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da bi vam lahko nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje. Bolj kot 

karkoli drugega, vam želimo nuditi svobodo izbire, kajti ljudje so od 

nekdaj bili in vedno bodo v središču naše pozornosti.

PEUGEOT že več kot 200 let spoštuje francosko tradicijo kakovostne 

in inovativne industrijske izdelave. Dandanes PEUGEOT usmerja vso 

svojo energijo v izdelavo vozil z elegantnim dizajnom, ki vožnjo 

spremenijo v stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali, povez-

ljivost... Vsaka najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena, 
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NAJVEČJ I  ZAPEL J IVEC



E LEGANTEN D IZAJN 

Na prvi pogled vas bo zagotovo očaral nadvse mogočen prednji del z okrasno masko s kromanimi letvicami  
in halogenskimi žarometi z ostrim in prodornim pogledom. Odločite se lahko tudi za elegantne luči Full LED* 
mačje oblike in prednjo okrasno masko "Sanded Chrome" z vzorcem šahovnice*. Odkrijte njegove tekoče in 
dinamične linije, ki jih dodatno izpostavi eleganten okrasni vstavek blatnika iz kromanega materiala**, ki se 
nadaljuje v okrasni profil strešnega loka iz nerjavnega jekla.
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*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 



POPOLNO R AVNOVES J E

SUV 3008 nam z vseh zornih kotov razkriva svoj športen temperament prek privzdignjene drže  
in velikih koles, ki so lahko tudi 19-palčna. Njegov ekskluziven značaj se čuti tudi iz dizajna  
in kakovosti vseh obdelanih površin, kot so na primer zunanja ogledala v črni Perla Nera  
in njegovi usločeni strešni prtljažni drogovi iz aluminija.
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ZMOGLJ IVOST  IN  VARČNOST
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Ikonski dizajn vozila SUV 3008 vas ne bo očaral zgolj s svojo preprostostjo, temveč tudi zaradi izraznih stilskih 
elementov. Vozilo, ki je prava poosebljena eleganca, krasita streha Black Diamond* z okrasnim profilom iz nerjavnega 
jekla, ki se razteza vse do zadnjega spojlerja, in okrasna letev v svetleči črni barvi na zadnjem delu z lučmi LED v obliki 
treh krempljev, ki svetijo podnevi in ponoči.

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



ŠPORTNA ELEGANCA 

Celotna moč tega SUV-ja se diskretno odraža prek številnih karizmatičnih podrobnosti, kot je na primer dvojno ustje izpušne 
cevi iz kromanega materiala* na obeh straneh zadnjega odbijača in pa tudi prijetna spremljevalna osvetlitev, ki na tla 
ponosno projicira logotip leva**.
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*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  
**Na voljo skupaj z opcijsko pomično panoramsko streho, odvisno od izvedenke. 





VSEPOVSOD IN  NEPRENEHOMA



NA MEST ITE  SE  IN  SE  PREDAJT E  ULT IM AT IVN IM  UŽ ITKOM

S priključnim hibridom SUV 3008 se lahko nemudoma podate na nepozabno potovanje. 
Prostornost in udobje v notranjosti ostajata nespremenjena, neslišno delovanje motorja v električnem načinu in 
umirjena vožnja brez cukanja pa bosta še povečala vaše užitke v vožnji. Priključni hibrid SUV 3008 izstopa zaradi 
ekskluzivnih dodatkov, ki poosebljajo tehnologijo in modernost. 
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P REPOZNAVEN D IZAJN
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SUV PEUGEOT 3008 HYBRID* in 3008 HYBRID4** krasita emblema HYBRID ali HYBRID4,  
ki subtilno nakazujeta, da vozilo s svojo tehnologijo sodi med priključne hibride. Ko ima ta SUV med vožnjo vklopljen električni način, na vrhu 
vetrobranskega stekla sveti dioda LED sinje modre barve, ki je vidna tudi od zunaj in omogoča lažji dostop do predelov z omejenim prometnim 
režimom.  
V notranjosti je ekskluzivno oblazinjenje*** Alcantara® v sivi barvi Gréval na voljo v kombinaciji z dekorativnimi dodatki iz pravega staranega 
hrastovega lesa "Grey Oak". 

