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PEUGEOT že več kot 210 let spoštuje francosko 
tradicijo kakovostne in inovativne industrijske izdelave. 
Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo 
v izdelavo vozil z elegantno oblikovno zasnovo, 
ki vožnjo spremenijo v stimulacijo za vse čute. 
Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka najmanjša 
podrobnost je bila natančno premišljena, da bi vam 
lahko nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje. 
Bolj kot karkoli drugega, si želimo, da bi bil 
čas, ki ga preživite v vozilu, kakovostno 
izkoriščen, kajti ljudje so od nekdaj bili in 
vedno bodo v središču naše pozornosti.
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IZJEMNA OSEBNOST

Novi PEUGEOT 308, ki se ponaša z visoko razredno oblikovno zasnovo, 
vas bo očaral s svojim mogočnim karakterjem in dinamičnostjo. Če 
želite maksimalno izkoristiti čisto vsak trenutek v vozilu, se lahko 
zanesete na inovativne in kakovostne tehnologije novega voznikovega 
mesta PEUGEOT i-COCKPIT® in na njegov izbor učinkovitih priključno 
hibridnih, bencinskih ali dizelskih motorjev.

NOVA PODOBA ZNAMKE PEUGEOT

Novi 308 kot prvo vozilo na svetu nosi najnovejši PEUGEOT 
logotip, to je brezčasni identifikacijski simbol znamke, v 
katerem se zgodovina prepleta z ultra modernim videzom. 
Emblem leva se veličastno bohoti na okrasni maski. Na 
pokrovu motornega prostora pa lahko opazimo monogram 
308, ki skupaj s celotnim prednjim delom naznanja 
preporod.
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DRZNA RAZMERJA

Novi PEUGEOT 308 izžareva dinamičnost pod 
čisto vsemi zornimi koti. Njegove atletske in 
izčiščene linije z drznimi razmerji poudarjajo 
mogočno osebnost:
�  Vertikalno umeščena velika okrasna maska 

prehaja v dolg pokrov motornega prostora.
�  Zadnji del se ponaša z izklesanimi in 

mogočnimi potezami. Zavoljo vizualno 
širšega zadnjega dela je vozilo videti stabilno 
»zasidrano« na vseh štirih kolesih. 

�  Eleganten in izčiščen profil razkriva svoje 
atletske linije.
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PREDNJI ŽAROMETI

Izjemno kompaktna prednja osvetlitev je 
odločno sodobna in tehnološko napredna. 
Prednja žarometa, v katerih se eleganca 
prepleta z zmogljivostjo, dodatno izpostavita 
dinamičnost in identiteto novega vozila 
PEUGEOT 308.
Izklesana in tanka žarometa, ki sta lahko 
opremljena s tehnologijo LED(1) ali PEUGEOT 
Matrix LED Technology(2), se raztezata v 
dnevne luči v obliki levjih čekanov na prednjem 
odbijaču.

(1) Na voljo serijsko.
(2) Na voljo pri izvedenkah GT/GT Pack.

ZADNJE LUČI

Poleg tehnološko naprednega in modernega 
svetlobnega podpisa se na zadnjem delu 
nahajajo tudi ultra kompaktne luči Full LED(1) ali 
luči Full LED 3D(2) s čisto posebno osvetlitvijo, 
ki sega od enega levjega kremplja do drugega.

(1) Na voljo serijsko, odvisno od izvedenke.
(2) Na voljo serijsko pri izvedenkah GT/GT Pack.
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NOVE IZKUŠNJE Z 
VOZNIKOVIM MESTOM 
PEUGEOT i-COCKPIT®

Novo voznikovo mesto PEUGEOT i-COCKPIT® 
je nedvomno ergonomsko zasnovano in 
intuitivno, saj ponuja enostaven dostop do 
vseh skrbno zasnovanih funkcij, s katerimi 
bo čas, ki ga preživite v vozilu, kakovostno 
izkoriščen. Novi volan manjših dimenzij, nova 
digitalna instrumentna plošča v višini oči(1) ali 
digitalna s holografskim 3D zaslonom(2). 
PEUGEOT i-COCKPIT® je enostavno dostopen 
vsem potnikom, ki si medsebojno delijo 
izkušnje v vožnji in imajo na voljo: novi zaslon 
na dotik(1), ki omogoča intuitivno rabo in 
prikaz vsebine v več oknih ter nova virtualna 
stikala i-toggles(3) in novo sredinsko konzolo s 
številnimi odlagalnimi mesti.

