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Kvalita francouzské výroby a její vynalézavost byly značce PEUGEOT 

odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři a návrháři 

zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí na všechny 

smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky překračující 

hranice samotného řízení.

Dokonalá ergonomie, exkluzivní materiály, neomezené možnosti 

konektivity... každý detail byl promyšlen tak, aby pro vás řízení vozu 

bylo nanejvýš příjemné a přirozené.
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PEUGEOT 5 08  G T

„NOVÝ PEUGEOT 5 08 UVÁDÍ  NA SCÉNU 
VŠECHNY ZÁKLADNÍ  DESIGNOVÉ Z NAKY NAŠICH 

NEJNOVĚJŠÍCH K ONCEP TŮ,  KTERÝMI  J SOU 
‚PEUGEOT EXALT ‘  A  ‚P EUGEOT INSTINCT ‘ . “ 

GILLES  VIDAL 
ŠÉFDESIGNÉR





DOKONALÉ  L IN IE

S nízkou kompaktní karoserií, ostře řezanými liniemi a impozantní dynamickou 

přídí odhaluje nový PEUGEOT 508 GT svůj ušlechtilý původ a inovativní charakter. 

Exkluzivní motorizace PureTech 225 S&S v kombinaci s automatickou 

8st. převodovkou EAT8 umocňuje potěšení z jízdy.

N OVÝ PEUGEOT 508  GT
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RADIKÁLNÍ  FASTBACK

Nový PEUGEOT 508 GT ztělesňuje moderní radikální fastback, který okamžitě poznáte podle dravé přední masky 

s chromovanou šachovnicovou mřížkou a unikátního světelného podpisu Full LED. Jeho design je čistý, jednoduchý 

a propracovaný do nejmenších detailů. Při bočním pohledu zaujme elegantní a ničím nerušená sportovní linie vozu 

s elegantní klenutou střechou, která plynule přechází k zadnímu nárazníku.
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USEDNĚTE  DO JED INEČNÉ KABINY  PEUGEOT I -COCKP IT ®

Ujměte se řízení a vžijte se do role pilota v inovované kabině PEUGEOT i-Cockpit® s kompaktním volantem, vyvýšenou 

digitální přístrojovou deskou s možností vlastní konfigurace* a velkým barevným kapacitním dotykovým 10" HD displejem**. 

Rozehrajte symfonii na sedmi chromovaných ovladačích „Toggle switches“ ve tvaru klavírních kláves, které jsou vkusně 

začleněné do palubní desky a umožňují přímý přístup k hlavním funkcím a nastavením vozu prostřednictvím dotykové obrazovky. 

*S ohledem na bezpečnost se doporučuje provádět nastavení konfigurace ve stojícím vozidle.

**Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo nelze objednat.8



NADČASOVĚ MODERNÍ

Nový PEUGEOT 508 GT byl propracován do posledního detailu, aby vám poskytl nadstandardní úroveň cestování. 

V interiéru vozu jsou použity prémiové materiály jako je exkluzivní kůže Nappa a Alcantara® v kombinaci s pravým 

dřevem „Zebrano“, kterým je obložena palubní deska, výplně dveří a středová konzola. Celkovou koncepci interiéru 

dotváří i kompaktní multifunkční volant s integrovanými ovládacími prvky potažený perforovanou kůží.
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PEUGEOT  50 8  GT  L INE

„TAJEMSTVÍ  ÚSPĚCHU NOVÉH O VOZ U P EUGEOT 5 08 
SPOČÍVÁ V  JEHO JEDINEČNÝCH  A  NEOBYČEJ NÝCH 

PROPORCÍCH,  KTERÉ BEZ E  Z BYTKU NAP LNILY 
VEŠKERÁ PŘEDSE VZ ETÍ  Z NAČKY P EUGEOT  

TÝKAJ ÍCÍ  SE  PROSTÉ A  STŘÍZ LIVÉ  ELEGANCE.“ 

P IERRE-P AUL MATTE I
ŠÉFDESIGNÉR VOZU 
NOVÝ PEUGEOT 508



MAGICKÁ PŘ ITAŽL IVOST

Na první pohled vás uchvátí dravá elegance nového vozu PEUGEOT 508 GT Line, 

jeho aerodynamické linie, propracovaný design, technologické novinky 

jako např. vnitřní zpětné zrcátko Frameless (bez rámečku) a vybrané prvky s logem GT Line. 