*Na voljo od 06/2020 dalje. - Dvokolesni pogon, 225 konjskih moči, od izvedenke Allure dalje. 
**Štirikolesni pogon, 300 konjskih moči pri izvedenkah GT Line (od 06/2020 dalje) in GT.  
***Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
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H ITRO IN  ENOSTAVNO POLNJENJE

Da bi lahko v celoti izkoristili 59 kilometrov dosega (WLTP) v električnem načinu, imate na voljo več rešitev za polnjenje: 
doma, na delovnem mestu* ali na javnih priključkih.

*Na standardnem priključku (polnilnik 3,7 kW, 8 A), na zmogljivejšem priključku tipa Green’up® (polnilnik 3,7 kW, 14 A) ali polnilni postaji Wallbox.



KOMUNIC IRAJTE  S  SVOJ IM  PR IK LJ UČ NIM  H IBR IDOM  3 0 0 8
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S svojim pametnim telefonom* lahko povsem preprosto predhodno nastavite temperaturo potniškega prostora 
vašega priključnega hibrida 3008 (gretje ali hlajenje), pregledate stanje napolnjenosti baterije in sprožite polnjenje... 
Vse to povsem brezskrbno. 

*Povezava prek aplikacije MyPeugeot.



NOTRANJA IZKUŠNJA
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RA ZBURLJ IVA  VOŽNJA V  PEUG EOT 3 D  i - COC K P IT ®

Voznikovo mesto PEUGEOT 3D i-Cockpit® vas vabi k odkrivanju stoodstotno digitalnega okolja z 8-palčnim kapacitivnim zaslonom na dotik, 
digitalne plošče v višini oči v bakrenih barvah, nad katero se nahaja kompakten volan z integriranimi stikali, in električno napajanega samodejnega 
menjalnika. Pri priključno hibridnih izvedenkah se vam v vašem vidnem polju prikazujejo vse posebne informacije za vožnjo (način vožnje, nivo 
merilnika električnega pogona in razpoložljiva razdalja v električnem načinu…).



*Delovale bodo le certificirane aplikacije Apple CarPlay™ ali Android Auto, ko je vozilo ustavljeno in med vožnjo, odvisno od primera. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih 
lahko brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Apple CarPlay™ ali Android Auto, ki je na voljo proti plačilu. 
Funkcija Mirror Screen lahko deluje z uporabo tehnologije Apple CarPlay™ (za telefone s sistemom iOs) ali tehnologije Androïd Auto (za telefone s sistemom Android), če ima uporabnik s svojim operaterjem mobilne 
telefonije sklenjeno naročniško razmerje z internetnim dostopom.  
**Indukcijsko polnjenje za naprave združljive s standardom Qi. 

BREZMEJNA POVEZLJ IVOST

Naj intuitivni sistemi za povezljivost vozila SUV 3008 poskrbijo za vse: povezljiva 3D navigacija, Mirror Screen*, brezžično polnjenje**… Na zaslonu 
na dotik je tudi poseben meni za hibridni pogon, prek katerega je možno dostopati do novih informacij (pretoki energije, statistični podatki o porabi, 
območje dosega v popolnoma električnem načinu…).
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NA DZORUJTE  SVOJE  OBČUTKE

Pod veliko panoramsko stekleno streho*, ki vas obliva s svetlobo, se prepustite 
ergonomsko oblikovanim sedežem z 8-točkovno masažo** in zvoku z visoko 
kakovostjo reprodukcije, ki jo nudi sistem Hi-Fi Premium FOCAL®***. Odkrijte 
značilen francoski zvok.

*Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
***Za doplačilo. 



2 1





ZA POVSEM BREZSKRBNA RAZISKOVANJA
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V ED NO Z  DOBRIM  SPREMSTVOM

Predvidite dogodke. Zaznajte več in si povečajte vidljivost. V pravem arzenalu 
sistemov za pomoč najnovejše generacije imate na voljo funkcijo za 
prepoznavanje prometnih znakov in priporočilo o omejitvi hitrosti, 
samodejno zaviranje v sili (Active Safety Brake) z opozorilnikom na nevarnost 
naleta (Distance Alert), opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu, 
aktivni sistem za nadzor mrtvega kota, opozorilnik na voznikovo 
nepozornost, prilagodljivi tempomat s funkcijo 30* ali funkcijo Stop & Go**  
in pomoč pri zadržanju vozila na voznem pasu**.