(1) Na voljo serijsko. 
(2) Na voljo pri izvedenkah GT/GT Pack. 
(3) Na voljo serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
Bližnjice na dotik za nastavitev klimatske naprave, telefonske 
stike in radijske postaje.
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POSEBEN i-COCKPIT® ZA 
PRIKLJUČNE HIBRIDE

Na po meri nastavljivem digitalnem zaslonu 
v višini oči se lahko čisto posebne informacije 
za priključne hibride prikazujejo v voznikovem 
vidnem polju.
Prek novega 10-palčnega zaslona na dotik 
visoke ločljivosti lahko dostopate do nastavitev 
in informacij o vožnji z novim vozilom 308 
HYBRID.



KOT PAMETNI TELEFON

10-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti ima velik nabor nastavitev in možnosti 
prilagajanja po meri ter omogoča prikaz vsebine v več oknih z »vtičniki« ali bližnjicami, 
ki so zelo enostavne za uporabo in tako hitro odzivne kot tablični računalnik.
Novi PEUGEOT 308 uvaja popolnoma nastavljiva virtualna stikala i-toggles(1). 
Razporejena so nasproti sredinskega zaslona in vnesejo v notranjost povsem 
unikaten videz in edinstveno stopnjo tehnologije za ta avtomobilski segment. Za bolj 
enostavno in varno rabo je vsako stikalo i-toggle tudi po meri nastavljiva bližnjica do 
priljubljene aplikacije ali aktivnosti na sredinskem zaslonu (izbrani cilj poti, nastavitev 
klimatske naprave, priljubljeni telefonski stiki, radijska postaja).

(1) Na voljo serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. - Bližnjice na dotik za nastavitev klimatske naprave, telefonske 
stike in radijske postaje.

TEHNOLOGIJA V PRID ERGONOMIJI

Vse nujno potrebne informacije za voznika se prikazujejo na novi instrumentni plošči, ki 
je umeščena v višini oči in od nivoja opreme Active Pack dalje vsebuje 10-palčni digitalni 
zaslon. Pri izvedenki GT pa postane tridimenzionalna skupaj z voznikovim mestom 
PEUGEOT i-COCKPIT® 3D. Digitalna instrumentna plošča ima velik nabor nastavitev in 
možnosti prilagajanja po meri ter ponuja več načinov prikaza (navigacija, avtoradio/mediji, 
sistemi za pomoč pri vožnji, pretoki energije…), ki jih lahko spreminjamo z ročico na levi 
strani volana.
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STALNO POVEZAN

Novi PEUGEOT i-COCKPIT® uvaja najnovejši sistem za informacije in razvedrilo PEUGEOT i-Connect Advanced, ki je nadvse intuitiven in 
povezljiv.  Privoščite si povsem sproščeno vožnjo s paketom povezljive navigacije(1).  Svoj pametni telefon lahko napolnite indukcijsko(2), 
svoje najljubše aplikacije s pametnega telefona pa lahko brezžično prenesete na zaslon na dotik po zaslugi funkcije MirrorScreen(3). Izberite 
svoj profil in shranite priljubljene nastavitve prikaza, ambientalne osvetlitve in drugih nastavitev (največ 8 profilov).  Enostavno lahko 
dostopite do povezljivih storitev, pa tudi do navodil za uporabo in poučnih vsebin.

