostępny jest w wielu konﬁguracjach.
Wszystkie tylne siedzenia mogą być wyjmowane.
Są to między innymi wersje:
• dwuosobowa ławka pasażera z przodu*
• indywidualne fotele w pierwszym rzędzie i dzielona kanapa w drugim rzędzie*
• dzielona kanapa w drugim rzędzie* i pełna kanapa w trzecim rzędzie*.
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* Zależnie od wersji : ≤ 1,90 m wysokość modeli z ładownością standardową z wyjątkiem wersji Expert Long.
** Dostępne w standardzie lub w opcji.

B E Z KO M P R O M I S O WA
WYDAJNOŚĆ

NAPĘD
1 0 0 % E L E K T R YC Z N Y
Nowy PEUGEOT e-Expert z silnikiem elektrycznym o mocy
100 kW (136 KM) doskonale radzi sobie w mieście,
a jednocześnie jest wyjątkowo mocny i bezpieczny podczas
jazdy na dłuższych trasach. Ta wydajna elektryczna jednostka
napędowa zapewnia natychmiastowe przyśpieszenie dzięki
momentowi obrotowemu 260 Nm, który jest dostępny już od
pierwszej chwili. Zasiadając za kierownicą PEUGEOT e-Experta
możesz cieszyć się elastyczną, dynamiczną i cichą jazdą*.
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* Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas omijania innych użytkowników drogi, zwłaszcza
pieszych, którzy mogą nie być przyzwyczajeni do odgłosów cicho poruszającego się pojazdu.

SILNIKI DIESLA BlueHDi

M O D U Ł O WA P L AT F O R M A

PEUGEOT Expert wyposażony jest w silniki BlueHDi ukierunkowane na likwidację zanieczyszczeń u źródła ich powstawania.

PEUGEOT Experta zaprojektowano na bazie innowacyjnej modułowej platformy EMP2, która zapewnia wiele atutów.

Zapewniają one niższe zużycie paliwa. Dodatkowo, koszty eksploatacji PEUGEOT Experta są konkurencyjne dzięki

Jednym z nich jest możliwość zastosowania napędu silnikiem Diesla lub silnikiem elektrycznym.

rzadszym wizytom przeglądowym, wyznaczonym co 40 000 km lub 2 lata.

Nowy PEUGEOT e-Expert również korzysta z technicznych atutów platformy EMP2, zapewniających zoptymalizowaną
przestrzeń ładunkową oraz pozycję kierowcy, taką samą jak w wersjach z napędem spalinowym.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
• Pomiary zgodne z procedurą WLTP (1): Zużycie paliwa od 4,7 do 5,7 w cyklu mieszanym, od 4,7 do 5,3 w cyklu pozamiejskim i od 5,00 do 6,3 w cyklu miejskim NEDC (l/100 km) – Emisja CO2 (w cyklu mieszanym) NEDC: od 125 do 152 (g/km).
(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną
procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną
(NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC.
Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy również od warunków
użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne
w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyﬁkacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie:
https://www. peugeot. pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp. html.
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P R Z YJ A Z N E W N Ę T R Z E
Poznaj ofertę wysokiej jakości tapicerki
z tkaniny łączonej z ekoskórą.

Ekoskóra Carla czarna / Tkanina Curitiba Triton Meltem
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N A DA J TO N
Wybierz jeden z 4 efektownych kolorów.
Blanc Banquise(1)

(1)
(2)

Noir Perla Nera(2)

Gris Artense(2)

W standardzie.
Metalizowany, w opcji.

Gris Platinium(2)

D O P R AC UJ C A ŁO Ś Ć
Spersonalizuj PEUGEOT Experta wybierając jeden z 5 modeli
kołpaków i obręczy kół 16” lub 17”.