N OVÝ PEUGEOT 508  GT  L INE
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ODVÁŽNÁ ELEGANCE

Příď vozu s mřížkou sání s chromovanými fazetami ve tvaru šachovnice, vnějšími zrcátky v lesklé černé barvě 

a předními světlomety nové generace zvýrazňují čisté a odvážné křivky nového vozu PEUGEOT 508 GT Line.
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BUDIŽ  SVĚTLO

Nový jednoznačně identifikovatelný světelný podpis, který zajišťuje dokonalý světelný komfort stejně ve dne 

jako v noci, je tvořen světlomety Full LED s automatickou výškovou regulací*, vertikálně řešenými opalizujícími 

LED denními světly, směrovými světly a statickým přisvícením do zatáček. Vidíte a jste viditelní za všech okolností, 

nový PEUGEOT 508 GT Line zaručí optimální podmínky pro bezpečnou jízdu.

*Tato funkce automaticky koriguje výšku světel podle zatížení vozidla, aby nedošlo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu.14



NEPROJEDETE  BEZ  POVŠ IMNUT Í

Při pohledu zezadu je světelný podpis tvořen trojrozměrnými adaptivními světly Full LED s kresbou 3 drápů, jejichž 

animace při odemknutí či zamknutí vozu vás zaručeně upoutá. Světelná intenzita se automaticky přizpůsobí dennímu 

světlu či tmě, čímž se zvyšuje viditelnost a bezpečnost v provozu.
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PEUGEOT  50 8  ALLURE

„NOV Ý PEUGEOT 508 NAPLŇUJE  VEŠKERÉ 
HODNOTY ZNAČKY PEUGEOT V  OBLASTI 

INOV ACÍ  A  SPORTOVNÍ  ELEGANCE.“

BERNARD H ESSE
PROJEKTOVÝ MANAŽER VOZU  

NOVÝ PEUGEOT 508



PROGRES IVNĚ  MODERNÍ 

Při pohledu zezadu upoutá lesklý černý horizontální pás zasazený mezi trojrozměrná adaptivní světla Full LED 

přímo inspirovaná konceptem „PEUGEOT Instinct“. Zkosená záď zdůrazňuje neobvykle široké podběhy kol, 

zatímco černá hliníková kola 18" HIRONE* s šedým výbrusem podtrhují ladné linie nového vozu PEUGEOT 508 ALLURE.

NOVÝ PEUGEOT 508  ALLURE

1 8 *Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.



ZA HRANICEMI  VŠEDNOST I

Ušlechtilá, elegantní a sportovní silueta nového vozu PEUGEOT 508 ALLURE je inspirována světem kupé 

při současném zachování výhod fastbacku. Již při prvních návrzích tohoto výjimečného vozu použili vývojáři 

k nalezení optimálních proporcí zcela unikátní postupy a nevšední výbavu jako např. bezrámové přední 

a zadní dveře.
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OTEVŘEN SVĚTU

Vychutnejte si naplno krásu krajiny, kterou projíždíte. Panoramatické otevíratelné 

střešní okno* s elektrickou sluneční clonou nabízí dokonalý výhled i ze zadních sedadel.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.20



NAPROSTO VÝJ IMEČNÝ

Elegance bezrámových dveří doplňuje čistotu linií nového vozu PEUGEOT 508. Návrháři byli v oblasti 

designu a kvality zcela nekompromisní a dali vzniknout vozu s vyváženými proporcemi a prvotřídním 

dílenským zpracováním, ve kterém bylo vše propracováno do nejmenších detailů.
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INTER IÉR

„USEDNOUT DO NOVÉHO VOZU PEUGEOT 508 
JE JAKO VSTOUPIT DO JINÉHO SVĚTA. 

SVĚTA PLNÉHO PŘEKVAPENÍ, ORIGINALITY 
A VYSOKÉ KVALITY, KTERÝ PROMĚNÍ KAŽDODENNÍ 

CESTOVÁNÍ V NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK.“

ANNA COSTAMAGNA
 D ESIGNÉRKA INTERIÉRU VOZU 

NOVÝ PEUGEOT 508





*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání. Aplikace MirrorLink®, 

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 MirrorLink®, 

Apple CarPlay™ nebo Android Auto.

Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie MirrorLink® pro kompatibilní telefony 

s operačními systémy Android, Blackberry a Windows Phone, 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/

**Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo nelze objednat.

***K dispozici na přání – indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi.

****Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.

P Ř IP OJ ENÍ  BEZ  OME Z E N Í

Funkce Mirror Screen* vám umožní zobrazit oblíbené aplikace 

na barevném kapacitním dotykovém displeji 10" HD**, zatímco 

pomocí indukčního bezdrátového dobíjení telefonu*** jednoduše 

nabijete svůj smartphone pod středovou konzolou.

Díky navigaci 3D* s hlasovým ovládáním a integrovanou mapou 

Evropy dojedete spolehlivě do cíle. Mapa se zobrazuje na 

kapacitním barevném dotykovém displeji, na palubní desce nebo 

ve vyvýšeném digitálním sdruženém přístroji.

S výbavou PEUGEOT i-Cockpit® Amplify**** máte na výběr 

mezi dvěma smyslovými režimy individualizovaného nastavení 

Relax a Boost. Vaše cestování se stane ještě pohodlnějším 

a příjemnějším, a to zejména s Driver Sport Pack – výbavou 

ovlivňující akustické a dynamické funkce vozidla, zahrnující 

i možnost nastavení podvozku.

25



KOMFORT NA M ÍRU

Nový PEUGEOT 508 je vybaven nastavitelnými* ergonomickými sedadly řidiče a spolujezdce 

se zdravotním certifikátem AGR* (Aktion Gesunder Rücken), která poskytují nadstandardní 

pohodlí za všech okolností. Pro maximální komfort zvolte elektricky nastavitelná sedadla 

s pamětí, vyhříváním a jedinečnou masážní vícebodovou funkcí** (zahrnuje 8 pneumatický kapes 

a 5 různých masážních programů).

* Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání. Zejména s ohledem na nastavení délky sedáku,  

sklonu sedadla a bederní opěrky. AGR – německá asociace „Akce pro zdravá záda“.

**Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.26



HI -F I  FOCAL® ,  KŘ IŠŤÁLOVĚ Č ISTÉ  TÓNY

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.

Audiosystém Hi-Fi FOCAL® Premium* nabídne prvotřídní zvukový projev všem, kdo milují čisté a přesné tóny.  

Hudební zážitek nejvyšší kvality umocňuje 10 reproduktorů i exkluzivní akustická technologie s celkovým výkonem 515 W.
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PRAKT ICKÉ  ODKLÁDACÍ  PROSTORY

V kabině nového vozu PEUGEOT 508 naleznete velké množství praktických úložných prostorů. 

Řidič i spolujezdec ocení odkládací přihrádky ve středové konzole a v panelech dveří. Cestující 

na zadních sedadlech mají rovněž vše potřebné v dosahu.

Objevte všechny důmyslné odkládací prostory, které nabízí nový PEUGEOT 508, ať máte veškeré 

drobnosti na dosah ruky.
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VELK Ý ÚLOŽN Ý PROSTOR

*Základní objem zavazadlového prostoru 487 litrů snadno zvětšíte sklopením zadní lavice nebo její části.

**Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.

Dostatečně velký úložný prostor* nového vozu PEUGEOT 508 bez problému pojme všechna vaše zavazadla. 

Nabízí dobrý přístup díky mimořádně širokému víku zadních dveří, s možností hands-free otevírání**, díky němuž 

je možné zavazadlový prostor otevřít nebo zavřít jednoduchým pohybem nohy pod zadním nárazníkem. S touto 

výbavou je spojen i mimořádně praktický systém hands-free přístupu a startování vozu.
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J ÍZDNÍ  VLAS TNOS T I

„NOVÝ PEUGEOT 508 PŘINÁŠÍ JEDINEČNÉ 
ZÁŽITKY Z JÍZDY, KTERÉ VÁS DOSLOVA OHROMÍ!“ 

LAURENT BLANCH ET
PRODUKTOVÝ ŘEDITEL  PEUGEOT







INTENZ IVNĚJ Š Í  ZÁŽ ITK Y  Z  J ÍZ D Y

Nový PEUGEOT 508 využívá nejmodernější technologické 

novinky. Díky dokonalému a přesnému řízení a příkladným jízdním 

vlastnostem podpořeným aktivně řízeným podvozkem*, umožňuje 

maximální svobodu pohybu a zvyšuje potěšení z jízdy.

33

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.



NECHTE  SE  VÉST

Nový PEUGEOT 508 je obdařen řadou technologických prvků výbavy* a asistenčních systémů** 

nejnovější generace, které pomáhají při řízení a přispívají k vyšší bezpečnosti během jízdy 

a k lepší adaptaci na zhoršené jízdní podmínky.