(1) Na voljo glede na državo.
(2) Indukcijsko polnjenje za naprave, združljive s standardom Qi. - Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.
(3) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke . Delovale bodo le certificirane aplikacije Android AutoTM  in Apple CarPlayTM, ko je vozilo ustavljeno in/ali med vožnjo, odvisno od primera. Med vožnjo so 
nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za nekatere vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani 
aplikaciji Android AutoTM ali Apple CarPlayTM, ki je na voljo proti plačilu. Funkcija Mirror Screen lahko, odvisno od primera, deluje prek protokola Android AutoTM (za telefone s sistemom Android) ali Apple CarPlayTM (za 
telefone s sistemom iOS), če ima uporabnik sklenjeno naročniško razmerje za mobilno telefonijo in internet. Več informacij najdete na spletni strani www.peugeot.si.

NOVA SREDINSKA KONZOLA

Sredinska konzola z dovršeno oblikovno zasnovo ima na voznikovi 
strani poseben lok, na katerem so združena vsa upravljalna 
stikala vozila. Lok se razteza vse do posebne površine, ki je 
namenjena brezžičnemu polnjenju pametnega telefona(1). Do vseh 
ostalih delov konzole pa lahko dostopijo tudi potniki in so v celoti 
namenjeni odlaganju, saj zajemajo dva nosilca za kozarec in kar 
34 litrov odlagalnih mest, med katerimi je tudi velik predal pod 
naslonom za roke.

(1) Indukcijsko polnjenje za naprave, združljive s standardom Qi. - Serijsko ali za doplačilo,                              
odvisno od izvedenke.
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TAKOJŠNJE DOBRO POČUTJE

V notranjosti kraljuje gostoljubna in udobna 
atmosfera: 

�  Ambientalno osvetlitev na diode LED (8 barv 
na izbiro) lahko spremenite po svojih željah.

�  Naužijte se neizmerno kakovostnega zvoka 
po zaslugi sistema Hi-Fi Premium FOCAL®(1). 

�  Privoščite si brezskrbno vožnjo. Sistem 
AQS(2) (Air Quality System) samodejno vklopi 
kroženje notranjega zraka. Vgrajen je skupaj 
s sistemom za prečiščevanje zraka Clean 
Cabin(3). Kakovost zraka se prikazuje na 
sredinskem zaslonu na dotik.

�  Uživajte v ergonomiji in udobju ogrevanih(3) 
prednjih sedežev v obliki školjke in z deset 
točkovno masažo(1) prek osmih pnevmatskih 
blazinic in s petimi različnimi programi. 
Sedeži so pridobili oznako AGR (Aktion 
Gesunder Rücken oz. pobuda za zdravje 
hrbta).

(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
(2) Na voljo od nivoja opreme Allure dalje.
(3) Na voljo pri izvedenkah GT/GT Pack. 



UŽITKI V VOŽNJI KOT ŠE 
NIKOLI POPREJ

Novi PEUGEOT 308 je opremljen s številnimi 
sistemi za pomoč pri vožnji in izvajanju 
manevrov, ki vam zagotavljajo več udobja in 
varnosti, kot na primer:
�	Nova kamera za vzvratno vožnjo visoke 
ločljivosti pod kotom 180°(1)

�	Pomoč pri parkiranju pod kotom 360° po 
zaslugi štirih kamer(2)

�	Nadzor mrtvega kota z dolgim dosegom(2)

Spremlja pa vas tudi na poti do polsamodejne 
vožnje:
�	S prilagodljivim tempomatom s funkcijo Stop 
and Go(1)

�	Z aktivno pomočjo pri zadržanju na voznem 
pasu(1)

(1) Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
(2) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

12
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PRIKLJUČNO HIBRIDNI 
MOTORJI

Novi PEUGEOT 308 HYBRID združuje moč in 
učinkovitost z dvema motorjema HYBRID 180 
e-EAT8 FWD(1) in HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2). 
Izkusite nove občutke v vožnji, ki vam jih 
ponuja kombinacija notranjega zgorevanja in 
električne energije za vzorno lego na cesti in 
visoko stopnjo udobja v vožnji. Izkoristite lahko 
tudi optimizirano baterijo za 100 % električne 
izkušnje v vožnji z do 60 km(3) dosega.

