
ÚJ PARTNER TEPEE



Az új Partner Tepee strapabíró és modern, erőt árasztó külseje figyelemfelkeltő. 
Teljesen új az első rész megjelenése: a függőlegesebb hűtőmaszk középpontjában, 
az áttervezett, nyújtott vonalú lökhárító fölé magasodva helyezkedik el  
a PEUGEOT-oroszlán. Kifejezőbb tekintetet kölcsönöz az autónak,  
hogy a fényszórók követik a külső formavilág megújult körvonalait, a LED*-es 
nappali jelzőfény pedig belesimul a lökhárító új, barázdált védőelemeibe.
Az új Partner Tepee tökéletesen és elegánsan illeszkedik a márka megújult 
kínálatába.

* LED: fényt kibocsátó dióda – alapfelszerelés, illetve egyes változatokba nem rendelhető

ROBUSZTUS ÉS TETTRE KÉSZ!



A rendkívül felhasználóbarát új Partner Tepee bámulatosan tágas és remekül 
alakítható.
A Partner Tepee mindig készen áll a hosszú utazásokra éppúgy, mint a 
mindennapok autózásaira. Hatalmas belső terének és nagyfokú 
alakíthatóságának köszönhetően rugalmasan alkalmazkodik a felhasználók 
igényeihez és az adott helyzethez.
A nagyméretű és felfelé nyitható hátsó ajtón keresztül megközelíthető hátsó tér 
külön nyitható ablakkal* szerelhető fel, így még könnyebben hozzáférhető  
a csomagtér, melynek térfogata 675-ről 3000 literre növelhető.
* opció, illetve egyes változatokba nem rendelhető

AZ ALKALMAZKODÁS 
NAGYMESTERE



Az új Partner Tepee Outdoor határozottabb külső megjelenésével 
egyértelműen utal a jármű kalandvágyóan vagány lelkületére.

A harcos megjelenésű Partner Tepee Outdoor semmilyen tereptől  
nem riad vissza. Már puszta megjelenésével szabadidős tevékenységre,  
kalandra invitál.

A Partner Tepee Outdoor ideális tapadásáról a továbbfejlesztett 
kipörgésgátló, a Grip control®* gondoskodik. A vezető a műszerfalon 
elhelyezett kapcsológombbal választhatja ki az aktuális útviszonyoknak 
leginkább megfelelő vezetési módot az öt lehetőség közül: hó, sár, homok, 
ESP Standard vagy ESP OFF. 

* opció, változattól függően

PARTNER TEPEE OUTDOOR: 
CSELEKVÉSRE TEREMTVE

A karakteres, egyedi vonalakkal megrajzolt Zenith* tető négy 
hatalmas ablaküvegén át szabadon gyönyörködhetnek  
az égboltban a Partner Tepee utasai, miközben a beáradó 
világosság fényben füröszti az utasteret.
A második sor szellőzőnyílásaiba épített illatosítón keresztül  
a hangulatunknak és ízlésünknek megfelelő illatkompozíciót 
áramoltathatunk az utastérbe.
A maximális helykihasználás jegyében a Zenith* tető alatti térben 
ötletes és praktikus tárolóhelyet alakítottak ki. A hátsó utasok 
fölött, középen, az átlátszó aljú rakodóhellyel 94 literre nőtt  
az utastér rakodóhelyeinek térfogata. A csomagtérhez kétfelől,  
a hátsó ülésektől és kívülről, a hátsó ajtó kinyitásával is 
hozzáférhetünk.

