PEUGEOT

308

ETKİNLİK VE ZARAFET
Yeni çizgileriyle 308, Peugeot markasının son tasarım kodlarını incelikle üzerinde
topluyor. Yeni marka kimliğini oluşturan ve SR1 konseptinden alınan ön ızgara, estetik
bir görünüm yaratırken yönlendirmeli xenon farlar virajlarda ve dönüşlerde güvenliği
artırıyor, teknoloji ve estetiği birleştiriyor. LED’li ön gündüz farlarının etkisiyle Yeni 308
teknolojik bir zarafete kavuşuyor.
Sürüş özellikleri ve sürüş keyfi anlamında liderliğini sürdürmek isteyen Peugeot
STOP & START sistemli yenilikçi micro-hybrid e-HDi teknolojisi sayesinde çevre
etkinliği konusunda da referans olmayı hedefliyor.

DAHA PRESTİJLİ
ÇİZGİLER
Daha ilk bakışta, LED’li gündüz farlarının varlığı, kaput burnu
ve yeniden çizilen dalgalı ön panjur 308’e şık ve zengin yeni
bir tasarım stili kazandırıyor. Yarı mat krom çerçeve gibi stil
unsurları otomobilin doğal şıklığını artırıyor. Ön bölümden
yayılan dinamizm hissi şık çizimli omuz çizgisi ile otomobilin
yanlarında da devam ediyor. Yeni tip alüminyum jantlar bu
yeni dinamizm soluğuna katkıda bulunuyor.

EN UFAK AYRINTILARA KADAR KALİTE

Peugeot 308’lerin torpido panelinin tasarımı ön görüş alanını
geniş ölçüde artırıyor. Malzemelerin kalitesi ve dokusu,
iç mekanda akustik ve konfora katkıda bulunuyor. Kumaş ve
malzeme renkleri uyumlu ve şık ambiyanslar yaratmak üzere
seçildi.
Sürücü bölümü
Krom çerceveli kadranlar siyah veya beyaz fonlu olarak sunuluyor.
Vites kolunun etrafındaki şık kaplama ve kapı eşiklerinin özel
dekoru Peugeot 308’lerin özgün stilini vurguluyor.
İki bölgeli otomatik klima
Sizin ve yolcularınızın konforu için iki bölgeli otomatik klima* önde
sürücü tarafında ve yolcu tarafındaki sıcaklıkları ayrı ayrı kontrol
ediyor. Arkada hava dağıtıcısı arka koltukta oturanların konforunu
artırıyor.
Sınıfının en geniş iç mekanı
Peugeot 308’lerin yarı-yüksek mimarisi oturma alanı ve iç mekan
genişliğine öncelik veriyor. Ön ve arkada sınıfının en geniş baş
mesafesi ve önde, arkada iç genişlikler ferahlık konusunda sınıfının
en iyi sonuçlarını yaşatıyor. Bedeni saran ön koltuklar arka
yolcuların dizleri için geniş alan bırakıyorlar. Çok sayıda eşya
yerleştirme gözü 308’in içerisinde pratikliği artırıyor. 10 litreden
büyük soğutmalı torpido gözü ve yüksekliği ve uzunluğu
ayarlanabilir orta kol dayama.
Panoramik cam tavan
308 yolcuları, 4.86 m2 panoramik cam tavanları sayesinde
muhteşem bir görüntü elde edip güneşli bir iç mekandan
yararlanabilecekler. Elektrikli tavan perdesi ise içerideki aydınlığın
kolaylıkla ayarlanmasını sağlıyor.
Entegre Bluetooth® telefon kiti ve USB Bağlantısı
Bluetooth telefon kiti sayesinde rahatlıkla telefonla konuşabilir,
USB girişi sayesinde en güncel müziklerinizi Yeni 308’e
aktarabilirsiniz.

*Bu broşürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre
değişebilir. Gerekli bilgi için bayinize başvurunuz.