(1) Od 25 gramov CO₂/km dalje. - Ocenjene vrednosti so podane 
zgolj informativno in so še v fazi pridobitve homologacije WLTP.
(2) Od 26 gramov CO₂/km dalje. - Ocenjene vrednosti so podane 
zgolj informativno in so še v fazi pridobitve homologacije WLTP.
(3) Ocenjene vrednosti so podane zgolj informativno in so še v 
fazi pridobitve homologacije WLTP. Doseg v električnem načinu 
znaša do 65 kilometrov, odvisno od opcij, s katerimi je vozilo 
opremljeno. Doseg baterije se lahko spreminja glede na dejanske 
pogoje uporabe (vremenske razmere, stil vožnje...).

14



ZAGOTOVITE SI OPTIMALEN DOSEG

Na voljo imate več načinov, s katerimi boste vožnjo prilagodili 
svojim potrebam:
�		Electric: za vožnjo s 100 % električnim pogonom(1) do hitrosti 135 

km/h.
�		Hybrid: izmenični preklop med električnim načinom in načinom 

pogona na notranje zgorevanje za optimalni izkoristek 
razpoložljivih virov energije.

�		Sport: izkoristek celotne moči motorja z notranjim zgorevanjem 
in električnega motorja za maksimalno dinamično zmogljivost.

(1) Način Electric se privzeto vklopi ob zagonu vozila, odvisno od razmer.

POVEČAJTE DOSEG Z ZAVIRANJEM 

Med regenerativnim zaviranjem se generira razpoložljiva energija 
v fazah zaviranja in upočasnjevanja ob odmiku noge s pedala za 
pospeševanje (pri izvedenkah z motorjem na notranje zgorevanje 
se ta energija običajno porazgubi). Med tem dejanjem se 
visokonapetostna baterija delno napolni, in s tem se poveča doseg 
v električnem načinu pogona. Pri tem lahko vklopite tudi funkcijo 
Brake, s katero vozilo še hitreje upočasni brez pritiska na zavorni 
pedal. Deluje kot zavora motorja in hkrati omogoča polnjenje 
baterije.
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POLNJENJE NA JAVNEM PRIKLJUČKU

Po celotni Evropi vam je na voljo široka mreža javnih polnilnih postaj.

(1) Trajanje polnjenja je lahko različno, odvisno od tipa in zmogljivosti polnilne postaje, zunanje temperature na točki polnjenja 
in temperature baterije.

POLNJENJE NA ZASEBNIH POLNILNICAH

Baterijo novega vozila PEUGEOT 308 HYBRID lahko v celoti napolnite:
- na standardni vtičnici (8 A, 220 V) v 7 urah 5 min(1) 
- na ojačani vtičnici (16 A, 220 V) v 3 urah 55 min(1)

- na polnilni postaji Wallbox (32 A) v 1 uri 40 min(2) 
PEUGEOT je sklenil partnersko sodelovanje s podjetjem GIA SERVIS 
d.o.o., ki bo opravilo diagnostiko vaše instalacije in vam predlagalo 
najbolj ustrezno rešitev za montažo polnilne postaje Wallbox na vašem 
domu(3).
 
(1) Z vgrajenim enofaznim polnilnikom (3,7 kW).
(2) Z vgrajenim enofaznim polnilnikom (7,4 kW) za doplačilo.
(3) Za pogoje se obrnite na prodajno mesto.



Po zaslugi storitev, ki jih nudi aplikacija MyPeugeot® se boste 
pri upravljanju svojega priključno hibridnega vozila počutili tako 
neodvisno, kot še nikoli doslej.
 

APLIKACIJA MYPEUGEOT®

Z brezplačno aplikacijo MyPeugeot®(1) lahko v realnem času koristite osebne storitve, 
ki se sproti sinhronizirajo z vašim uporabniškim računom:
• Nadziranje stanja vašega vozila (podatki o vožnji, določitev položaja).
• Hiter in enostaven dostop do asistence.
• Nadzor nad vzdrževanjem in servisiranjem vašega vozila.
• Enostavno upravljanje polnjenja baterije in temperature v potniškem prostoru.
• Polnjenje lahko nadzorujete in načrtujete neposredno na svojem pametnem
   telefonu v časovnih intervalih nižje tarife.
 