* opció, változattól függően

ZENITH  PANORÁMA 
ÜVEGTETŐ



A Partner Tepee új változata még kényelmesebb és tágasabb. A széles látómező 
kellemessé teszi a vezetést és növeli a térérzetet. A vezetőhely ergonómiáját 
fokozza a magasságban és mélységben állítható kormányoszlop, a kartámasszal* 
ellátott, állítható magasságú vezetőülés és a műszerfalon elhelyezett 
sebességváltó kar. Az automata, kétzónás légkondicionáló* hozzájárul a Partner 
Tepee utasainak hőkomfortjához. 
Az új hétcolos, színes képernyővel* a Partner Tepee belép a folyamatos online 
kapcsolattartás világába. A nagy felbontású képernyő számos lehetőséget kínál: 
MirrorScreen** technológia, navigáció, telefon, hangfelismerés, vezeték nélküli 
vagy Bluetooth kapcsolat, digitális rádió*. 

* opció, változattól függően
** a MirrorScreen funkció a MirrorLink™-en keresztül működik a MirrorLink™-kel, illetve a 2015. novembertől 
elérhető Carplay®-jel kompatibilis, Android, RIM vagy Windows alatt futó operációs rendszerekkel  
(az Apple telefonok esetén az iphone 5 modelltől), amennyiben a felhasználó internet-hozzáférést is 
tartalmazó mobil-előfizetéssel rendelkezik. Kizárólag a hitelesített Mirrorlink™, illetve Carplay® applikációk 
működnek majd (az autó álló helyzetében és/vagy menet közben). Az érintett alkalmazások egyes funkcióit 
ugyanakkor a rendszer menet közben letiltja a vezetési biztonság érdekében. A hitelesített Mirrorlink™, 
illetve Carplay® alkalmazások előfizetéssel lesznek elérhetők. 

KÉNYELEM AZ UTASTÉRBEN



Az új Partner Tepee tartalmazza a legújabb műszaki megoldásokat:

1 – Tolatókamera*
A tolatókamera* hátramenetbe kapcsoláskor automatikusan működésbe lép,  
és a hétcolos érintőképernyőre közvetíti az autó háta mögötti területet.  
Így a vezető biztonságosan manőverezhet az autóval. 

2 – Active City Brake**
Az Active City Brake (automatikus vészfékezés kis sebességen a tipikus városi 
koccanások elkerülésére) a fékezésre ható új biztonsági berendezés, amely a 
városi közlekedésben, 30 km/óránál kisebb sebességen bekövetkező koccanásokat 
segít elkerülni, illetve az ütközés erejét csökkenti azokban az esetekben, amikor  
a vezető nem lép a fékpedálra.

3 – Első és hátsó parkolássegítő rendszer*
A parkolássegítő rendszer hang- és kijelzéssel figyelmezteti a vezetőt  
a manőverezés során az autó közelében észlelt akadályokra. A rendszer a külön 
rendelhető tolatókamerával* egészíthető ki, ami még jobban megkönnyíti  
a parkolást.

* opció, változattól függően
** opcióként rendelhető 2015. novembertől
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Az utazásra és szabadidős kiruccanásokra tervezett új Partner jól 
alakítható és rendkívül praktikus, mindig alkalmazkodik a szállított 
személyek számához és a csomagok, tárgyak méretéhez.

HÉT ÜLÉSHELY:  
HOZZA KI A MAXIMUMOT A PARTNER TEPEE-BŐL!   
A hétüléses változat* igazán nagyvonalú és kényelmes. Hátul öt 
üléshely alakítható ki, így sokgyerekes családok és baráti társaságok 
is kényelmesen utazhatnak az autóban. A második sorban hárman,  
a harmadikban pedig ketten foglalhatnak helyet, és mindannyian 
élvezhetik az önálló ülés nagyfokú kényelmét. A hátsó ülések 
vízszintesen lehajthatók vagy külön-külön kiemelhetők**, így a belső 
tér mindig az adott helyzetnek megfelelően alakítható.

* opció, változattól függően
** alapfelszerelés, opció, illetve egyes változatokba nem rendelhető

Az ötüléses új Partner Tepee 2/3-1/3 arányban osztottan dönthető 
hátsó üléspaddal vagy három különálló hátsó üléssel rendelhető*. 
Ez utóbbi esetén mindegyik ülés lehajtható, illetve egyenként 
kiemelhető, így nincs olyan szállítási vagy utazási helyzet, amely 
váratlanul érné a Partner Tepee-t. 

