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Již více než 200 let třímá společnost PEUGEOT pochodeň tradiční 

kvalitní a novátorské francouzské výroby. V současnosti její inženýři 

soustředí veškerou svou tvůrčí energii na vývoj vozidel s osobitým 

vzhledem, která poskytují nadstandardní smyslový zážitek z jízdy 

přesahující hranice samotného řízení. Dokonalá ergonomie, exkluzivní 

materiály či neomezené možnosti konektivity, každý detail byl pečlivě 

promyšlen tak, aby vozy poskytovaly ještě intenzivnější zážitky z jízdy. 

Naší hlavní prioritou je poskytnout vám možnost výběru, protože 

středem našeho zájmu jste a vždy budete vy, naši zákazníci!
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EX ALTING SUV *

* Vzrušující SUV



EX ALTING SUV *
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*  Le SUV exaltant.

S ÍLA  PŘ ITAŽL IVOST I

Robustnost a elegantní křivky v kombinaci se zvýšenou světlou výškou, to 

je nové SUV PEUGEOT 2008, které dává tušit velkorysý vnitřní prostor 

a nadstandardní výkon.

Z profilu odhaluje ladné linie a propracované boky s velkými koly, 

která dodávají vozu osobitý a energický vzhled. Výrazná přední maska, 

jasně identifikovatelný světelný podpis, odlehčená hliníková kola 18" 

s aerodynamickými prvky, horizontální kapota, na níž plynule navazují 

lesklé černé sloupky oken, a střecha Black Diamond… To vše evokuje sílu 

a dynamiku.

6

Všechny prvky výbavy uvedené v tomto katalogu jsou, podle zvolené verze,  
k dispozici v základní výbavě, na přání nebo je nelze objednat.
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N E PROJE D E  BE Z  POVŠ IMN U T ÍNAPROSTO NEP Ř EH LÉDNUTELNÉ

Zadní část nového SUV PEUGEOT 2008 s lesklým černým pásem je doplněna spojlerem a případně chromovanou 

koncovkou výfuku (dle motorizace dvojitou koncovkou), které vkusně dokreslují celkový vzhled.

Kromě toho, že zadní sdružená LED světla váš vůz jasně identifikují, svítí jejich charakteristická kresba 3 drápů 

ve dne i v noci. Jednoznačně tak potvrzují odkaz na technologický pokrok a zvyšují viditelnost vozu.

Novému SUV Peugeot 2008 dominuje přední maska s osobitými Full LED* světlomety s kresbou „3 drápů“ a širokou 

chromovanou mřížkou sání. Impozantní a výrazná příď činí z vozidla, v kombinaci s protáhlými sportovními liniemi, 

mistrovské designové dílo!

8 * Full Light Emitting Diode: elektroluminiscenční diody snižují spotřebu energie a zvyšují svítivost.
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ODL IŠNÉ  RYSY

Vzhled nového SUV PEUGEOT e-2008 je velmi podobný verzím se spalovacími motory a nabízí identický uživatelský komfort 

i objem zavazadlového prostoru nad podlážkou.

Dichroické logo PEUGEOT s odlesky v modré a zelené barvě, přední mřížka sání s horizontálními dekory v barvě karoserie 

či monogramy „e“ na karoserii - to vše jsou znaky, které elektrickou verzi jednoznačně odliší. Verze e-GT navíc interiér oživí 

specifickým kombinovaným čalouněním Alcantara® šedá se zeleným a modrým prošíváním.
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OBJ EVTE  NOVÝ ZPŮSOB e -MOBIL ITY SLU Ž BY  Z ASVĚ CE N É  E L E KTROMOBIL ITĚ

Zažijte nesrovnatelný pocit ze 100% elektrické jízdy s okamžitou reaktivitou a neuvěřitelně tichým chodem. Užijte si jízdu bez omezení. 

Nové všestranné SUV PEUGEOT e-2008 je praktické a dobře ovladatelné pro provoz ve městech i při cestování na delší vzdálenosti, 

kde oceníte jeho robustnost a bezpečnost provozu. Tento vůz poskytuje neomezenou svobodu pohybu, a to i v zónách s omezeným 

vjezdem pro vozy se spalovacími motory. Umožňuje dojezd 310 km (dle protokolu WLTP*) s nulovými emisemi CO2.

Pro usnadnění vaší elektromobility jsme vytvořili specifickou službu. Komunikujte vzdáleně se svým novým SUV PEUGEOT e-2008, přímo ve svém 

chytrém telefonu a mějte přehled o nabíjení baterie i zbývajícím dojezdu. Pomocí aplikace MyPeugeot® nebo přímo na dotykovém 10" HD displeji vozu 

můžete naprogramovat nabíjení*. Pro maximální pohodlí můžete využít i funkci naprogramování předehřevu / klimatizace kabiny vozu před jízdou.