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat: 6 airbagů, ABS, ESP, infračervená kamera, multifunkční kamera v horní části čelního skla, 12 parkovacích čidel, radar a 2 kamery 180°.

**Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.34



VIDĚT  NEV ID ITELNÉ

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.

Pro optimální bezpečnost při jízdě ve tmě nebo v podmínkách s nízkou viditelností je nový PEUGEOT 508 

vybaven infračervenou kamerou spojenou s „Night Vision“ (noční vidění)*, která umožňuje rozpoznat 

osoby a zvířata před vozem. Záběry se promítají na digitální přístrojovou desku v zorném poli řidiče 

společně se zvukovou výstrahou.
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BEZP EČNOST  PŘEDEVŠ ÍM

Užijte si bezstarostnou jízdu s „Pack Safety“* a jeho asistenty nejnovější generace, mezi nimiž se vyjímá aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním 

jízdního pruhu a neoznačeného kraje vozovky s možností korekce jízdní dráhy (PFIL), systém rozpoznání dopravního značení (identifikující dopravní značení 

upravující nejvyšší povolenou rychlost), Active Safety Brake (systém automatického nouzového brzdění využívající kameru na čelním skle a radar) a v neposlední 

řadě Distance Alert (upozorňující řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) s Coffee Break Alert (systémem sledujícím celkovou dobu 

řízení). „Pack Safety Plus“** doplňuje již tak bohatou výbavu o další bezpečnostní prvky: aktivní systém sledování mrtvého úhlu, Driver Attention Alert (systém 

sledující pozornost řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybů volantu), rozšířený systém rozpoznání dopravního značení (identifikující 

vybrané dopravní značky), automatické přepínání dálkových světlometů.

*K dispozici v základní výbavě.

**Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.36



PŘ IPRAVTE  SE  NA AUTONOMNÍ  Ř ÍZEN Í

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.

Vychutnejte si pohodlí, jaké vám v podobě „Pack Drive Assist“* přináší byť jen částečné autonomní řízení.

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go umožňuje, v kombinaci s kamerou umístěnou v horní části čelního skla a radarem zabudovaným 

do středu nárazníku, automaticky udržovat rychlost vozu na hodnotě nastavené řidičem a automaticky přizpůsobovat jeho vzdálenost 

od vpředu jedoucího vozidla až do úplného zastavení. Stojí-li takto vozidlo jen krátkou dobu, systém navíc umožňuje jeho opětovné rozjetí 

bez nutnosti sešlápnutí pedálu či aktivace funkce. Systém doplňuje „Lane Positioning Assist“, který v závislosti na nastavení udržuje vozidlo 

v jízdním pruhu.
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MAXIMÁLNÍ  EFEKT IVNOST

Nový PEUGEOT 508 je vybaven motory nejnovější generace PureTech a BlueHDi* (s  technologií SCR) splňujícími emisní 

normu Euro 6.2. Nabídka benzinových motorů je tvořena 2 výkonovými verzemi, jejichž základem je motor PureTech 

(s výkony 180 k a 225 k) v kombinaci s automatickou 8st. převodovkou EAT8.

Oblíbené dieselové motory jsou k dispozici celkem ve 4 variantách, přičemž vrchol nabídky představuje výkonný 

a úsporný motor BlueHDi 180 S&S EAT8. 

*Bližší informace ohledně spotřeb a emisí naleznete v aktuálně platném ceníku, jehož součástí jsou i technické údaje.38



PLYNULÉ  ŘAZENÍ

Nová automatická 8st. převodovka EAT8, kterou je nový PEUGEOT 508 vybaven, zajišťuje rychlejší a dokonale plynulé řazení 

převodů díky elektrickému impulznímu ovládání „Shift and Park by Wire“ a páčkám pod volantem. Nový PEUGEOT 508 nabízí 

i manuální 6st. převodovku MAN6 v kombinaci se základní dieselovou motorizací BlueHDi 130 S&S.
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DLOUH ODOBÁ INVE ST ICE

Kromě radikálního a odvážného designu byl nový fastback 

PEUGEOT 508 navržen tak, aby vyhovoval potřebám 

profesionálů, a to včetně optimalizace celkových provozních 

nákladů. Vynikající  design, kvalita zpracování a důraz na výdrž 

materiálů v čase mají za cíl maximalizovat zůstatkovou hodnotu 

v případě následného prodeje. 