 
(1) Pod pogojem, da imate vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem. 
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e-UPRAVLJANJE NA DALJAVO

Polnjenje lahko nadzorujete in načrtujete neposredno 
na svojem pametnem telefonu. Nastavljate lahko tudi 
temperaturo v potniškem prostoru. 
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MOTORJI PURETECH IN BlueHDi

Za novi PEUGEOT 308 je na voljo pester izbor bencinskih motorjev 
PureTech in dizelskih motorjev BlueHDi zadnje generacije Euro6(1), 
ki so lahko vgrajeni s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ali z 
8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8(2). Vsi ti raznoliki 
motorji so opremljeni s sistemom Stop&Start ter hkrati ponujajo 
zmogljivost, nadzorovano porabo goriva in udobje v vožnji. 

(1) Motorji ponujajo prihranek pri porabi goriva, udobje v vožnji in najvišjo raven zmogljivosti.
(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – 8-stopenjski samodejni menjalnik.
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GOSTOLJUBNA ATMOSFERA 

Oblikujte si prijeten in eleganten ambient po svoji 
meri z našim izborom notranjega oblazinjenja iz 
tkanine s patinasto barvo, tehnološko napredne 
tkanine, materiala Alcantara®, reliefnega usnja* in 
barvnega napa usnja*.

*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

1. Oblazinjenje iz treh vrst tkanega materiala Renze(1)

2. Oblazinjenje v kombinaciji materiala TEP Mistral in tkanine Falgo(2)

3. Oblazinjenje v kombinaciji materialov Mistral in Alcantara Fraxx Knit(3)

4. Oblazinjenje v napa usnju Bleu Naboo(4)

5. Oblazinjenje v napa usnju Mistral(5)
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(1) Serijsko pri izvedenki Active Pack.
(2) Serijsko pri izvedenki Allure/Allure Pack in za doplačilo pri izvedenki Active Pack.
(3) Serijsko pri izvedenki GT.
(4) Na voljo za doplačilo pri izvedenkah GT/GT Pack.
(5) Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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16-palčni okrasni pokrov 
BERGEN(1)

16-palčno aluminijasto platišče 
AUCKLAND(2)

17-palčno aluminijasto platišče 
CALGARY(3)

17-palčno aluminijasto platišče 
HALONG(4)

18-palčno aluminijasto platišče 
KAMAKURA(5)

18-palčno aluminijasto platišče 
PORTLAND(6)

Zelena Olivine(1)

Siva Artense(2)

Rdeča Elixir(2) Bela Banquise(3)

Črna Perla Nera(2) Bela Nacré(2)

Modra Vertigo(2)

IZBERITE SVOJ ODTENEK

Z naše pestre barvne palete izberite eno izmed 
sedmih vrhunskih barv karoserije.

(1) Barva brez doplačila.
(2) Za doplačilo.
(3) Za doplačilo, ni na voljo pri izvedenkah GT in GT Pack.

IN USKLADITE CELOTO

Vaš novi PEUGEOT 308 je lahko opremljen s 
16-, 17- ali 18-palčnimi okrasnimi pokrovi in 
litimi platišči, ki izpostavijo njegovo eleganco 
in osebnost.

(1) Na voljo pri motorju PureTech 110 S&S BVM6. 
(2) Na voljo za izvedenko Active Pack.
(3) Na voljo za izvedenko Allure.
(4) Na voljo za izvedenko Allure Pack.
(5) Na voljo za izvedenko GT.
(6) Na voljo za izvedenko GT Pack.
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DODATNA OPREMA

Praktičnost, vzdržljivost, udobje …
Novi 308 in priključni hibrid 308 vam nudita bogat 
nabor dodatne opreme, s katero lahko opremite 
svoje vozilo in ga ustrezno zaščitite.

