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ONDA GTi
DNA’SI VAR
BY
Spor otomobil tutkunlarının tüm beklentilerini karşılamak üzere
PEUGEOT SPORT mühendisleri, Peugeot 308 GTi by Peugeot
Sport'u aynı heyecan ve tutkuyla tasarladı.
308 GTi by PEUGEOT SPORT, böylece performansı son derece
yüksek ve çekici bir otomobil haline geldi: 270 hp güç üreten 1.6L
THP Turbo S&S motor, Torsen® kilitli diferansiyel, sportif özellikler
kazandırılan yürüyen aksam, PEUGEOT i-Cockpit®, çift renkli gövde...

GTi

DİZAYNI

MASKÜLEN
VE KASLI
308 GTi by PEUGEOT SPORT’un dış görünüşü maskülen, soylu ve
sportif. 11 mm alçaltılmış yerden yükseklik ve Michelin Pilot Super
Sport lastiklerle birleşen Carbone 19 alüminyum jantları ile radikal
bir duruşa sahip.
Çift egzoz çıkışı, PEUGEOT SPORT imzalı kırmızı kaliperler ve 380
mm’lik ön fren diskleri (dört pistonlu), damalı radyatör ızgarası, GTi
logoları (ön çamurluklarda ve arka spoiler üzerinde), intercooler için
geniş hava girişi, çamurlukların alt kısmında aerodinamik spoiler’lar
gibi spor otomobil tutkunlarını ve GTi tutkunlarını tatmin edecek her
özellik onda mevcut.

TUTKUNLAR İÇİN

YARATILDI
Peugeot 308 GTi’ın, iç mekân tasarımı, tavana kadar olan antrasit ambiyansı
ile yüzde yüz sportif. Kırmızı dikişler torpido panelini, koltukları, kapı içi
panolarını, vites kolu körüğünü ve üst seviye paspaslarını süslüyor. 308 GTi
by PEUGEOT SPORT’un içi de, saf deri kaplı direksiyon simidi (GTi yazılı ve
kırmızı merkezleme işaretli), alüminyum pedal takımı ve kapı eşikleri
(PEUGEOT SPORT ve GTi yazılı) ve vites kolu topuzu ile sahibinin tutkusunu
tam anlamıyla yansıtıyor.
Kumaş ve alcantara deri döşemeli PEUGEOT SPORT özel koltuklar
otomobille bütünleşmeniz ve her durumda yolu hissetmeniz için mükemmel
bir destek sunuyor.

Y O Ğ.U N

HISLER

351 x 329 mm’lik kompakt direksiyon simidi, doğal bir tutuş ve ellerin
milimetrik yerleştirilmesine olanak veriyor. Göz hizasında yerleştirilmiş
gösterge paneli, damalı fonlu göstergeler ve kontrol ekranında beliren «GTi»
karşılama mesajı üzerinde geniş bir görüş alanı sağlıyor.
Ön konsol ile mükemmel şekilde bütünleşen Redline temalı 9,7"
büyük dokunmatik ekran, PEUGEOT i-Cockpit®‘i oluşturan son
dokunuşu yansıtıyor. Bu düzeyde performans sergileyen bir
otomobil için anahtar unsur olan kokpitin doğal ergonomisi
sayesinde, sürüş daha sezgisel ve güvenli hale geliyor.
Öte yandan, Driver Sport Pack sürücüye iç mekânın sportif
ambiyansını daha da artırma keyfi sunuyor. Orta konsol üzerinde
yer alan SPORT düğmesine basıldığında kadranların rengi
beyazdan kırmızıya değişim gösteriyor ve orta renkli LCD ekran
üzerinde ek bilgiler beliriyor (güç, tork, turbo basıncı, yanal ve
doğrusal ivmelenmeler), motorun sesi artırıyor (audio sistemi
aracılığı ile) ve gaz pedalının tepkisi değişiyor.