308 GTi:
DAHA FAZLA
SPORTİFLİK
Aslan gözlerini andıran farları, öne eğik
kaputu, kasayı saran ön tamponları ile
tepeden tırnağa Peugeot kimliği sergileyen
308 GTi, dinamik arka rüzgârlığı, fırtına grisi
Lincancabur 18” alüminyum jantları ve
kromajlı çift egzoz çıkışlı ve hava difüzörlü
parlak siyah arka tamponu ile sportif
karakterini gözler önüne seriyor. Motor sesi
üzerinde spesifik bir teknoloji sayesinde özel
olarak çalışıldı: Emme fazında titreşen
diyafram sistemi ivmelenmeler sırasında
araçtan farklı seslerin çıkmasını sağlıyor.

TAM GÜVENLİKLİ
SPORTİFLİK
Tutumlu ve performanslı benzinli - diesel motor gamı ve
STOP & START sistemli e-HDi micro-hybrid teknolojisi ile
308, hem sürüş keyfine hem de çevreye saygıya öncelik
veren Peugeot teknolojisinin zirvesinde yer alıyor.

1.6 L VTi 120 hp
1598 cm3 silindir hacimli değişken supap
zamanlamasına sahip bu motor 5 ileri manuel
veya 4 ileri otomatik vites kutusu ile birleşerek
sürüş keyfi ile tüketim arasında çok iyi bir denge
sağlıyor.

ESSENCE

MOTOR
SEÇENEKLERİ

1.6 L THP 200 hp
THP (TwinScroll turbo kompresör ve direkt benzin
enjeksiyonu) ve VTi (emme supaplarının değişken
kalkış zamanı ve eksantrik mili faz kaydırıcı)
teknolojilerinin benzersiz birleşimi ile 6 ileri
manuel vites kutusu ile eşleşen bu motor enerjik
ivmelenmeler sunuyor.
1.6 L e-HDi 112 hp FAP
270NM torku ile performansının zirvesinde
(e-Hdi teknolojisi ile ilgili bilgi için yan tarafa
bakınız.)
1.6 L HDi 92 hp FAP
5 ileri manuel vites kutusu ile eşleşen bu motor
performans ve tüketim arasında mükemmel bir
sentez sunuyor. Böylece gerçek bir sürüş keyfi
sağlıyor.

1.6 L e-HDi 112 hp FAP STOP & START*
sistemli MICRO-HYBRID MOTOR
%15’e varan yakıt ekonomisi
Dünyamızın geleceğini korumak üstesinden gelmemiz gereken en
önemli hedeflerimizden biridir. Peugeot, 308 gamında alternatörmarş motorlu yeni nesil STOP & START* sistemli e-HDi micro-hybrid
teknolojisini ilk kez kullanarak bu hedef doğrultusunda çalışıyor.

e-HDi teknolojisi böylece tüketimin ve CO2 emisyonlarının daha iyi
kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Bu teknoloji otomatik kumandalı
mekanik (sensodrive) veya 6 ileri manuel vites kutusu ile birlikte
kullanılıyor.

Bu sistem araç örneğin bir kırmızı ışık veya «Dur» işaretinde her
durduğunda motoru da otomatik olarak durduruyor. Bu sistemde yeni
olan unsur ise sürücü yola devam etmek istediğinde motorun yeniden
çalışması son derece sessiz ve yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor.

*Motoru otomatik olarak durduran ve yeniden çalıştıran sistem.
e-Booster: Enerjiyi depolayarak ihtiyaç anında sistemi besliyor.

1. e-Booster
1a. Güç elektroniği
1b. Süperkapasitör 5V
2. 12V 70 Ah akü
3. Entegre Stop & Start kontrol birimi
4. Çift etkili alternatör
5. HDi motor
Mavi: Kontrol.

DIESEL

Kırmızı: Güç

TÜKETİMLER VE EMİSYONLAR
Diesel Motorlar

308 HB

Tüketimler (l/100 km)**

CO2 (g/km)

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

Karma

1.6 L e-HDi FAP 112 hp Auto6R

4.4

3.7

4.0

104

1.6 L HDi 92 hp 5MT

5.2

3.6

4.2

110

*Enerji tasarruflu lastiklerle. / **99/100/CE yönetmeliğine göre. / FAP = Partikül Filtresi