* alapfelszerelés, opció, illetve egyes változatokba nem rendelhető

A nyitott és zárt rakodóhelyek össztérfogata eléri a 90 litert. 
 
1  A napellenzőt és a tetőlámpát is magába foglaló felső rakodópolc rácsos kialakítása 

megkönnyíti az ott elhelyezett tárgyak kiemelését. 

2  A vezető könnyen hozzáférhet a kormány mögött kialakított négyliteres kesztyűtartóhoz.

3  Az első két ülés között kialakított tárolódoboz kiemelhető. A bepattintható talprészen  
két pohártartó mélyedést alakítottak ki (opció).

SZÁLLJON BE!
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A LEGMAGASABB SZINTŰ BIZTONSÁG
Az új Partner Tepee modern megoldásai a vezető és az utasok 
biztonságát egyaránt szolgálják. A legfontosabb biztonsági 
felszerelések:

A FÉKRENDSZER

A Partner Tepee 283 mm átmérőjű, hűtött első és 268 mm-es 
hátsó tárcsái minden körülmények között hatásos fékezést 
biztosítanak.
A blokkolásgátló (ABS) a kerekek állóra fékezésének 
megakadályozásával a jármű egyenesen tartását és 
irányíthatóságát garantálja vészfékezéskor. Az elektronikus 
fékerőelosztó (REF) a hatékony lassulás érdekében 
kerekenként szabályozza a fékerőt, elsősorban kanyarban.  
Az új Partner Tepee modellekbe vészfékasszisztens is kerül, 
amely intenzív fékezéskor automatikusan megnöveli  
a fékerőt, és ezzel jelentősen lecsökkenti a féktávolságot.  
Erős lassításkor a vészvillogó automatikusan bekapcsol,  
így a hátulról érkező jármű vezetője is időben fékezni tud,  
és el tudja kerülni az ütközést.
Az elektronikus menetstabilizáló (ESC) a fizika határain belül, 
a számítógépes beavatkozásnak köszönhetően 
megakadályozza az autó hátuljának kitörését 
(túlkormányozottság) vagy az első kerekek kicsúszását  
a kanyar külső íve felé (alulkormányozottság). Az ESC-vel 
összekapcsolt kipörgésgátló (ASR) pedig a kerekek optimális 
tapadását biztosítja csúszós úton.

DOMBSEgÉD

A visszagurulást gátló rendszer egy rövid ideig megtartja  
a járművet, amikor a vezető elindulni készül a járművel  
öt foknál meredekebb emelkedőn, akár előremenetben, akár 

hátramenetben. Ezzel lehetővé teszi, hogy a vezető átemelje 
lábát a fékről a pedálra anélkül, hogy a jármű elmozdulna.  

ACTIVE CITY BRAKE

Az Active City Brake* (automatikus vészfékezés kis sebességen 
a tipikus városi koccanások elkerülésére) egy új biztonsági 
berendezés, amely a városi közlekedésben, 30 km/óránál 
kisebb menetsebességen segít elkerülni az ütközést, vagy ha 
bekövetkezik, csökkenti annak erejét azokban az esetekben, 
amikor a vezető nem lép a fékpedálra. 

* 2015. novembertől opcióként igényelhető

gRIP CONTROL®*

A Grip Control®* egy továbbfejlesztett kipörgésgátló,  
amely bármilyen útfelszínen, a terepviszonyoktól függően, 
szabályozza az első kerekek tapadását. A vezető  
a műszerfalon egy kapcsológombbal választhatja ki az 
útviszonyoknak leginkább megfelelő üzemmódot az öt 
lehetőség közül: hó, sár, homok, ESP Standard vagy ESP OFF.

* opcióként igényelhető, illetve egyes változatokba nem rendelhető

TEMPOMAT ÉS SEBESSÉgHATÁROLÓ*

A sebességrögzítő* az előre beprogramozott sebességen 
tartja a járművet a gázpedál érintése nélkül,  
míg a sebességhatároló a maximális menetsebesség 
rögzítésével tovább növeli a biztonságot. 