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 





 

ODLOČITE  SE  ZA  UČ INKOVITOST  NAČINA 4WD* .
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Zmogljiva izvedenka HYBRID4 vam s štirikolesnim pogonom ponuja več užitkov v vožnji in zagotavlja izboljšano pogonsko 
moč na cestah izven mesta ali na zahtevnejšem terenu. Rezultat tega je brezhiben oprijem, ne glede na to, ali je cesta 
vlažna, blatna, zasnežena ali ovinkasta. Če zaukazana moč to dopušča in če je stopnja napolnjenosti baterije zadovoljiva,  
se lahko način 4WD vzpostavi tudi pri 100 % električnem pogonu.

*Na voljo izključno za izvedenke 3008 HYBRID4 z nivojem opreme GT Line (od 06/2020 dalje) in GT.
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OHRANITE  NADZOR

Sneg, blato, pesek … PEUGEOT 3008 se ne ustraši ničesar. Enako dobro se znajde v mestu kot tudi v zahtevnejših razmerah, 
saj lahko prek njegove funkcije Advanced Grip Control* prilagodite način oprijema z enim samim obratom vrtljivega gumba 
na sredinski konzoli. Domiselni sistem za pomoč pri spustu po strmini (Hill Assist Descent Control)** pa izvaja izjemno 
natančno kontrolo, tako da boste lahko uspešno premagali tudi najbolj strma pobočja.

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke 3008 PureTech in BlueHDi. 
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  

28





MOTORJ I  PURETECH IN  BLUEHDI

Na voljo vam je univerzalna ponudba za vse tipe motorjev*, PureTech in BlueHDi, ki so na voljo za vozilo SUV 3008 in ki se 
vgrajujejo skupaj s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ali pa z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8** za še pestrejšo 
izbiro in več možnosti za personalizacijo. Ti raznoliki motorji so postali še bolj zmogljivi, bolj varčni z vidika porabe goriva in bolj 
udobni za vožnjo. 
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SA MODEJNI  MENJALNIK  EAT8

Samodejni menjalnik EAT8* zagotavlja hitro in tekoče prestavljanje po zaslugi električno impulznega spreminjanja 
prestav Shift and Park by wire*** in obvolanskih prestavnih ročic.

*EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): osemstopenjski samodejni menjalnik je na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od tipa motorja in izvedenke. 
**Prestavna ročica z električnim krmiljenjem. 



*HYBRID: Motor PureTech z močjo 132 kW/180 KM in motor z močjo 80 kW/110 KM. - Kombinirana moč motorjev 225 KM je na voljo od 06/2020 dalje. 
**HYBRID4: Motor PureTech z močjo 147 kW/200 KM in dva električna motorja z močjo 80 kW/110 KM. - Kombinirana moč motorjev znaša 300 konjskih moči. 
***Ocenjene vrednosti so podane zgolj informativno. 
Doseg akumulatorja se lahko spreminja glede na dejanske pogoje uporabe (vremenske razmere, stil vožnje...). 

PR IKLJUČNI  H IBR ID :  VEČNAMENSKA VOŽNJA
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Glede na vaš način uporabe se lahko prosto odločite za skupno moč v višini 225 KM* ali 300 KM** v kombinaciji z novim 8-stopenjskim elektrificiranim 
samodejnim menjalnikom e-EAT8, za dvokolesni ali štirikolesni pogon oziroma za enega ali dva električna motorja z močjo 80 kW/110 KM za bolj 
intenzivne užitke.  
V električnem načinu baterija nudi 50 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP*** (NEDC: 60 km) pri izvedenki HYBRID in do 59 km dosega 
po preizkusnem postopku WLTP*** (NEDC: 69 km) pri izvedenki HYBRID4. 
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P OVSEM DRUGAČNO DOŽIVETJ E  VOŽNJ E

Priključno hibridni motor vam pričara celo paleto novih občutkov in je tudi izjemno poskočen zlasti zaradi štirih načinov vožnje*, ki jih lahko prosto 
uporabljate: ELECTRIC, HYBRID, SPORT in 4WD. Po zaslugi funkcije Brake se energija generira med zaviranjem ali upočasnjevanjem ob odmiku 
noge s pedala, s čimer se poveča doseg v električnem načinu (Electric).