*Vozidlo musí být připojeno ke zdroji elektrické energie, aby bylo možné vzdáleně aktivovat nabíjení.
*Dojezd až 310 km (dle protokolu WLTP) / až 400 km (dle protokolu NEDC) – hodnoty mají pouze informativní charakter a podléhají homologaci. Samotný dojezd závisí na stylu 
užívání vozidla (styl jízdy, zrychlení, typ jízdní trasy, venkovní teplota,…). Kombinované emise CO2 0 g/km v jízdním cyklu.
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NOVÝ PEUGEOT i -COCKP IT® 3D D OKON A LOST  V  KA Ž D É M D E TA ILU

Objevte nový rozměr interaktivity v podobě místa řidiče nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D s důmyslnou ergonomií,  

kompaktním volantem, barevným kapacitním dotykovým 10" HD displejem s hlasovým ovládáním a konfigurovatelnou 3D přístrojovou deskou.

Můžete využít i další konektivní technologie jako je hands-free přístup a startování vozu s funkcí Proximity, která umožňuje automatické odemknutí / 

uzamčení vozidla při vašem příchodu / odchodu (stačí mít klíč u sebe).

Interiér nového SUV PEUGEOT 2008, při jehož návrhu byl brán ohled na kvalitu, eleganci i sportovní vzhled, snoubí exkluzivní 

materiály i atraktivní barvy. Kombinované látkové čalounění sedadel s prošíváním, Alcantara® či exkluzivní kožené čalounění 

Nappa, exkluzivní tmavé čalounění stropu nebo volant potažený perforovanou kůží zvýrazňují luxusní vzhled interiéru vozu.

Navíc můžete přizpůsobit atmosféru ve voze své náladě a vybrat mezi 8 barevnými odstíny ambientního osvětlení,  

které zdůrazní čisté linie interiéru.
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*Aplikace Apple CarPlay™ nebo Android Auto fungují po zastavení vozu i za jízdy; za jízdy je ale přístup k některým aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen. Mirror Screen nevyžaduje žádnou dodatečnou placenou registraci. 
Uživatel připojí svůj smartphone pomocí kabelu USB k vozidlu. Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, mohou vyžadovat registraci příslušné placené aplikace s certifikátem  
Apple CarPlay™ nebo Android Auto.
Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie Apple CarPlay™ pro telefony se systémem iOS a technologie Android Auto pro telefony se systémem Android (vyžaduje předchozí stažení aplikace Android Auto).
Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora s přístupem k internetu. Více informací na http://www.peugeot.cz/technologie/p=konektivita/

**Indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi 1.1.

MAXIMÁ L N Í  KON E KT IV ITAPŘEHLE DNÉ ZOBR AZENÍ

Nechte se bezpečně navigovat na barevném kapacitním dotykovém 10" displeji HD či na digitálním 3D sdruženém přístroji.  

Jízdu do cílové destinace vám usnadní navigace 3D s integrovanou mapou Evropy.

Používejte kompatibilní aplikace svého chytrého telefonu přímo na dotykovém displeji vozu s použitím funkce Mirror Screen* nebo využijte možnosti 

bezdrátového dobíjení telefonu** v odkládací přihrádce na palubní desce. Ve voze jsou rovněž k dispozici USB pro dobíjení i pro cestující ve druhé řadě.

Digitální konfigurovatelná 3D přístrojová deska zobrazuje v zorném poli řidiče veškeré informace týkající se jízdy, např. navigace  

nebo asistenční systémy řízení, ve dvou úrovních v závislosti na jejich významu. Nejdůležitější informace, jako je omezení rychlosti či bezpečnostní 

výstrahy, jsou promítány v popředí do zorného pole řidiče ve formě hologramu nebo pop-up okna, aby vám umožnily rychlou orientaci a reakci.
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23*FOCAL® je celosvětově uznávaný proslulý francouzský výrobce kvalitní audio techniky.

ČISTOTA TÓNŮ FOCAL®PROSVĚTLENÁ KABINA

Čisté tóny vaší oblíbené hudby se šíří kabinou nového SUV PEUGEOT 2008 díky exkluzivnímu systému Hi-Fi Premium FOCAL®*.  

Celkem 10 reproduktorů (centrální, 4 výškové, 4 basové a subwoofer) je rovnoměrně rozmístěno v interiéru a nabízí bohatou,  

přesnou a dynamickou hudební scénu, která překonává dosavadní zkušenosti se zabudovanými audiosystémy.