İLERİ

PERFORMANS
Şasisinin yüksek potansiyelini değerlendirmek için, PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT kaputunun altında birçok parçası
güçlendirilmiş 1.6L THP Turbo S&S (Stop & Start) benzinli motoru saklıyor: Alüminyum dövme pistonlar, takviyeli segman ve biyel kolları,
takviyeli kol cıvataları.
Performans sürekliliğini sağlamak amacıyla piston gövdeleri, altlarındaki çift yağ spreyi ile soğutuluyor. Bunun dışında, egzoz manifoldu
1.000°C’ye kadar yükselebilen sıcaklıklara dayanması amacıyla çelikten imal edildi.
Mühendislik bölümünün bütün bilgi birikiminden yararlanan motor, 200 kW (270hp) gücü ve 330 Nm torku, turbo deşarj subapının spesifik
tasarımı sayesinde yüksek devirlerde bile en etkin şekilde değerlendiriliyor.
1,6L THP Stop&Start
270

GÜÇ (hp)
SİLİNDİR HACMİ (cm3)

1598

VİTES KUTUSU
AZAMİ TORK (Nm)

6 ileri Manuel
330 Nm 1.900 d/d’dan itibaren

TORKUN MEVCUT OLDUĞU DEVİRLER (d/d )

1.900 – 6.000 d/d

YÜKSEK BASINÇLI DİREKT ENJEKSİYON (bar)

200

AĞIRLIK/GÜÇ ORANI (kg/hp)

4.46

0 - 100 km/h (s)
0 - 1000 m (s)

6,0
25,3
VİTES KUTUSU

ŞEHİR İÇİ TÜKETİM (l/100 km)(1)
ŞEHİR DIŞI TÜKETİM (1/100 km)(1)
KARMA TÜKETİM (l/l00 km)(1)

8,1
4,9
6,0

KARMA C02 EMİSYONLARI (g/km)

139

(1) 100/CE direktiflere göre.

330 Nm’ye ulaşan yüksek torka dayanmak üzere, altı ileri manuel vites kutusu takviye edildi. Şanzımanın iki şaftı kumlama
işleminden ve dişlileri de sertleştirme işleminden geçiriliyor.
Bu petrokimyasal yöntem sayesinde parçanın direnci, karbon ve azot zenginleştirilmesiyle gerek aşınma gerekse yorgunluk
yönlerinde arttırıldı. Öte yandan, vites kutusu çıkışındaki dişli oranları canlı ivmelenmeler verecek şekilde kısaltıldı.

PEUGEOT SPORT
TARAFINDAN HAZIRLANDI
Güçlü bir frenleme sağlamak üzere, hava kanalcıklı ön disklerin çapı 380 mm’ye çıkarıldı. Bir alüminyum tabla
üzerine monte edilen diskler, PEUGEOT SPORT imzalı kırmızı kaliperler içinde dört piston ile sıkıştırılıyor. Arka
disklerin çapı 268 mm. Kullanımda sürekli olarak dikkat çekici performans sağlayan bu fren grubu dayanıklılığını
kanıtlıyor.

PEUGEOT SPORT ekibinin 308 GTi'ı geliştirirken temel amacı, ileri sürüş keyfi sunan, yüksek performanslı ve güvenli bir kompakt
sportif yaratmaktı. Dolayısıyla, araç bütün alanlarda bu arayışın izlerini taşıyor: Yürüyen aksam, süspansiyon, motorlar, fren
sistemi, elektronik yardım sistemleri.
Süspansiyon sistemi özel olarak üretildi:
• Yay sertliği,
• Gürültüleri azaltmak için hidrolik durdurucu içeren amortisör sertlik ayarı,
• Sürücü araçta yalnızken kompresyonun başlangıcından itibaren devreye girmesi için sertleştirilmiş ve uzatılmış aşamalı
durdurucu.
Arka dingil ile net bir denge sağlaması için viraj demiri daha esnek hale getirildi. Arka dingilde, yanal sertlik 30 daN/mm’den
500 daN/mm’ye ve düşey sertlik 170 daN/mm’den 490 daN/mm’ye yükseltilerek, travers ve amortisör rijiditesi arttırıldı.

ETKİLİ

YOL TUTUS

308 GTi by PEUGEOT SPORT 235/35 R19 ebatlı Michelin Pilot Super Sport lastikleri ve geniş tekerlek izleri ile asfalta yapışıyor
(önde 1.570 mm ve arkada 1.554 mm). Özel hamurlu bu lastikler yanal ve boyuna tutunma limitlerini çok yukarılara taşıyor.
Reverse tipi 19’’ jantların herbiri 18’’ Diamant tipi jantlara göre 2 kg daha hafiftir.
Aracın virajlardaki dinamikleri lastiğin çalışması ön takım profili üzerinde yapılan çalışma sayesinde optimal. Bu kapsamda
tekerleğin kamber açısı 308’de -0,6° iken -1,67° ye çıkarıldı. Salıncağın arka mafsal sertliği ise 110 daN/mm’den 1800
daN/mm’ye çıkarıldı.
Hassas şekilde dengelenen yürüyen aksam tam güvenlik içinde dinamik bir pilotaja izin veriyor. McPherson tipi ön takım hassas
şekilde yol çizgisine yerleşirken esnek traversli arka dingil doğal olarak onu takip ediyor. Ön viraj demiri yarı boş ve ön salıncaklar
alüminyum olduklarından, bu aksam ayrıca otomobilin hafifliğine katkıda bulunuyor.