* W standardzie, w opcji lub niedostępne, w zależności od wersji.
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Półkołpak czarny lub szary 16” i 17”*

Kołpak San Francisco 16”*

Kołpak Miami 17”*

Obręcz Phoenix 17”
(niediamentowana)*

Obręcz diamentowana Phoenix 17”*
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S A M O C H O DY A D A P T O WA N E :
G A M A D O Z A DA Ń
S P E C J A L N YC H
Transport osób z niepełnosprawnościami

Wypoczynek

Ambulans

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów,
Expert i e-Expert są dostępne w wielu wersjach takich jak:
samochody dla służb mundurowych, wywrotki, pojazdy
z powiększoną kabiną, ambulanse, izotermy, chłodnie,
przewoźne sklepy… itd.
Dla ułatwienia adaptacji PEUGEOT Experta i e-Experta
dostępne są elementy elektryczne*, pozwalające
zamontować dodatkowe urządzenia bez konieczności
modyﬁkacji elektrycznego systemu zasilania samochodu.
PEUGEOT Expert dostępny jest w wersji z platformą
do zabudowy, stanowiącą podstawę do dalszej modyﬁkacji.
Dbając o bezpieczny montaż nadwozia, wzmocniono
konstrukcję samochodu i zaprojektowano specjalne
zintegrowane punkty mocowania.

Izoterma

Terenowy 4x4

Przykłady adaptacji nie stanowiące oferty – dekoracje niedostępne.
* W standardzie lub opcji.
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Z AW S Z E Z T O B Ą ,
W K A Ż D E J SY T UAC J I
SIEĆ SERWISOWA I USŁUGI
Wybierając PEUGEOT zyskujesz dostęp do rozbudowanej sieci serwisowej. Odpowiednie warunki przyjęcia,
pełen profesjonalizm, zaawansowane wyposażenie techniczne i jakość obsługi… Wszystko ma jeden cel, którym
jest satysfakcja klienta na najwyższym poziomie. Masz
całkowitą pewność, że zwracasz się do specjalisty który
Cię wysłucha, zrozumie Twoje oczekiwania i skutecznie
na nie odpowie. PEUGEOT to zaufana marka, która stawia na budowanie długoterminowych relacji z klientami.
GWARANCJA UMOWNA
Gwarancja PEUGEOT to przede wszystkim wizja spokoju i dobrego samopoczucia. Twój nowy samochód jest
objęty gwarancją na części (poza przeglądami i zużyciem), która w okresie 2 lat zabezpiecza przed wadami
fabrycznymi, bez limitu kilometrów. Nadwozie jest objęte 12-letnią gwarancją antyperforacyjną i 3-letnią
gwarancją na powłokę lakierniczą.(1)
UMOWY SERWISOWE
Umowy serwisowe PEUGEOT odpowiadają na Twoje potrzeby i są dostosowane do sposobu, w jaki korzystasz
z samochodu. Dzięki nim możesz zachować pełen spokój.
Assistance, naprawa w przypadku usterki, wymiana zużytych części podczas przeglądu – to Ty wybierasz
zakres usług, który najbardziej Ci odpowiada. Korzystaj
z nieskrępowanej wolności.(1)
UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia oferowane przez PEUGEOT uzupełniają
gamę kompleksowych usług oferowanych przez sieć
Marki. Proponujemy zawarcie umowy, która zabezpiecza przed ryzykiem i zapewnia pełną ochronę. Wybierając ubezpieczenia z naszej oferty masz pewność,
że wszystkie naprawy będą realizowane w Twoim
serwisie PEUGEOT lub w innym wybranym autoryzowanym punkcie. Zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem oryginalnych części, zgodnie z zaleceniami
gwarancyjnymi Marki.(1)
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PEUGEOT ASSISTANCE
Wystarczy jedno połączenie, aby poradzić sobie z nieprzewidzianym zdarzeniem na drodze. Usługa jest
aktywna zarówno w Polsce, jak i za granicą, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Można z niej skorzystać bezpłatnie nawet do 8 lat po zakupie
samochodu.(2) Aby z niej skorzystać należy zadzwonić
na numer telefonu 800 22 24 24 (bezpłatny, na terenie
Polski) lub (+48) 602 22 24 24 (w Polsce i za granicą, połączenie płatne). To rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw nieoczekiwanym problemom.
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA PEUGEOT
Wykonując przeglądy w sieci serwisów PEUGEOT
zyskujesz pewność, że usługa zostanie zrealizowana
przez profesjonalistów z zachowaniem najwyższych
standardów jakościowych i przy użyciu odpowiednich
części. Mechanicy, technicy i blacharze to wyszkoleni
specjaliści, którzy są na bieżąco z najnowocześniejszymi technologiami i doskonale znają gamę samochodów
PEUGEOT. Korzystają z wyselekcjonowanych materiałów i narzędzi zatwierdzonych przez producenta. Roczna
gwarancja na wykonaną usługę dotyczy zarówno części zamiennych, jak i robocizny i jest respektowana
w całej sieci PEUGEOT. Wykorzystane części są zawsze
zgodne ze specyﬁkacją i wytycznymi producenta.
Wszelkie czynności są wykonywane zgodnie z procedurami i normami dotyczącymi napraw, zatwierdzonymi
przez PEUGEOT. Lakiery i wykorzystane materiały są
zgodne z recepturami producenta i warunkami gwarancji antyperforacyjnej.
PEUGEOT PROFESSIONAL
Sieć Peugeot Professional Center oferuje dla klientów
ﬂotowych wyjątkowe rozwiązania. Nie ma znaczenia,
jakie samochody wchodzą w skład Twojego parku.
Dobierzemy do jego specyﬁki ofertę zakupu kolejnych
samochodów, ﬁnansowania, obsługi serwisowej i zarządzania ﬂotą. Dowiedz się więcej w punkcie sprzedaży
PEUGEOT.