*Electric: električni način pogona do 135 km/h (način z ničnimi emisijami in neslišno delovanje). 
- Hybrid: izmenični preklop med električnim načinom in načinom pogona na notranje zgorevanje za zagotovitev optimalnega izkoristka razpoložljivih virov energije. 
- Sport: Izjemna zmogljivost v načinu SPORT, ki izkorišča čisto vse razpoložljive vire energije.  
- 4WD: Na voljo izključno za izvedenko HYBRID4 z nivojem opreme GT Line (od 06/2020 dalje) in GT za izboljšano vlečno moč (štirikolesni pogon in kombinirana moč motorja z notranjim 
zgorevanjem in električnega motorja, ki znaša 300 konjskih moči). 



UST VARITE  S I  SVOJ  LASTEN PROSTOR





*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

36

PRAVA ČAROVNIJA

Imate polne roke? Opazujte, kako se domiselna prtljažna vrata s prostoročnim upravljanjem* odprejo in 
zaprejo ter vam tako olajšajo nalaganje stvari v vozilo. Njihov pomik sprožite z enim samim gibom noge, 
ki jo primaknete pod zadnji odbijač... Tako postane vse bolj enostavno. 
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*Na voljo izključno za izvedenke 3008 z motorjem na notranje zgorevanje.

INTEL IGENCA IN  MODULARNOST

S sistemom "Magic Flat*" z zadnjo sedežno klopjo, deljivo v razmerju 2/3-1/3, ki se zloži v raven pod, si lahko ustvarite prostor po svoji meri. Svoje 
stvari lahko pospravite natanko tako, kot vam ustreza in v vozilo naložite tudi dolge predmete, saj lahko sovoznikov sedež preklopite v položaj 
mizice.



U  D  O  B  J  E

DO B RO P OČ UTJ E  P O M ER I

Uredite si potniški prostor po lastnih željah s pomočjo bogatega nabora dodatne 

opreme, ki smo jo zasnovali posebej z namenom, da bi izboljšali vaš vsakdanjik v vašem 

vozilu SUV PEUGEOT 3008. Obešalnik na vzglavniku, polnila z dišavami ali senčniki 

po meri ... Popolnost, tako za voznika kot za njegove sopotnike, se skriva v najmanjših 

podrobnostih.

1. Usmerniki zraka
2. Bralna lučka na diode LED
3. Zaščita za naslonjalo prednjega sedeža
4. Obešalnik na vzglavniku
5. Prenosni pepelnik
6. Polnilo za osvežilec zraka
7. Prenosna hladilna torba (20 litrov)
8. Bočni senčniki
9. Senčnik za zadnje steklo
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P  R  I  P  O  M  O  Č  K  I    Z  A    P  R  E  V  O  Z

O PR EM L J EN Z A  R A ZIS KOVAN J E

Ko se odpravljate na izlet ob koncu tedna ali na krajši potep po naravi, boste brez 

težav s seboj vzeli vso opremo za svoje prostočasne dejavnosti, saj vam bodo pri tem 

v pomoč pripomočki za ureditev prtljažnika, nosilec za kolesa, prečni strešni prtljažni 

drogovi, vlečni priključek s snemljivo kljuko, strešni kovček in številne druge rešitve 

za prevoz predmetov. Vzdržljivi in profilirani strešni prtljažni drogovi se skladajo 

z dizajnom vašega vozila SUV PEUGEOT 3008, obenem pa izpolnjujejo zahteve 

standarda «City Crash Test», kar vam zagotavlja dodatno varnost.

1. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki
2. Talna obloga za prtljažnik

3. Korito za prtljažnik iz poltrdega materiala
4. Korito za prtljažnik iz mehke pene

5. Mreža za prtljažni prostor
6. Strešni prtljažni drogovi nad vratnimi odprtinami

7. Vlečna kljuka z dolgim vratom
8. Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja

9. Strešni prtljažni drogovi na vzdolžnih strešnih drogovih
10. Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih

11. Strešni kovček, dolg (420 litrov)
12. Aluminijast nosilec za kolesa na strešnih prtljažnih drogovih

411 2
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Z  A  Š  Č  I  T  A

PR I PR AVL J EN NA P US TO LOVŠČ I N O

Vaš SUV PEUGEOT 3008 se zna tako v naseljih kot izven utrjenih poti 

elegantno zaščititi pred vsemi nevšečnostmi, ki spremljajo pustolovščine.

Zaščitite zunanjost vozila z okrasnimi zavesicami po meri in zaščitnimi 

letvami. Notranjost tega modernega pustolovca lahko zaščitite z elegantnimi 

prevlekami in preprogami visokega razreda z dizajnom 3D iz velurja, gume ali 

iglanega tekstila.

1. Prednje okrasne zavesice
2. Zadnje okrasne zavesice
3. Zaščitno pregrinjalo za parkiranje v zaprtih prostorih
4. Sedežne prevleke «Sumatra» (za klasičen sovoznikov sedež)
5. Sedežne prevleke «Bali» (za preklopen sovoznikov sedež)
6. Komplet preprog iz iglanega tekstila
7. Komplet preprog iz žameta
8. Komplet prilegajočih preprog (3D)
9. Komplet gumijastih preprog

42
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M  U  L  T  I  M  E  D  I  J  S  K  A    O  P  R  E  M  A

VG R A J EN E  PAM E TN E NAPR AVE

V vašem vozilu SUV PEUGEOT 3008 segajo tehnologije v čisto vse kotičke, da 

boste deležni neprimerljivih vozniških izkušenj. 

Snemalnik vožnje, prenosni DVD predvajalnik in najsodobnejši nosilci za 

pametni telefon ... Voznikom in njihovim sopotnikom bo čas minil, kot bi trenil.

1. Izbor DVD predvajalnikov
2. Snemalnik vožnje s kamero Garmin Dash Cam 35

3. Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tétrax®
4. Vtičnica 230 V + USB Carwatt

5. Univerzalni polnilnik
6. Sistem za pomoč pri vožnji Coyote Nav®

7. Nosilec za multimedijske naprave

45



POPOLNOST  Z  VSEH V IDN IH  KOTOV

46

Eleganca se izraža prek uglajenih tkanin, kot sta Alcantara® ali usnje 
napa* z bakrenimi okrasnimi šivi, na dekorativnih dodatkih iz 
pisanega tekstila ali pravega lesa.

1. Alcantara® in bakreni okrasni šivi 
2. Napa usnje* in bakreni okrasni šivi 
3. Tkanina tvid v sivi barvi 
4. Alcantara® v sivi Greval** 
5. Tkanina MECO 
6. Tkanina PIEDIMONTE 
7. Tkanina EVRON 
8. Usnje Claudia Mistral* 
 

*Za doplačilo. - Usnje in drugi materiali: več podrobnosti o usnjenem oblazinjenju poiščite v 
tehničnih podatkih, ki so vam na razpolago v prodajnem mestu ali na spletnem mestu: 
www.peugeot.si 
**Pri 3008 GT HYBRID4 je na voljo serijsko, pri 3008 GT Line HYBRID4 pa za doplačilo. 
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I ZBER ITE  SVOJ  ODTENEK

Z naše pestre barvne palete izberite eno izmed devetih  
prvorazrednih barv karoserije.

Bela Banquise*

IN  USKLADITE  CELOTO

Za piko na "i" lahko svoje vozilo SUV PEUGEOT 
3008 opremite z okrasnimi pokrovi ali 
dvobarvnimi litimi platišči z diamantno obdelavo, 
ki so na voljo v raznih dimenzijah: 17", 18" in 19".

48

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko. 
***Za doplačilo. 