Y Ü K S E K H.A S S A S İ Y E T L İ

MEKANIK

GTi 270 versiyona özel Torsen® kilitli diferansiyel vites kutusuna entegre edilerek otomobilin virajlardaki
dinamiği arttırıldı. Torkun en fazla tutunan tekerleğe aktarılmasını sağlayan bu diferansiyel aynı zamanda virajdan
çıkışta daha erken gaz verilmesine olanak sağlıyor.

TORSEN® KİLİTLİ DİFERANSİYEL
Elektronik asistans yazılımları otomobilin sportif karakteri ile uyumlu olarak hazırlandı. Elektrik destekli direksiyon sistemi de
Torsen® kilitli diferansiyel ile uyumlu çalışmak üzere özel olarak geliştirildi.
Torsen® kilitli diferansiyel aynı zamanda optimize bir çalıştırma sağlamak üzere yeni bir Çekiş Kontrolü ile eşleştirildi (Traction
Control). Daha sportif ESP ayarı (Elektronik Denge Programı) pilota daha fazla serbestlik, özellikle virajlarda daha fazla kayma
marjı bırakıyor. Ayrıca, ESP’yi tamamen devre dışı bırakma modu da sunuluyor.

.
SPORTIF
KALİTELİ

Geniş ön tampon, aracın ulaştığı performans düzeyini yansıtıyor.
GTi PEUGEOT’ların ikonik dizaynı; tamponun üst kısmında, full LED
farlar ile çerçevelenen özel panjurda kendini gösteriyor.
İki spoiler alt bölümde tamponu tamamlıyor ve asfalta yapışan
otomobil hissine ve sadece 0,69’luk bir SCx ile aerodinamik
performansa katkıda bulunuyorlar.
Aracın içinde, mükemmel şekilde birleştirilmiş parçalar kusursuz
kalite hissini yayıyor. Asil ve prestijli malzemeler – yumuşak
torpido, saf deri kaplı direksiyon simidi – sportiflikten ödün
vermeyen bir otomobil içinde olma keyfini yoğunlaştırıyor.

S A N AT

DETAYLARDA
Gövde genişliği hemen dikkat çekiyor, yola oturan güçlü arka tasarım parlak
siyah kaplamalar ve çift çıkış egzoz ile tamamlanıyor. GTi logosu ise bagaj
kapağında yer alıyor.
Sportif tasarımı oluşturan detaylardan biri de silentblocks, (Mekanik
parçaların ve onları taşıyan yapı arasındaki titreşim ve şok hareketlerini
absorbe eden elastik parçalar) Bu sayede otomobil virajları parazit bir titreşim
veya bir gecikme olmadan dönüyor.

.
KALITE
ÜST SINIF

308 GTi by PEUGEOT SPORT'un karoseri özel Ultimate Kırmızı dahil 5 farklı renkten birine sahip
olabiliyor. GTi ruhunu en etkili şekilde yansıtan renk ise İnci siyah ve Ultimate kırmızı renkleri
"Coupe Franche" çizgisi ile kombine eden çift renk uyulaması.
Benzeri olmayan ve farklı bir atölyede uygulanan çift renk boyanın pürüzsüz geçişleri ve yapısı,
aracın gövdesindeki hassas tasarım detaylarına vurgu yapıyor.
İç kısımda üst düzey kalite hissini yaşatmak için kaliteli malzemeler kullanmanın yanında
işçiliğin de kusursuz olması sağlandı. Ön konsol, direksiyon gibi bölümlerde kullanılan
özel malzemeler kullanım zevkini arttırıyor.

.