1. Nosilec za kolesa na strehi
2. Korito za prtljažnik
3. Mreža za psa
4. Strešni kovček
5. Bočni senčniki
6. Senčnik za zadnje steklo
7. Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja 

6 7

1

3

5

2

4
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1. Termo steklenica 
2. Zapestna ura z dvema izmenljivima paščkoma
3. Kabinski kovček C-Lite razvit v partnerstvu z znamko Samsonite
4. Puhovka 
5. Parka 
6. Odlagalno mesto 3D (nosilec za telefon in držalo za kartice)
7. Odlagalno mesto 3D (držalo za očala)

1 6

2 3

4 5 7
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NOVI 308 V KOLEKCIJI 
LIFESTYLE

Oglejte si kolekcijo izdelkov Lifestyle, ki je nastala 
po vzoru novega vozila 308.
Celotno ponudbo PEUGEOT Lifestyle si lahko 
ogledate na spletnem mestu
https://boutique.peugeot.com.



Z VAMI OD ZAČETKA DO KONCA
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MREŽA IN STORITVE
S tem ko izberete PEUGEOT, pridobite dostop do razvejane mreže prodajno 
servisnih mest, ki vam s svojim gostoljubjem, strokovnim odnosom, zmogljivo 
opremo in kakovostnimi storitvami zagotavljajo obilo zadovoljstva. Na ta način 
se boste lahko vedno obrnili na strokovnjaka, ki vam bo prisluhnil, razumel 
vaše zahteve in se nanje učinkovito odzval. Ali ni to najboljša znamka, ki ji 
lahko naklonite svojo zvestobo in z njo vzpostavite dobre dolgoročne odnose?

ZA VAŠO BREZSKRBNOST GARANCIJA PROIZVAJALCA
Kakovost je pri znamki PEUGEOT tudi stanje duha: vaše novo vozilo je 
pridobilo 2-letno garancijo na rezervne dele in opravljeno delo za vse tovarniške 
napake in brez omejitve števila kilometrov, 12-letno garancijo proti prerjavenju 
in 2-letno garancijo na barvo. 

PEUGEOT STORITEV OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in razširjeni servis so paketi, prilagojeni posameznim 
uporabnikom, ki omogočajo brezskrbno vožnjo. Odvisno od izbranega paketa, 
pogodba OPTIWAY vključuje različne storitve: od pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave obrabnih delov do vzdrževanja, … Sami izberete željeni 
paket OPTIWAY in pridobite Peugeot garancijo kakovosti.  

PEUGEOT ASISTENCA
En sam klic vam lahko pomaga prebroditi nepričakovane situacije. PEUGEOT Asistenca pazi 
na vas 24 ur na dan, 365 dni v letu. PEUGEOT Asistenca je rešitev za nepredvidene dogodke. V 
primeru okvare vozila, prodanega v Sloveniji, ki se vam pripeti na področju Slovenije, Evropske 
unije ali ene od naslednjih držav: Švice, Bolgarije, Romunije, Makedonije, Monaka, Norveške, 
San Marina, Gibraltarja, Islandije, Izraela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, Liechtensteina in 
Turčije, bodo lahko uporabniki poleg storitve vleke in popravila, omenjenih v garancijski pogod-
bi, lahko koristili tudi dodatno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod pogojem, da pokličejo na 
brezplačno telefonsko številko 080 1307 (na območju Slovenije) ali na +386 1 2004 260 (če se 
nahajate v tujini), 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

ZA VAŠ UŽITEK: PEUGEOT BUTIK
Celovita paleta dodatne opreme in druge originalne opreme znamke PEUGEOT, ki je bila razvi-
ta posebej za vaše vozilo. Na voljo vam je tudi izbor reklamnih izdelkov PEUGEOT, ki jih lahko 
privoščite sebi ali podarite drugim. Oglejte si jih na: http://boutique.peugeot.com.

SPLETNO MESTO PEUGEOT
Spoznajte PEUGEOT na spletni strani, tako da vpišete naš naslov: www.peugeot.si. 
Mednarodna spletna stran vam je na voljo na naslovu www.peugeot.com.



Réalisation et édition :  
Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 France 

Automobiles Peugeot,  
552 144 503 R.C.S. Nanterre - Réf : September 2021

PRIPOROČA