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
***Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  17-palčno jekleno platišče  

z okrasnim pokrovom MIAMI*
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Modra Magnetic*** Siva Amazonite***

Rdeča Ultimate***Biserno bela*** Rjava Metallic Copper***

Siva Hurricane** Siva Platinium***

Črna Perla Nera***

17-palčno lito platišče  
CHICAGO*

18-palčno lito platišče DETROIT, 
 dvobarvno z diamantno obdelavo*

18-palčno lito platišče LOS ANGELES,  
dvobarvno z diamantno obdelavo**

19-palčno lito platišče WASHINGTON, 
dvobarvno z diamantno obdelavo***
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MREŽA IN STORITVE 
 
Ko izberete vozilo PEUGEOT izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodjalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnoati, zmogljivost 
opreme in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila  
PEUGEOT, ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

ZA VAŠO BREZSKRBNOST 
 
PEUGEOT ASSISTANCE 
V primeru okvare vozila, prodanega v Slo-
veniji, ki se pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od naslednjih držav: 
Švice, Severne Makedonije, Monaka, Nor-
veške, San Marina, Gibraltarja, Islandije, Iz-
raela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, 
Lichtensteina in Turčije, bodo uporabniki 
poleg storitev vleke in popravila, omenjenih 
v garancijski pogodbi, lahko koristili tudi do-
datno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod 
pogojem, da pokličejo na brezplačno tele-
fonsko številko PEUGEOT ASSISTANCE 
080-1-307 (na območju Slovenije) ali če se 
nahajajo v tujini, na številko  
+386-1-2004-260, vsak dan, 24 ur na dan. 
 
PEUGEOT STORITEV OPTIWAY 
Jamstvo, osnovni servis in razširjeni servis 

so paketi prilagojeni posameznim uporab-
nikom, ki jim omogočajo brezskrbno vožnjo. 
V odvisnosti od vrste pogodbe, ki obsega 
od pomoči na cesti do popravila vozila, od
zamenjave obrabnih delov do vzdrževanja. 
Sami izberete le obseg posegov na vašem 
vozilu in vedno pridobite Peugeotovo ga-
rancijo kakovosti. Pred vami se odpre svo-
bodni prostor brez omejitev. 
 
BUTIK PEUGEOT 
Celovita ponudba dodatne opreme in origi-
nalne opreme Peugeot, ki je zasnovana po-
sebej za vaše vozilo. Oglejte si tudi katalog, 
v katerem so predstavljeni Peugeotovi iz-
delki in dodatna oprema z znakom Peugeot 
in jih izberite zase ali za darilo. 
Izbor originalnnih nadomestnih delov Peu-
geot. Kakovost, varnost in zanesljivost je 
zajamčena, saj je zaradi vaše varnosti vsak 
originalni Peugeotov nadomestni del testi-

ran in strogo preverjen. Nadomestni deli in 
delo, ki je bilo opravljeno v servisni mreži 
Peugeot, imajo enoletno jamstvo. 
 
GARANCIJA PEUGEOT 
Pri Peugeotu je kakovost tudi stanje duha: 
prednosti v mreži njegovih prodajalcev in 
serviserjev, splošna pogodbena dvoletna 
garancija, 2-letna garancija na barvo in 12-
letna garancija proti prerjavenju karoserije. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Poiščite Peugeotove spletne strani, vtipkajte 
naslov: http://www.peugeot.si 
Mednarodna spletna stran je dostopna tudi 
neposredno: http://www.peugeot.com



Informacije in slike v katalogu temeljijo na podatkih,  
ki so bili na voljo v času tiska. 
Predstavljena oprema je lahko serijska ali opcijska, kar 
je odvisno od prodajne ponudbe v posameznih  
državah. Skladno s politiko nenehnega izpopolnjevanja 
izdelkov lahko Peugeot kadarkoli spremeni tehnične 
značilnosti, serijsko ali opcijsko opremo, dodatno 
opremo in barve. Obstoječe tehnike fotografske 
reprodukcije ne omogočajo enakovredne reprodukcije 
barvnih odtenkov, zaradi česar ta katalog splošno 
informativnega značaja ni pravno zavezujoč. Prosimo, 
da se za vsa pojasnila ali dodatne informacije obrnete 
na svojega pooblaščenega prodajalca. Razmnoževanje 
tega kataloga ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja 
družbe Automobiles Peugeot. Automobiles Peugeot 
zagotavlja, da spoštuje evropsko zakonodajo (Direktiva 
2000/53) o vozilih, ki niso več v uporabi, in da pri 
proizvodnji novih vozil uporablja reciklirane materiale. 
Tisk: Int-print d.o.o. - maj 2020
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