P E U G E OT V E

ÇEVRE
PEUGEOT herbir modelinin tüketimlerini ve kirletici emisyonlarını azaltmak
amacıyla tüm uzmanlığını ortaya koyuyor. Bu taahhüt 308 GTi by PEUGEOT
SPORT’da tam anlamıyla somutlaşıyor.
Ağırlık, aerodinamizm, lastikler ve PEUGEOT SPORT’un teknolojik bilgi birikimi,
otomobilin çevre üzerindeki etkisini azaltmak ve eko-tasarım anlamında bir üst etaba
geçmek için gereken her gelişim alanı faaliyeti hayata geçirildi.
Ağırlık azaltılması kapsamında, arka bagaj kapağı EMP2 platformuna dahil
olan çok yüksek elastik limitli çelik ve kompozit malzemeden üretildi.
Sadece 1.205 kg ağırlığı ile 308 GTi by PEUGEOT SPORT son derece atletik,
böylece karma parkurda km başına sadece 139 g CO2 emisyonu ve karma
parkurda sadece 6,0 l/100 km’lik yakıt tüketimi ile gerçek bir başarı gösteriyor
(bu sınıftaki rekor); tüketimleri şehir içinde 8,1 l/100 km ve şehir dışında
4,9 l/100 km ile sınırlı kalıyor (99/100/CE sayılı direktife göre).

P E U G E OT S P O R T
KO LT U K L A R

RENKLER
Sedefli Renk

Sedefli Beyaz

Metalik renkler

1. TEP ve siyah kumaş

P E U G E OT S P O R T
JANTLAR

Manyetik Mavi

İnci Siyahı

Tekno Gri

Çift renk

Ultimate Kırmızı
CARBONE 19" alüminyum jant

Ultimate Kırmızı/ İnci Siyah

308 GTi
DONANIM

308 GTi
T E K N İ K ÖZ E L L İ K L E R
1.6L THP

308 GTi
MOTOR
Silindir Hacmi [Cm3]
Maksimum Güç (hp/dd)
Maksimum Tork (Nm/dd)
Besleme
Yakıt enjeksiyon
Egzoz emisyon standardı

1598
270/6000
330/1900
Turbo
Çok noktalı
Euro 6

VİTES KUTUSU
Vites kutusu tipi
SÜSPANSİYON
Ön
Arka

LASTİK ve JANTLAR
Lastik ve Jant Boyutu

PERFORMANS
Maksimum Hız (km/h)
0-100 km Hızlanma (s)

250
6

YAKIT TÜKETİMİ VE
EMİSYON**(1999/100)
Şehir Dışı (L/100km)
Karma (L/100km)
Şehir İçi (L/100km)
CO2 salımı Karma (g/km)

4.9
6
8.1
139

Güvenlik
Elektronik denge programı ve fren sistemleri (ESP - EBD - ABS - AFU)
Hill Holder (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem)
TORSEN Kilitli Diferansiyel
Ani frenlemede otomatik yanan dörtlü flaşörler
Ön / Yan / Perde Hava Yastıkları
Arka koltukta ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları (x3)
Aktif gergili ön ve arka emniyet kemerleri
Arka koltuk kafalıkları
Kaza anında kapı kilitlerinin otomatik olarak açılması
Hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

6 ileri manuel

Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekli
dingil, helezon yaylar, amortisörler ve
Şekil değiştirebilir travers, traverse
entegre viraj çubuğu, helezon yaylar,
amortisörler

235/35 R19W 91Y

FRENLER VE DENGE KONTROLÜ
Ön
Peugeot Sport Havalandırmalı Disk
Arka
Peugeot Sport Disk
AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Boş Ağırlık (kg)
Aerodinamik Hava Sürtünme Katsayısı (Cx)
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Aks Mesafesi (mm)
Ön iz genişliği (mm)
Arka iz genişliği (mm)
Bagaj Hacmi (L)
Yakıt deposu (L)