*  változattól függően alapfelszerelés, illetve egyes változatokhoz nem 
rendelhető. Bővebb tájékoztatás a használati utasításban található

ÜTKÖZÉSIENERgIA-ELNYELŐ RENDSZER

Frontális ütközéskor az utastér védelméről három: egy alsó, 
egy középső és egy felső energiaelvezető csatorna 
gondoskodik, amelyek fokozatosan, megtervezett irányban 
nyelik el az ütközési energiát a becsapódási ponttól. 
Oldalütközés esetén a jármű alsó részén vezeti el  
az energiaelvezető csatorna a keletkező erőhatásokat. 
A Partner Tepee-t úgy tervezték meg, hogy a hátsó 
felfüggesztés, majd az alvázrészek deformálódása 
fokozatosan elnyelje az autó hátulján keletkező ütközési 
energiát. A jármű felborulása esetén a merev karosszéria 
tökéletes túlélőcellaként funkcionál.
A vezető fokozott biztonságát szolgálja az ütközéskor 
maximum 40 mm-t visszahúzódó kormányoszlop.

ELSŐ KÖDLÁMPA KANYARKÖVETŐ FÉNYSZÓRÓVAL*

A fokozott biztonságot és a jobb láthatóságot szolgálja  
a statikus kanyarvilágítás, amely egy kiegészítő fénysávval 
megvilágítja a kanyar belső ívét a 40 km/óránál lassabban 
haladó jármű előtt. A kiegészítő fénynyaláb különösen  
a városi környezetben, kereszteződésekben, erősen 
kanyargós utakon és parkoláskor hasznos.

* opció, változattól függően

LOPÁS ELLENI VÉDELEM
 
A tervezők a Partner Tepee és a csomagtartó tartalmának 
lopás elleni védelméről is gondoskodtak. Alapfelszerelés  
a központi zár, az ajtókon viszont nincs belül fogantyú,  
a központi zár funkció a műszerfalról is vezérelhető.
A központi zár automatikusan működésbe lép, amikor a jármű 
sebessége meghaladja a 10 km/órát. Az autó összes ajtaját  
a kétgombos távvezérlő segítségével nyithatjuk ki  
és zárhatjuk le, tartozékként riasztót is igényelhetünk. 

FEJTÁMASZ

Az ülések támláját és a fejtámlákat úgy alakították ki, hogy 
ütközéskor a testtel együtt mozduljanak el. 

LÉgZSÁKOK

Az alapfelszerelésként beépített vezető- és utasoldali 
légzsák opcióként kiegészíthető oldallégzsákkal* és 
függönylégzsákkal**. 

* változattól függően alapfelszerelés, vagy opció, vagy nem rendelhető
** változattól függően opció vagy nem rendelhető

ISOFIX RÖgZÍTÉSEK

A második sor két szélső ülésének ülőlapja és támlája között 
található Isofix rögzítési pontok segítségével  
két gyermekülést helyezhetünk el az autóban a biztonsági 
övek használata nélkül.



SZÍNEK

METÁLFÉNYEZÉS
(opcióként)

MATT SZÍNEK

Fehér Banquise

Alumíniumszürke

Piros Ardent

Nocciola (1)

Fekete Onyx (2)

Kék Kyanos (1), (2)

Szürke SharkSzürke Artense (1)

(1) Access-felszereltséghez nem rendelhető
(2) feláras, Outdoor-felszereltséghez nem rendelhető

Szürke Moka (1)



FELNIK ÉS DÍSZTÁRCSÁK

15"-os Nateo dísztárcsa(1)

15"-os Atacama dísztárcsa(2)

16"-os Grenade dísztárcsa(3)

16"-os Managua  
könnyűfém keréktárcsa (4)