Panoramatické otevíratelné střešní okno nabízí úžasné prosvětlení kabiny a ničím nerušený výhled.  

Dopřejte bezkonkurenční komfort cestování i spolucestujícím na zadních sedadlech.
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25 *V závislosti na zvolené verzi a motorizaci nabízí objem zavazadlového prostoru 434 litrů dle metody VDA a až 1467 litrů se sklopenými sedadly ve druhé řadě.

PROSTORN Ý  A  D OBŘE  PŘ ÍSTU PN Ý  Z AVA Z ADELNÍKKOMFORT A  P OH ODL Í

S nízkou nákladovou hranou a širokým vstupním otvorem nabízí zavazadlový prostor v kombinaci se sklopnou zadní lavicí 

v poměru 2/3–1/3 velkou přepravní kapacitu*, která uspokojí veškeré vaše požadavky na přepravu. Dvojitá podlaha zavazadelníku 

umožňuje v horní pozici snadnou a rychlou manipulaci se zavazadly. V případě, že preferujete větší objem zavazadlového 

prostoru, stačí umístit podlážku do spodní polohy.

Usaďte se do komfortních sedadel nového SUV PEUGEOT 2008, která navíc ve vyšších výbavách nabízí výborné boční vedení.  

Sedadlo řidiče může být navíc elektricky nastavitelné, vyhřívané a vybavené masážní funkcí. Prostor pro spolucestující na zadních sedadlech 

 je řešen s ohledem na maximální pohodlí. Všechny zajisté potěší velmi kvalitní odhlučnění vozu.

Za zmínku stojí velké množství odkládacích míst důmyslně rozmístěných v kabině.
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N EXT GEN SUV *

*SUV nejnovější generace



NEXT GEN  SUV *

*SUV nejnovější generace



29*Systém funguje díky radaru umístěnému ve středu předního nárazníku a kameře v horní části čelního skla.

VYZKOUŠEJTE  P OLOAUTONOM NÍ  Ř ÍZEN Í MOŽ N OST I  BE Z  HRA N IC

Nové SUV PEUGEOT 2008 těží z inovativních technologií značky. Dobrým příkladem je Pack Drive Assist Plus, který umožňuje 

poloautonomní řízení. Díky adaptivnímu tempomatu s funkcí Stop & Go* a systému Lane Positioning Assist (udržování vozu v jízdním pruhu) 

vůz automaticky upravuje rychlost podle vpředu jedoucího vozidla, přičemž si od něj udržuje bezpečnou vzdálenost.

S technologií Advanced Grip Control můžete za nepříznivého počasí či při zhoršených podmínkách na vozovce zlepšit trakci a přizpůsobit 

jízdní vlastnosti nového SUV PEUGEOT 2008. K dispozici jsou celkem 3 režimy – písek, terén, sníh. Při sjezdu strmých svahů pomáhá systém 

Hill Assist Descent Control regulovat rychlost a zachovat tak lepší kontrolu nad vozem.
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EXCI TI NG C HO IC E *

*Vzrušující volba



EXCI TI NG C HO IC E *

*Vzrušující volba



SVOBODA VOLBY

Nechte volný průchod svým představám a dopřejte si 

svobodu volby. Díky nové modulární multienergetické 

platformě navržené s ohledem na aktuální ekologické 

požadavky je nové SUV PEUGEOT 2008 k dispozici 

v benzinové, dieselové či 100% elektrické verzi.

Platforma nové generace, reflektující vysokou poptávku 

po odlehčení, snížení spotřeby paliva a emisí CO2, nabízí 

výborné jízdní vlastnosti, akustický a tepelný komfort 

a představuje to nejlepší z know-how značky.

Obzvláště optimalizovaná pro elektrickou verzi nabízí nová 

platforma dokonalé souznění architektury, které plně 

zachovává vnitřní komfort a objem zavazadlového prostoru, 

jenž je pro nové SUV PEUGEOT e-2008 srovnatelný  

s verzemi se spalovacími motory.
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Š IR OKÝ VÝBĚR VÝKONNÝCH MOTOR IZAC Í

Intenzivnější zážitek z řízení vám u vozů se spalovacími motory* poskytne nejnovější generace motorizací Euro 6 Puretech & BlueHDi.  Tyto motory jsou 

výkonné i efektivní a díky své optimalizované spotřebě úspornější. Všechny jsou vybaveny systémem Stop & Start. V době přísného sledování emisí CO2 

se jako optimální varianta jeví osvědčený dieselový motor 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6.  Nabídku úsporných dieselových motorů doplňuje výkonnější 

varianta s automatickou 8st. převodovkou 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8. Tradiční a oblíbený benzinový motor je k dispozici celkem ve 4 verzích 

a 3 výkonových variantách: 1.2 PureTech 100 S&S MAN6, 1.2 PureTech 130 S&S MAN6, 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 a 1.2 PureTech 155 S&S EAT8.