1205
0.28
4253
1863
1446
2617
1559
1553
420 / 1228
53

Konfor ve İç Stil
Akustik ön cam
Soğutmalı / Işıklandırmalı torpido gözü
Elektrikli / Isıtmalı yan aynalar
Elektrikli katlanabilen yan aynalar
Elektrikli, tek dokunuşla kontrol edilebilen sıkışma önleyicili ön ve arka camlar
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektro-hidrolik takviyeli sportif direksiyon
Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu
Mat/Parlak Krom görünümlü konsol çerçeveleri
Hazneli / Ayarlanabilir ön kol dayama
Arka kol dayama, kayak tüneli ve bardaklıklar
Deri kaplı direksiyon simidi ve direksiyon üzeri kumanda butonları
Deri Kaplı el freni
by Peugeot Sport Alkantara/Deri/Kumaş karışımı koltuklar
Ön koltuklarda masaj fonksiyonu
Kırmızı iç ambiyans paketi (Kırmızı dikişli koltuklar, ön konsol, direksiyon, el
freni kolu, kırmızı temalı SMEG ekran)
Teknoloji
Cruise Control (Hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi)
Renkli LCD ekranı
Follow me home (Refakatçi aydınlatma sistemi) / Uzaktan kumanda
Polifonik uyarı sesleri
Elektrikli el freni
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
230V güç çıkışı
Otomatik yanan farlar
Yağmur Sensörü
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
Klima (SMEG+ kontrollü çift bölgeli tam otomatik)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

SATIŞ VE SERVİS AĞI

308 GTi
DONANIM
Multimedya
Denon Hi-Fi Müzik Sistemi
Bluetooth handsfree telefon kiti
AUX / USB bağlantıları
Geri görüş kamerası
Dış Donanım ve Stil
Ön sis farları
LED Gündüz farları
Full LED farlar
Gövde renginde kapı kolları ve yan aynalar
Arka park yardım sistemi
Ön park yardım sistemi
Koyulaştırılmış 2. sıra camlar
19" Peugeot Sport Özel Jant

Peugeot’yu seçmek, aynı zamanda karşılama, profesyonellik, donanım performansı ve hizmet kalitesiyle sizi memnun etmeye hazır yaygın bir satış sonrası servis ağı
avantajına da sahip olmak demektir. Böylece, sizi dinleyen, isteklerinizi anlayan ve bunlara etkin bir şekilde cevap veren bir uzmanla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz.
Uzun vadeli bir ilişkiye girmeniz için bundan daha iyi bir güvence olabilir mi?

HUZUR VE GÜVENİNİZ İÇİN (1)

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite aynı zamanda bir yaşam
tarzıdır. Yeni aracınız Fransa’da ve bütün
Batı Avrupa’da (²), üretim hatalarına karşı
kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl boyunca
yedek parça ve işçilik garantisi, 12 yıllık
delinmeme garantisi ve 3 yıllık boya
garantisinden yararlanır.
ÖZEL PEUGEOT KONTRATLARI
Garanti uzatma, öngörü ve bakım...
Kafanızın rahat olması için üç özel formül.
Arıza durumunda yardım hizmetinden,
rehabilitasyona, aşınan parçaların
değiştirilmesinden, bakıma kadar araç
üzerindeki müdahale seviyesini siz
seçiyorsunuz ve her zaman PEUGEOT kalite
garantisinden yararlanıyorsunuz. Bu sayede
tam bir özgürlük dünyası size açılıyor.

PEUGEOT SİGORTA (3)
PEUGEOT özel hizmetler gamını
tamamlayan, PEUGEOT Sigorta özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş bir risk sigorta
poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunarak
sürekli müşteri odaklı kalıyor. PEUGEOT
Sigorta ile, PEUGEOT satış noktanızda veya
bir başka Yetkili PEUGEOT Servisi’nde
orijinal yedek parçalarla ve üretici
garantisine uygun olarak, onarımların
yapılması güvencesine sahip olursunuz.
Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel bir fiyat
teklifi isteyiniz veya doğrudan 0805 015
015 numarayı arayınız (Pazartesi –
Cumartesi arasında saat 9’dan 19’a kadar
sabit telefonlardan ücretsiz aranır).

PEUGEOT YARDIM (4)
Tek bir aramayla Fransa ve tüm Avrupa’da
(2) (AB ve 12 farklı ülkede) beklenmedik
durumların üstesinden gelirsiniz. Peugeot
Yardım size günün 24 saati, yılın 365 günü
göz kulak olur.
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Orijinal yedek parça PEUGEOT tarafından
yeni otomobillerin üretiminde kullanılan ilk
montaj parçalarıyla aynı şartnameye uygun
olarak üretiliyor. Kalite, güvenlik ve
güvenilirlik... Orijinal yedek parçalarımızın
her biri, güvenliğiniz için titizlikle test edildi
ve kontrol edildi. Orijinal yedek parçalarımız
katılımcı Peugeot Yetkili Servisleri’nde bir
yıllık satış garantisinden yararlanır.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını PEUGEOT şebekesinde
yaptırmak PEUGEOT’nuza mükemmelen
adapte olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen
kaliteli hizmetler güvencesidir.
PEUGEOT Yardım beklenmedik durumlarda
çözüm sunar. Arıza & Kaza durumunda, 8
yaşına kadar aracınıza 7/24 yardım hizmeti
sunulur. 0800 442 424. (4)
PEUGEOT SATIŞ SONRASI SERVİSİ
Otomobil filolarının hizmetinde yeni bir
yetkinlik. Filonuzun büyüklüğü ne olursa
olsun, size araç, finansman, bakım, filo
yönetimi seçenekleri sunuyoruz. Ayrıntılı
bilgi PEUGEOT Yetkili Satıcıları’nda.