PEUGEOT BOUTIQUE
Poznaj kompletną gamę oryginalnych akcesoriów
PEUGEOT, zaprojektowanych specjalnie dla Twojego
samochodu. Zwróć również uwagę na ofertę atrakcyjnych
gadżetów PEUGEOT. Szczegóły znajdziesz na stronie
https://boutique.peugeot.com.
PEUGEOT INTERNET
Poznaj markę PEUGEOT w internecie. Wejdź na stronę
https://www.peugeot.pl
BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
Kilka dni po wizycie w serwisie ﬁrma IPSOS skontaktuje się
z Tobą. Odpowiadając na pytania przyczynisz się do poprawy jakości usług świadczonych przez salony PEUGEOT.
DLA ŚRODOWISKA
Sieć PEUGEOT na co dzień w szczególny sposób troszczy się o środowisko naturalne:
– segreguje odpady w zależności od ich pochodzenia
i stopnia zagrożenia dla środowiska oraz gromadzi je
w celu przekazania odpowiednim organom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie,
– powierza zbiórkę i przetwarzanie odpadów odpowiednim podmiotom, zatwierdzonym przez stosowne urzędy, aby zagwarantować ich optymalne wykorzystanie
lub eliminację w najlepszych możliwych warunkach,
– odpowiednio zarządza ryzykiem związanym z wykorzystaniem produktów chemicznych i ściśle stosuje się
do reguł bezpieczeństwa lub korzysta z ekologicznych
produktów zastępczych,
– proponuje klientom rozwiązania proekologiczne, takie
jak części zamienne regenerowane PEUGEOT(3) czy gama produktów do pielęgnacji Technature(4).

(1) Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji, umów
serwisowych, ubezpieczeń i innych usług prosimy skontaktować się
z punktem sprzedaży PEUGEOT.
(2) Usługa Peugeot Assistance jest bezpłatna dla samochodów
Peugeot na gwarancji, a usługa Peugeot Assistance Cokolwiek się
Zdarzy dla samochodów Peugeot do 8 lat. Szczegóły są dostępne
w punktach sprzedaży PEUGEOT.
(3) Część zamienna regenerowana to część lub zespół naprawiony
przy użyciu fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych.
Niektóre elementy (np. obudowy skrzyń biegów) są regenerowane
metodami przemysłowymi zgodnie ze ściśle określoną procedurą
regeneracji.
(4) Technature to kompletna gama produktów do czyszczenia i pielęgnacji samochodu, stworzona z troską o środowisko naturalne.
Produkty Technature zawierają od 80% do 100% składników pochodzenia naturalnego. Spełniają uregulowania europejskie dotyczące
detergentów (648/2004/CE).
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 produkcji sprzedawanych wyrobów. 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.