*Bližší informace o technických parametrech, spotřebě a emisích CO2 jsou k dispozici v aktuálním ceníku.

VYSPĚ L Á  AU TOMATICKÁ  PŘEVODOVKA

Jakmile jednou vyzkoušíte komfort a účinnost nové automatické 8st. převodovky EAT8* 

s páčkami pod volantem a elektrickým impulzním ovládáním, nebudete si už přát  

nic jiného než znovu usednout za volant! Díky technologii Quickshift je řazení  

velmi snadné, rychlé a plynulé.

*EAT8: Efficient Automatic Transmission 8
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ELEKTR IF IKUJTE  SVÉ  ZÁŽ ITKY SN A D N É  N A BÍJE N Í

Zažijte maximální potěšení z elektromobility: absenci vibrací a tichý chod nového SUV PEUGEOT e-2008. Motor o výkonu 100 kW (136 k) nabízí 

jedinečné zrychlení díky okamžitému točivému momentu 260 Nm a plynulé dynamické řízení. Vysokonapěťová baterie s kapacitou 50 kWh* umožňuje 

dojezd 310 km** (dle protokolu WLTP) s nulovými emisemi CO2 v jízdním režimu. Podle aktuálních potřeb můžete zvolit jízdní režim (Normal, Eco nebo 

Sport) a aktivovat zpětnou rekuperaci energie, která při brzdění motorem přeměňuje kinetickou energii vozu zpět na využitelnou elektrickou energii, 

dobíjí tím baterii a zvyšuje reálný dojezd vozidla. Funkce „Brake“ nabízí 2 režimy rekuperace – standardní a zesílený.

K dispozici je několik řešení nabíjení, od standardní zásuvky či zásuvky se zvýšeným výkonem doma nebo na pracovišti,  

až po vyhrazené veřejné nabíjecí stanice, které dokáží dobít baterii na 80 % kapacity za méně než 30 minut*.

Na barevném dotykovém 10" HD displeji vozu nebo z chytrého telefonu je možno díky aplikaci MyPeugeot® naprogramovat odložené 

dobíjení elektromobilu**. Pro maximální pohodlí můžete využít i funkci naprogramování předehřevu / vychlazení kabiny vozu před jízdou.

*Rychlonabíjecí stanice o výkonu 100 kW umožňuje nabití baterie na 80 % za 30 minut. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na typu a výkonu nabíjecí stanice, venkovní teplotě 
v místě nabíjení a provozní teplotě baterie.
**Vozidlo musí být připojeno ke zdroji elektrické energie, aby bylo možné vzdáleně aktivovat nabíjení.

*Na baterii se vztahuje záruka 8 let / 160 000 km při garanci 70% kapacity baterie.
**Dojezd až 310 km (dle protokolu WLTP) / až 400 km (dle protokolu NEDC) – hodnoty mají pouze informativní charakter a podléhají homologaci. Samotný dojezd závisí na stylu užívání vozidla  
(styl jízdy, zrychlení, typ jízdní trasy, venkovní teplota…). Kombinované emise CO2 0 g/km v jízdním cyklu.
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P RAKT ICKÉ  PŘ ÍSLUŠENSTV Í

Kvalitní a praktické příslušenství zvýší pohodlí a bezpečnost 

na palubě nového SUV PEUGEOT 2008. Více informací 

získáte u svého koncesionáře PEUGEOT nebo  

na webových stránkách peugeot.cz.

40

1 – Domácí nabíjecí stanice
2 – Nosič kola na střešní tyče
3 – Mřížka oddělující zavazadlový prostor
4 – Dětské autosedačky

1 2

3 4
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SPORTOVNÍ  ELEGANCE

42

Čalounění vozu SUV PEUGEOT 2008 se vyznačuje 

elegancí, kvalitou i odolností. Každá verze se odlišuje 

provedením interiéru. V nabídce jsou kombinované 

prošívané látkové potahy sedadel, které výrazně 

přispívají k tomu, že se zde budete cítit jako v bavlnce.