(1) Active- és Outdoor- (ha Grip control® van az autóban) felszereltségnél széria
(2) Access-felszereltségnél széria 
(3) Outdoor-felszereltségnél széria
(4) opcióként rendelhető az Active- és Outdoor-felszereltségekhez
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ÚJ PARTNER TEPEE VTi 95  VTi 120 BlueHDi 75 BlueHDi 100 BlueHDi 100 S&S ETg6 (AIRDREAM) BlueHDi 120 S&S

SEBESSÉgVÁLTÓ

EURO 6 5 fokozatú mechanikus 5 fokozatú mechanikus 5 fokozatú mechanikus 5 fokozatú mechanikus 6 fokozatú elektronikusan vezérelt 6 fokozatú mechanikus

MOTOR Stop&Start, megfordítható üzemű generátor Stop&Start, megfordítható üzemű generátor

Típus EP6CB EP6CB DV6FE DV6FD DV6FD DV6FC

Hengerek száma / szelepek száma 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Furat – löket (mm) 77×85,8 77×85,8 75×88,3 75×88,3 75×88,3 75×88,3

Hengerűrtartalom (cm3) 1598 1598 1560 1560 1560 1560

Befecskendezés típusa Bosch Bosch közös nyomócsöves 1500 bar közös nyomócsöves 1500 bar közös nyomócsöves 1500 bar közös nyomócsöves 1500 bar

Feltöltés – – turbókompresszor turbókompresszor turbókompresszor változó geometriájú turbó

Max. teljesítmény EU: kW / ford./perc 72 / 6000 88 / 6000 55 / 3500 73 / 4000 73 / 4000 88 / 3500

Max. teljesítmény DIN: LE / ford./perc 98 / 6000 120 / 6000 75 / 3500 100 / 3750 100 / 4000 120 / 3500

Max. nyomaték EU: Nm / ford./perc (overboost-tal) 152 / 3500 160 / 4250 233 / 1750 254 / 1 750 254 / 1 750 300 / 1750

gUMIABRONCSOK

Méret 205/65 R15 215/55 R16 205/65 R15 215/55 R16 (Outdoor: széria) 205/65 R15 215/55 R16 205/65 R15 215/55 R16 (Outdoor: széria) 205/65 R15 205/65 R15 215/55 R16 (Outdoor: széria)

KORMÁNYZÁS

Kormányfordulatok száma ütközéstől ütközésig 2,89

Kormánykerék átmérője (mm) 375

Fordulókör átmérője: járdaszegélyek / falak között (m) 11,00 / 11,50

FUTÓMű

Elöl Pszeudo McPherson típusú független kerékfelfüggesztés, spirálrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Hátul független kerékfelfüggesztés, hosszlengőkarok, spirálrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

FÉK (ABS BOSCH 8,1)

Első: átmérő / tárcsák vastagsága / féknyereg típusa hűtött 283 / 26 / lebegő

Hátsó: átmérő / tárcsák vastagsága / féknyereg típusa teli 268 / 12 / lebegő

ABS és ESC széria REF-fel (elektronikus fékerőelosztó) és AFU-val (vészfékrásegítő)

MÉRETEK (mm)

Hosszúság 4380

Szélesség (visszapillantók nélkül / tükrökkel) 1810 / 2112

Magasság (tetőrudak nélkül / tetőrudakkal) 1801 / 1852 (Outdoor: 1862)

Tengelytáv 2728

Nyomtáv elöl / hátul 1505 / 1554

Rakodótérfogat csomagtérfedél alatt VDA / víz (dm3) 547 / 675  (7 személyes esetén, kiegészítő ülések nélkül:  575 / 650, kiegészítő ülésekkel: 72 / 100)

Maximális rakodótérfogat összehajtott hátsó ülésekkel (dm3) 2650

Maximális rakodótérfogat kiszerelt hátsó ülésekkel (dm3) 3000

Tető alatti magasság elöl / hátul 1020 / 988

Könyökszélesség elöl / hátul 1484 / 1487

Alvázmagasság 141, gumiabroncs mérete: 205/65 R15 (Outdoor: 148)