Široká paleta prvků výbavy, volba použitých materiálů a nabídka 

motorizací prošly pečlivým a náročným výběrem s důrazem 

na optimalizaci provozních nákladů na následnou běžnou údržbu.

A navíc budou zvolené asistenční systémy řízení bezpečně 

provázet řidiče na všech jeho cestách!

41



PERSONALIZACE

„INTERIÉR NOVÉHO VOZU PEUGEOT 508 PŘÍMO 
VYBÍZÍ K CESTOVÁNÍ. NA POSÁDKU ČEKÁ PŘÍJEMNÉ, 

MODERNÍ A ELEGANTNÍ PROSTŘEDÍ KABINY DÍKY 
KVALITĚ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, VOLBĚ ČALOUNĚNÍ 

A PERFEKTNÍMU FINÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ.“ 

BENOÎT  MORIN
MANAŽER OD D ĚLENÍ 
BAREV A  MATERIÁLŮ





PROPRACOVANÉ DO DETAILU

 Interiér nového vozu PEUGEOT 508 je vybaven prémiovými 

materiály. Pečlivě vybírejte z nabídky potahů a přizpůsobte vůz 

svým představám. Pohodlně se usaďte, zavřete dveře a relaxujte. 

1. Látkové čalounění LOSANGE černá

2. Kombinované látkové čalounění IMILA černá

3. Kombinované látkové čalounění EVRON světlá

4. Kombinované látkové čalounění BELOMKA černá

5. Kožené čalounění CLAUDIA černá*

6. Kožené čalounění CLAUDIA světlá*

7. Exkluzivní kožené čalounění NAPPA černá s prošíváním*

8. Exkluzivní kožené čalounění NAPPA červená s prošíváním*

9. Kombinované čalounění ALCANTARA® & kůže NAPPA černá

*K dispozici na přání.

1

4

3

2
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BARVY KAROSER IE

Výběrem barvy karoserie ze široké škály nabízených barev* nejlépe vyjádříte svou osobnost. 

Je pouze na vás, jak přizpůsobíte nový PEUGEOT 508 svému vkusu.

*Metalický lak, speciální perleťový lak a nemetalický lak bílá Banquise jsou k dispozici za příplatek.

Hliníkové kolo

MERION 17"

šedé

Hliníkové kolo

CYPRESS 16"
Hliníkové kolo

BANDON 16"

LAKY

METAL ICKÉ

KOLA

Posledním detailem, který spolehlivě odliší váš nový PEUGEOT 508, jsou hliníková kola.  

Vyberte si z široké nabídky matných i lesklých hliníkových kol*...

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.
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Hliníkové kolo
MERION 17"

černé s výbrusem

Hliníkové kolo
AUGUSTA 19"

černé s výbrusem

Hliníkové kolo
SPERONE 18"

černé s výbrusem

Hliníkové kolo
HIRONE 18"

černé s šedým výbrusem

Šedá Hurricane

Červená Ultimate

Šedá PlatiniumŠedá Artense 

Bílá Banquise

Bílá Nacré 

Šedá Amazonite

LAKY

S P E C I Á L N Í 

P E R L E Ť O V É

LAKY

N E M E T A L I C K É
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VYBAVTE  S E  NA C ES TY

Nový PEUGEOT 508 může být dovybaven novinkami z oblasti multimédií stejně  

jako originálním příslušenstvím pro přepravu, ochranu a komfort pro příjemnější cestování.

Kompletní nabídku originálního příslušenství PEUGEOT najdete v aktuálním katalogu.

1 – Ramínko

2 – Velurové koberečky

3 – Síťka do zavazadlového prostoru

4 – Přední zástěrky

1

2 3 4
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VE S TYLU 5 0 8

Objevte exkluzivní kolekci firmy PEUGEOT Design Lab z hovězí kůže a Alcantary®:  

moderní a elegantní zavazadla a kožené zboží inspirované novým vozem PEUGEOT 508. 

Kompletní nabídku butiku PEUGEOT Lifestyle naleznete na peugeot.cz

1 – Bezdrátová sluchátka Listen FOCAL® s logem PEUGEOT Design Lab

2 – Sada zavazadel

1

2
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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. 

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

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 60 měsíců nebo na 40 000 

až 140 000 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 24 do 60 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 60 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*

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

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