PEUGEOT VE ÇEVRE
Yeni çevre standartlarına uymak ve tüketicilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için Peugeot uzun yıllardan
beri yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Bugün, Diesel HDi FAP motorlarla donatılmış olan 2.1 milyon araç böylece
partikül emisyonlarının %99,99 oranında azaltılmasını sağlıyor. Tamamen farklı bir alanda, Peugeot ürün gamı ile
birlikte aşağıdaki teknolojileri sunacak:
• Micro-hybrid teknolojisi – Yeni nesil Stop & Start sistemiyle donatılmış olan ilk e-HDi motorlar şimdiden bazı
Peugeot modellerini donatıyor. Bu teknoloji ilave olarak yakıt tüketiminin ve CO2 emisyonlarının %15’e kadar
azaltılmasını sağlıyor.
• %100 elektrikli teknoloji - iOn Peugeot’nun %100 elektrikli tek modeli değildir. Ürün gamında bir elektrik motorlu
hafif ticari araç da var: 3 m3 yükleme kapasiteli Partner Origin. Daha uzun vadeli bir uygulama için %100 elektrik
teknolojisine uyarlanan yeni kavram modeller de halen etüt ediliyor.

Benzinli Motorlar

308 HB

Tüketimler (l/100 km)**

CO2 (g/km)

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

Karma

1.6 L VTi 120 hp 5MT

9.1

4.9

6.4

147

1.6 L VTi 120 hp 4AT

9.5

5.4

6.9

159

1.6 L THP 200 hp 6MT

9.2

5.5

6.9

159

*Enerji tasarruflu lastiklerle. / **99/100/CE yönetmeliğine göre.

AKILLI KORUMA SİSTEMLERİ
Önleme (Aktif güvenlik sistemleri)

Optimal bir dengeyi korumak için Peugeot
308 birçok fonksiyonu üzerinde toplayan bir
fren sistemi ile donatıldı:
• Tekerleklerin kilitlenmesini önleyen (ABS)
sistemi acil fren durumunda direksiyon
hakimiyetini korumanızda size yardımcı
olur.
• Elektronik Fren Dağıtım sistemi (EBD) fren
sistemini her tekerlek bazında daha etkin
şekilde kontrol eder.

Koruma
(Pasif güvenlik sistemleri)
• Acil Fren Yardımı (AFU) gerektiğinde fren
sisteminizin performansını artırır.

• ESP (Electronic Stability Program /
Dinamik Denge Kontrolü), bunlara 2 ilave
fonksiyon daha ekler: Fizik kanunlarının
limitinde 308’inizi yeniden başlangıçtaki
yörüngesine geri döndürür.
• Tekerlek anti-patinaj sistemi (Anti Slip
Regulation) tekerleklerin patinaj çekmesini
önlemek için frenlere ve motor kontrol
birimine etki eder.

Darbe emme
Önden çarpışma durumunda geri
çekilen direksiyon sütunu
direksiyon simidinin geri
tepmesini sınırlar. Otomobilin
mimarisi motorun ve şanzımanın
kabin içine girişini sınırlı tutar.
Sağlam yan takviye saçlarıyla
güçlendirilmiş olan kabin hücresi
yan darbelerin etkisini azaltmaya
katkıda bulunur.

Emniyet kemerleri
Ön emniyet kemerleri aktif ön
gergi ve güç limitörleri ile
donatılmıştır. Bütün emniyet
kemerleri ön tavan kombinesi
üzerinde görülen kemer bağlı
değil uyarı ışıklarına bağlıdır.

• Dinamik Denge kontrolü
(CDS) önden ya da arkadan savrulma
başlangıcını algılamak için direksiyon simidi
sensörü ile dönüş sensöründen gelen verileri
sürekli olarak karşılaştırır.

2009’da, Peugeot 308 HB araç içindeki yetişkin yolcuların
korunmasına ilişkin (ADULT OCCUPANT PROTECTION) Euro NCAP*
testini başarıyla yeniden geçerek, yeniden “mükemmel” düzeye
tekabül eden ve alınabilecek maksimum not olan 5 yıldızı elde etti.
1997’de kurulan Euro NCAP pazarda mevcut olan araçların
güvenliğini cepheden çarpışma, yandan çarpışma, direk testi gibi
testlerle değerlendiren bağımsız bir Avrupa kurumudur. Kurum elde
edilen sonuçları “yıldızlarla” ifade ettiği notlar şeklinde kamuoyuna
açıklıyor. Doğal olarak bu notların sigorta şirketlerinin uyguladıkları
tarifelere etkisi oluyor.