ZEVKİNİZ İÇİN
PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış
zengin, orijinal aksesuar ve donanım gamı.
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye
etmek için zengin Peugeot imaj ürünleri
çeşidi.

PEUGEOT INTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin.
Türkiye web adresi:
http://www.peugeot.com
Fransa web adresi: http://www.peugeot.fr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen satış sonrası hizmetini
izleyen günlerde sizi arayabilir. Sorulara
cevap vererek, Peugeot Servis kalitesinin
artırılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

ÇEVRE İÇİN
Peugeot, aşağıdaki uygulamalarıyla günlük yaşamda çevrenin korunması için çaba gösteriyor:
- Atıkları, türlerine ve tehlike durumlarına göre ayırarak ve bunların uygun işleme birimlerine doğru yönlendirmek için toplanmalarını sağlayarak.
- Atıkların ideal değerlendirilmesini ve en iyi koşullarda imha edilmesini garanti altına almak için idare (7) tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılara toplama ve
işleme hizmetlerini vererek.
- Katı güvenlik koşullarına uyarak veya yerlerine çevre dostu ikame ürünleri kullanarak kimyasal ürün kullanımına bağlı riskleri yöneterek.
- Size PEUGEOT Standart Değişim Parçaları (6) veya Technature (7) bakım ürünleri gamı gibi çevre koruyucu çözümler sunarak.
(1) Bu Kontratların, garanti ve hizmetlerin uygulama yöntemlerini öğrenmek için, Peugeot satış noktalarınızdan ilgili sözleşme belgelerini isteyin.
(2) Fransa için ücretsiz numara 0800 44 24 24. Avrupa için +33 549 04 24 24 (yerel arama maliyeti) / otoyol veya benzeri yollar dışında.
(3) PEUGEOT SİGORTA ürünlerinin teminatlarının tanıtımı ile poliçe kesimi AssurOne Group tarafından yapılmaktadır; AssurOne Group Sigorta Brokerlik Hizmetleri, 2 048 197 € sermayeli Anonim
Şirket- RCS Paris 478 193 386 – Şirket merkezi 4, rue Lamennais 75008 Paris – ORIAS siciline 07 003 778 (www.orias.fr) numara ile kayıtlı sigorta aracılık şirketi. Sigorta teminatları Fransız Sigorta
kanununa tabi, 67 155 752.86 Avro sermayeli, Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline 378 393 946 RCS n° ile kayıtlı, merkezi 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre adresinde bulunan
Avanssur sigorta şirketi tarafından verilmektedir. AssurOne Group ve Avanssur ACPR denetimine tabidir (Denetleme ve Karar Kurumu) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9.
(4) PEUGEOT’nuzun ilk tescil tarihinden itibaren ve üretici garantisinin sona ermesine kadar.
(5) Çevre kanununun L.541-2 maddesi uyarınca
(6) Standart Değişim Parçası şebekelerde onarımdaki Peugeot markası araçlardan toplanan parçalardan son derece titiz bir yenileme yöntemine göre yenilenmiş bir parçadır.
(7) Technature çevrenin daha iyi korunması için bir hareket yaparken aracını temizlemeye ve bakımını yaptırtmaya yönelik kapsamlı bir ürün gamıdır. Technature ürünleri %80 ila %100 doğal kaynaklı
bileşenleri içermektedir. Deterjanların biyo çözünürlüğü ile ilgili 648/2004/CE sayılı Avrupa Yönetmeliği ile tamamen uyumludur.
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan donanımlar versiyonlara göre standart veya opsiyon olarak
bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri, donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme teknikleri renklerin
canlılığının hassasiyetle görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler Automobiles Peugeot’nun açık ön izni
olmadan çoğaltılamaz.