1. Kombinované látkové čalounění PNEUMA 3D černá (Active)
2. Kombinované látkové čalounění TRAXX černá (Allure)
3. Kombinované látkové čalounění CAPY černá (GT Line)
4. Kombinované čalounění ALCANTARA® černá (GT)
5. Exkluzivní kožené čalounění NAPPA černá (GT Line, GT)*
6. Kombinované čalounění ALCANTARA® šedá (e-GT)

*K dispozici na přání



1

3 4

5 6

2

SPORTOVNÍ  E LE GAN C E

42

Čalounění vozu SUV PEUGEOT 2008 se vyznačuje 

elegancí, kvalitou i odolností. Každá verze se odlišuje 

provedením interiéru. V nabídce jsou kombinované 

prošívané látkové potahy sedadel, které výrazně 

přispívají k tomu, že se zde budete cítit jako v bavlnce.

1. Kombinované látkové čalounění PNEUMA 3D černá (Active)
2. Kombinované látkové čalounění TRAXX černá (Allure)
3. Kombinované látkové čalounění CAPY černá (GT Line)
4. Kombinované čalounění ALCANTARA® černá (GT)
5. Exkluzivní kožené čalounění NAPPA černá (GT Line, GT)*
6. Kombinované čalounění ALCANTARA® šedá (e-GT)

*K dispozici na přání



44 45

BARVY KAROSER IE

Nové SUV PEUGEOT 2008 je opravdu originální díky novým 

nápaditým barvám karoserie*! Vyberte si z řady výrazných živých 

barev nebo klasických střízlivějších a elegantních odstínů karoserie. 

Tři barevné odstíny však vynikají nad ostatní a oblékají nové 

SUV PEUGEOT 2008 do slušivého hávu – červená Elixir, 

modrá Vertigo a oranžová Fusion…

KOLA

Hliníková kola nového SUV PEUGEOT 2008 jsou 

kvalitní a stylová. Lehká a aerodynamická 18" kola 

pomáhají snižovat spotřebu paliva a emise CO2 

a umocňují sportovní vzhled vozidla.

Hliníkové kolo EVISSA 18" 
Black Pack černé s výbrusem s černými doplňky

Hliníkové kolo SALAMANCA 17" 
černé s výbrusem

Hliníkové kolo ELBORN 16"Okrasný kryt NOLITA 16" Hliníkové kolo BUND 18" 
černé s výbrusem s šedými doplňky

Bílá Banquise (N) Šedá Artense (M)

Červená Elixir (P)Oranžová Fusion (M) Modrá Vertigo (P)

Černá Onyx (N)

Bílá Nacré (P)

Šedá Platinium (M)

(N) Nemetalický lak
(M) Metalický lak
(P) Speciální perleťový lak
*Uvedené barvy karoserie jsou k dispozici za příplatek s výjimkou barvy oranžová Fusion.
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ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti PEUGEOT prioritou: zázemí 
profesionální sítě, smluvní záruka výrobce 2 roky na díly 
a práci bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka 
na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let 
pro užitkové vozy.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství a doplňků 
PEUGEOT navržená na míru vašemu vozu. Ale také 
drobnosti pro osobní potěšení – vaše nebo vašich 
blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky PEUGEOT na adrese 
www.peugeot.cz

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou 
základní nebo na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si PEUGEOT vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, barev a potahů 
bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 
smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky PEUGEOT. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného 
souhlasu společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem PEUGEOT získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 
vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 
obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 
a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk 
a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních 
dokumentech, které si můžete vyžádat u svého 
koncesionáře Peugeot.

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 
vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  
24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 
Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 
postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

•  navazuje na garanční podmínky poskytované 
výrobcem vozu

•  umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb
•  zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  
po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 24 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 
vozidlem) na dobu od 36 do 72 měsíců 
nebo na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů 
s možností změny během platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

•  optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 
včetně pravidelných servisních operací 

•  zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění 
mechanických, elektrických nebo elektronických závad 
po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní operace 
spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení 
výrobce Automobiles Peugeot

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu na dobu od 36 do 72 měsíců 
nebo na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů 
s možností změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

•  jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 
a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 
náklady svého vozu, ty plánované i neplánované

•  zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 
zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 
elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 
smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 
s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 
Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 
včetně práce

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu na dobu od 24 do 96 měsíců 
nebo na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů 
s možností  změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 
a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 
služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, 
a to 24 h denně / 7 dní v týdnu: 
•  oprava nebo odtah nepojízdného vozidla 

do autorizovaného servisu Peugeot,  
pokud nelze závadu odstranit na místě, 

•  zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 
pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

•  ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 
(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 

•  návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  
letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 
déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  
v případě:
• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů
• natankování špatného paliva či nedostatku paliva
• defektu pneumatiky

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*
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