Hava yastıkları
Yolculara sunulan koruma
sistemi 6 hava yastığından
oluşan bir düzenekle
tamamlanmaktadır.
• İki ön hava yastığı
• İki yan hava yastığı (göğüs
basen)
• İki "perde" hava yastığı:
sürücünün ve yan yolcuların
kafalarının yan tarafını korumaya
yönelik

Çocukların korunması
Ikinci sıradaki arka koltuklar
(banket veya modüler koltuklar)
ISOFIX uyumlu çocuk
koltuklarının tespit edilmesi için
ISOFIX bağlantı sistemiyle
donatıldı. Ayrıca, bir elektronik
çocuk güvenliği sistemi arka cam
ve kapıların kilitlenmesini
sağlıyor.
* Donanımlar versiyona göre değişiklik
göstermektedir.

SINIF LİDERİ HAVA SÜRTÜNME KATSAYISI: 0.28 Cd

KUMAŞ DÖŞEMELER

Yeni 308, hava sürtünme katsayısı ile sınıfında lider. Bu liderlik size daha iyi yol tutuşu ve daha az yakıt tüketimini
vaat ediyor. Yeni 308 rüzgar direnci çok daha düşük olduğu için daha iyi hızlanma ve daha yüksek sessizlik
değerlerine de sahip.

[1] Sibayak Mistral kumaş
[2] Starting Mistral kumaş
[3] Irazu Grej kumaş (HB’ye özel)

[4] Kawana Mistral kumaş
[5] Kawana Grej kumaş (SW’ye özel)

RENKLER VE JANTLAR

308, 10 farklı kasa rengi arasından seçme olanağı sunuyor: 7 metalik
renk, 2 mat renk ve 1 cilalı renk.

AKSESUARLAR

308’in şık ve dinamik hatlarını onları eşsiz kılacak ve kişiliklerini daha da güçlendirecek
aksesuarlarla donatarak ön plana çıkarın. 308 kataloğundaki eksiksiz aksesuar gamıyla tanışın.

METALİK
Karbon görünüşlü ön spoiler
Ön tampon altına tespit edilen bu 2 ek tampon dizaynını
uyumlu şekilde tamamlıyor ve 308’inizin dinamizmini
vurguluyor. Bunlar iki yan marşpiye ile tamamlanabiliyor.
15" ilâ 18" arasında geniş bir alaşımlı jant gamı da 308’inizi
en iyi şekilde kişiselleştirmek üzere beğeninize sunuluyor.
Aluminyum Gri

İnci Siyah

Köpekbalığı Grisi

Buhar Gri

OPAK

Bronz Kahverengi

Buz Mavi

Babylone Kırmızı

Alp Beyaz

ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
Yan güneşlik perdeler
Bu perdeler arka yan
camları tamamen örtüyor.

Fırtına Gri

Nil Mavi

16" Santiaguito
alüminyum jant

18” Lincancabur
alüminyum jant

18” Lincancabur Storn
Gri alüminyum jant

17" Melbourne elmaslı
alüminyum jant

Bisiklet taşıyıcı / Tavan
barları
308 ve 308 SW için çelik
veya anodize alüminyum
“Sele yukarıda” bisiklet
taşıma düzeneği. Tavan
barları.

Garmin yarı entegre
navigasyon sistemleri
Optimize entegre sistemin
avantajları ile seyyar
kullanım özgürlüğünü bir
arada sunuyor.

Kapı Rüzgarlıkları
Rüzgar yaratmadan
aracın iç ortam
havasını yenileme
imkanı sağlar.

Ön tampon spoileri
Aracın ön hatlarını takip
eden tasarımıyla güçlü bir
izlenim verir.

Kapı eşiği koruyucuları
(paslanmaz çelik / karbon
görünümlü / krom
görünümlü olarak)
Bu filmler aracınızın kapı
eşiklerini çizilmelere karşı
korur. Kolay ve hızlı bir
şekilde yapıştırılıp, yerine
tam oturur.