TÖMEg (kg)

Saját tömeg (mini CEE) 1320 1320  (1465) 1374 1374 (1421) 1399 1398 (1429)

Teljes terhelés 2000 2000 (2150) 2060 2060 (2220) 2075 2085 (2220)

Maximális tömeg első / hátsó tengelyen 1140 / 950 1140 / 950 (1150 / 1190) 1100 / 1100 1100 / 1100 (1100 / 1230) 1100 / 1100 1100 / 1100 (1100 / 1230)

Guruló össztömeg 3000 3000 (3025) 3060 3060 (3120) 3075 3085

Vontatható tömeg: fék nélkül / fékkel / fékkel és tehermegosztással 690 / 1000 / 1300 690 / 1000 / 1300 (750 / 875 / 1175) 720 / 1000 / 1300 600 / 1000 / 1300 (600 / 900 / 1200) 600 / 1000 / 1300 600 / 1000 / 1300  (600 / 900 / 1200)

Maximális terhelhetőség: vonóhorgon / tetőrudakon (keresztirányú) 70 / 100 70 / 100 70 / 100 70 / 100 70 / 100 70 / 100

KAPACITÁS

Üzemanyagtartály (liter) 60

MENETTELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség (km/h) 175 177 156 166 171 176

Gyorsulás 0–100 km/h (s) – csak a vezetővel  / félig terhelve 12,8 / 14,7 12 / 13,4   (12,6 / 14,3) 15,1 / 17,4 12,4 / 14,2   (13,4 / 15,3) 14,3 / 16,3 11,4 / 12,9   (12,3 / 13,9)

FOgYASZTÁS (l/100 km)

– városi 8,2 8,3 5,1 5,1 4,3 4,9

– országúti 5,3 5,4 3,9 3,9 4,1 4,2

– vegyes 6,4 6,5 4,3 4,3 4,2 4,4

– CO2 (g/km) 148 151 113 113 109 115

A zárójelben található adatok a hétszemélyes verzióra vonatkoznak



1 – Tetőrudak + kerékpártartó
2 – Tetrax okostelefon tartó
3 – Tetőbox
4 – Dohányzás szett (hamutartó + szivargyújtó)
5 – Csomagtartó védőhuzat
6 – Multimédia konzol
7 – Vonóhorog + kerékpártartó adapter
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TARTOZÉKOK Hálózat és szolgáltatás
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2015. július 20. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek 
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési 
kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott 
felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a 
www.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé  
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2015. július 20.

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól  
a Peugeot járművek esetében,  
kilométer-korlátozás nélkül.  
Az átrozsdásodás elleni garancia 
személygépjárműveknél 12 évre,  
tehergépjárműveknél 5 évre szól.

Optiway Optimum kiterjesztett 
garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 
teszi, hogy Ön a márka által biztosított  
2 éves szerződéses garancián túl  
akár további 6 évvel meghosszabbítsa  
a gépjárművére vonatkozó garanciát.  
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 
igényelhető, amely kevesebb mint 
24 hónapos, és a forgalomba helyezése 
2013. szeptember 15. után történt meg.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 

kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön 
annál kevesebbet fizet, minél idősebb 
Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció 
weboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 

Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja  
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe 
vehető a következő telefonszámon: 
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban  
a Peugeot-szabványok szigorú  
előírásainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot 
által tesztelt és engedélyezett kiváló 
minőségű eredeti alkatrészek beépítését 
engedélyezik, valamint szigorú technikai 
felkészültséget és magas szintű műszaki 
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz 
dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét! 
Annak érdekében, hogy minél jobban 
megfelelhessünk az Ön igényeinek és 
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk 
a márkáról és az autóról alkotott 
véleményét. Vásárlás után postai úton 
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot, 
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse 
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve 
visszaküldi a megadott címre. 
A kérdőíveket az interneten,  
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon  
is kitöltheti. 

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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