Bagaj kapak spoileri (spor
veya normal)
Aracın yola oturmasını
artırır, daha fazla dinamizm
ve stil katarak aracın
kişiliğini güçlendirir.

Karbon görünümlü yan
spoiler / etek
Aracın hatlarıyla tamamen
uyumludur. Üstün yol tutuş
ve güvenlik özelliklerinin
sürdürülmesine yardımcı
olur.

Spor arka difüzör
Sportif ve estetik bir hava
katar.

Spor görünümlü vites
topuzu
Aracın iç tarafına kişisel bir
vurgu yapılmasını sağlar.

Ön tampon led’leri
Aracınızın her koşulda
hemen fark edilmesini
sağlar.

Soğutucu
Kişisel veya profesyonel
uzun seyahatler yapanlar
için idealdir.

Bagaj taşıma çözümleri bagaj filesi
Bagaja yerleştirilen hafif
nesnelerin kaymasını ve
yıpranmasını engeller.

Taşıma çözümleri / Tavan
port bagaj
Araçlarının yükleme
kapasitesini artırmak
isteyen müşteriler için.

Wi-Fi
Bir çok multimedya
donanımı (taşınabilir
bilgisayarlar, notebooklar,
oyun konsolları,
multimedya okuyucuları,
PDA’lar...) Wi-Fi kutusuna
aynı anda bağlanabilir ve
her an internet erişimi
sağlar.

Çocuk koltuğu
Çocukların rahat ve
emniyetli bir şekilde
yolculuk etmeleri bizim için
çok önemlidir.

DERİ

YARI DERİ VE KUMAŞ

1. Siyah deri

1. Sibayak Mistral

2. Gri deri

2. Starting Mistral

3. Irazu

*Detaylar için teknik föye bakınız.

1

2

3

peugeot.com.tr

SATIŞ VE SATIŞ SONRASI SERVİS AĞI

308 hakkında daha fazla bilgi edinmek, onları istediğiniz gibi biçimlendirmek ve mevcut renkler ve motorlar, bakım, opsiyonlar
ve teknik özellikler hakkında bilgi edinmek için yukarıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Peugeot’yu seçmek demek, aynı zamanda müşteri karşılama, profesyonellik, ileri teknoloji teçhizat ve hizmet kalitesi anlamında size
maksimum memnuniyeti garanti eden yaygın bir servis şebekesinin hizmetinizde olması demektir. Böylece, sizi dinleyen, isteklerinizi anlayan
ve bunları etkin şekilde karşılayan bir uzman tarafından karşılanacağınızdan emin olursunuz. Uzun vadeli bir ilişkiye girmeniz için daha iyi bir
güvence olabilir mi?
RAHATINIZ İÇİN(1)
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite aynı zamanda bir
anlayıştır: Şebekenin içindeki avantajlar,
Fransa’da iki yıllık parça ve işçilik
garantisi, sınırsız kilometre ve korozyona
karşı 12 yıl garanti (2).
PEUGEOT YARDIM
Tek bir telefon öngörülmeyen olayların
üstesinden gelmenize yardımcı olur.
Fransa’da ve tüm Avrupa’da (3) Peugeot
Yardım günde 24 saat, yılda 365 gün
hizmetinizdedir.
KEYFİNİZ İÇİN PEUGEOT BUTİK
Özel olarak aracınız için tasarlanmış
eksiksiz orijinal Peugeot aksesuar ve
donanım gamı. Hem kendinize hem de
sevdiklerinize hediye etmeniz için Peugeot
imaj ürünleri yelpazesi.

SİZE ÖZEL PEUGEOT BAKIM
SÖZLEŞMELERİ
Öngörü ve Bakım, aracınızı gönül
rahatlığıyla kullanmanız için vazgeçilmez
iki formülü oluşturuyor. Arıza halinde
onarım yardımından, bakım sırasında
aşınan parçaların değiştirilmesine kadar,
aracınıza müdahale seviyesini siz kendiniz
seçiyorsunuz ve her zaman Peugeot kalite
garantisinden yararlanıyorsunuz. Ve geniş
bir özgürlük alanı önünüzde açılıyor.
PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden daha iyi
tanımak için: peugeot.com.tr
Fransa sitesine de doğrudan erişebilirsiniz:
www.peugeot.fr

PEUGEOT SİGORTA GÜVENCESİ
Peugeot Güvencesi, Peugeot Şebekesinin
özel servisleriyle ilişkili, sürprizsiz,
kapsamlı bir kasko sigortasıdır: Otomobil
hareketsiz kaldığında yedek araç,
hasarınızın doğrudan satış noktasında
ödenmesi, aracınızın ikamet yerinize
ücretsiz getirilmesi…
Peugeot Güvencesi, hem Peugeot
Şebekesinin taahhüdünü hem de büyük bir
sigorta şirketinin poliçesinin tüm
avantajlarını bir arada sunuyor. Peugeot
Güvencesi’ni daha iyi tanımak için, satış
danışmanınızdan çözüm ortağımız
Altima’nın ayrıntılı fiyat teklifini isteyin.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, aracınızın üzerinde
gerçekleştirilen bir Satış Sonrası hizmetini
izleyen günlerde sizi arayabilecektir.

Sorulara cevap vererek Peugeot Servis
kalitesine katkıda bulunacaksınız.
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇALARI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, orijinal
Peugeot yedek parçalarımızın her biri
güvenliğiniz için en titiz şekilde test ve
kontrol edilmektedir. Söz konusu parçalar
katılımcı yetkili Peugeot servislerinde bir
yıl garantilidir.
PEUGEOT FİLO İTTİFAKI
Otomobil filolarının hizmetinde yeni bir
uzmanlık. Filonuzun konfigürasyonu ne
olursa olsun, otomobil, finansman, bakım,
yönetim alternatiflerinin seçimini size
bırakıyoruz. Peugeot satış noktanızdan
bilgi alınız.

ÇEVRE İÇİN
OTOMOBİL YEŞİL NOKTALARI
Peugeot ve şebekesi, otomobil onarım
atıklarının uzman yükleniciler tarafından

toplanması, ayrıştırılması, bertaraf
edilmesi ve değerlendirilmesi işlemlerinin
organize edildiği “Otomobil Yeşil

Noktaları” uygulamasıyla çevre koruma
konusunda duyarlı davranıyor.

(1) Bu sözleşmelerin, garanti ve hizmetlerin uygulama şekillerini öğrenmek için Peugeot satış noktanızdan ilgili sözleşme belgelerini isteyin.
(2) Tüm Batı Avrupa’da.
(3) Fransa için Yeşil Hat n° 0800 44 24 24. Avrupa için n° +33 549 04 24 24 (maliyeti şehir içi arama bedelidir) / otoyol veya benzeri yollar dışında.
(4) PEUGEOT GÜVENCESİ sigorta sözleşmesi teminatları tanıtımı 5.337.500 € sermayeli, şirket merkezi: 11 bd Louis Tardy 79000 Niort – RCS NIORT 413 990 102 adresinde bulunan sigorta ve
reasürans aracılığı anonim şirketi ALTIMA COURTAGE tarafından yapılıyor – Finansal teminat ve mesleki mali mesuliyet sigortası sigorta kanununun L530-1 ve L530-2 sayılı maddelerine uygundur.
Poliçeler, 30,489.800 € sermayeli, Şirket merkezi: 79000 NIORT – RCS Niort 431 942 838 adresinde yer alan, yönetim ve denetim kurulları bulunan, sigorta kanununa göre yönetilen ALTIMA
ASSURANCES anonim şirketi tarafından düzenlenir.
Bu broşürde yer alan bilgiler, görseller ve fotoğraflar işbu belgenin basımı sırasında geçerli olan teknik özelliklere dayanmaktadır. Sunulan donanımlar, versiyonlara göre standart veya opsiyondur.
Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Peugeot ürünlerin teknik özelliklerini, donanımları, opsiyonları ve renkleri her an değiştirebilir. Mevcut fotoğraf çoğaltma teknikleri renklerin canlılığının
sadık şekilde görüntülenmesine olanak vermemektedir. Her türlü ayrıntı veya ek bilgi için Peugeot satış noktanıza başvurunuz. Bu katalogun içeriğindeki bilgiler Automobiles Peugeot’nun açık izni
olmadan çoğaltılamaz.

