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in e-Expert Kombi



Maloprodajna cena z DDV (€)

Veljavnost od 01.06.2022 kW ( KM) Menjalnik Standard e-EXPERT KOMBI

e-EXPERT KOMBI 9 oseb

Dolga medosna razdalja - L2

e-Expert KOMBI L2 (baterija 50 KWh) 100 / 136 elektromotor Elektrika 50.640,00

e-Expert KOMBI L2 (baterija 75 KWh) 100 / 136 elektromotor Elektrika 56.640,00

Dolga medosna razdalja - L3

e-Expert KOMBI L3 (baterija 50 KWh) 100 / 136 elektromotor Elektrika 51.640,00

e-Expert KOMBI L3 (baterija 75 KWh) 100 / 136 elektromotor Elektrika 57.640,00

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

e-Expert KOMBI

ABS - Sistem proti blokiranju koles med zaviranjem USB priključek

AFU - Pomoč pri zaviranju v sili Klimatska naprava

ESC - Elektronski nadzor stabilnosti 12V vtičnica spredaj in zadaj

ASR - Sistem proti zdrsavanju pogonskih koles Prednji halogenski žarometi

BOS - Brake overide system 16'' jeklena platišča s črnim sredinskim okrasnim pokrovom

Sistem s funkcijo za pomoč pri speljevanju v klanec Komplet za popravilo predrte pnevmatike

Servo volan nastavljiv po višini in globini Električna parkirna zavora

Kljuke, pokrovi vzvratnih ogledal in stranske letvice v črni barvi Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)

El. nastavljiva in ogrevana zunanja stranska ogledala s senzorjem za temperaturo Polnililni kabel za polnjenje preko domače vtičnice 8A - 6m 

Senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah

Električni in sekvenčni pomik stekel spredaj

Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini in naklonu z naslonom za glavo

Tla potniškega prostora v TPO (termoplastika) materialu

Voznikova in sovoznikova zračna blazina

Stranske zračne blazine za voznika in sovoznika

Prednji in zadnji odbijači v črni barvi (umetna masa)

Odprti predal velikosti A4 na vrhu centralne konzole na sredini

Prostor za skodelico na levi in desni strani na vrhu armaturne plošče

Velik zaprt predal na sovoznikovi strani na vrhu

Dva odprta odlogalna mesta na sovoznikovi strani

Odlagalna mesta v voznikovih in sovoznikovih vratih

Tretja zavorna luč

Zadnje luči z dvojnimi meglenkami in dvojnimi lučmi za vzvratno vožnjo

LCD ekran na instrumentalni plošči s piktogramskim (slikovnim) prikazom in 

belim textom in prikazom temperature vode in nivo goriva ter drugih podatkov o vožnji

Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom

Potovalni računalnik

3 sedeži v prvi vrsti : 

Voznikov sedež nastavljiv po višini z naslonom za roke in zložljivim naslonom 

(v primeru levih in desnih stranskih drsnih vrat nastavitev ledvenega predela namesto zložljivega naslona) 

Sovoznikova sedežna klop s predalom pod sedežem 

2. Vrsta: odstranljiva sedežna klop T1 za 3 osebe deljiva v razmerju 2/3 - 1/3 z možnostjo nagiba s sistemom pripetij ISOFIX

3. Vrsta: odstranljiva klop T1 (monoblock) za 3 osebe z možnostjo nagiba celotne klopi brez ISOFIX pripetij

Notranje oblazinjenje iz svetle tkanine Triton
Indikator prestvanega razmerja
Desna stranska drsna vrata s steklenim oknom

Fiksno steklo na levi strani v drugi vrsti

Fiksna stekla v tretji vrsti

Dvižna ogrevana prtljažna vrata z brisalcem

Radijski sprejemnik RD6 (4 zvočniki) + digitalni sprejemnik DAB+

PEUGEOT e-EXPERT KOMBI



Veljavnost od 01.06.2022 Opombe Koda
Malorodajna cena

brez DDV (€)
Maloprodajna cena

z DDV (€)
e-Expert Kombi

Kombinacija za prevoz 3 potnikov v 2. vrsti in 3 potnikov v 3 vrsti
2. vrsta: odstranljiva klop tipa T2 za 3 osebe, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, 
preklopa naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj
3.vrsta: odstranljiva klop T1 (monoblock) za 3 osebe z možnostjo nagiba

AL38 SERIJSKO BREZPLAČNO

Brez sedežev v 2. in 3. vrsti AL00 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Ojačan napajalni sklop (alternator + akumulator L3 720 / L3 760) BQ01 40,98 50,00
Polnilnik v vozilu 11 kW (trifazni tok) LZ04 SERIJSKO SERIJSKO
Ojačani priključni kabel GREEN UP priključek E/F, dolžina 6 metrov, autoswitch 8/14 A - 3,7 kW 
(klasičen SCHUKO vtič 220 V)

NG40 163,93 200,00

Dodatna klimatska naprava zadaj (nastavitev izpiha na stropu, nastavitev temperature izpiha in 
jakosti ventilatorja).

NR02 696,72 850,00

PAKET LOOK (Barvani prednji in zadnji odbijači, ohišje zunanjih vzvratnih ogledal, stranske letvice, 
prednji meglenki in dnevne LED luči) - ni možno z 0ME0

samo za L2
vključuje PR06

PD22 270,49 330,00

PAKET LOOK (Barvan prednji odbijač in zadnji stranski odbijači (sredina odbijača ni barvana in je v 
črni barvi plastike!), ohišje zunanjih vzvratnih ogledal, stranske letvice, prednji meglenki in dnevne 
LED luči) - ni možno z 0ME0

samo L3
vključuje PR06

PD69 270,49 330,00

Prednje meglenke
serijsko s PD22 ali 

PD69
PR06 114,75 140,00

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava RE07 286,89 350,00
Dodatna škatla z električnimi priključki za možnost dodatne predelave vozila QC01 114,75 140,00
Dodatno temnjena stranska stekla v 2 in 3 vrsti + dodatno temnjeno steklo prtljažnih vrat serijsko z VG02 VD09 90,16 110,00
Drsno stransko steklo na vratih v 2 vrsti sedežev (levo in desno okno) vključuje VD09 VG02 385,25 470,00

3 sedišča v prvi vrsti: voznikov sedež nastavljiv po višini (oznaka R) z naslonom za roke in zložljivim 
naslonom (v primeru levih in desnih stranskih drsnih vrat z nastavitvijo ledvenega predela (oznaka 
L) namesto zložljivega naslona), sovoznikova klop s predalom pod sedežem

WAAF 90,16 110,00

Posamičen voznikov sedež nastavljiv v višino (oznaka R) z nastavitvijo ledvenega dela (oznaka L) in 
naslonom za roko, posamični sovoznikov sedež z preklopnim naslonom 

WAAO BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Navigacija (vključuje 7'' zaslon na dotik, Bluetooth, USB, Mirror Screen) - (opcija omogoča delovanje 
funkcije e-remote)

WLX7 696,72 850,00

7'' zaslon na dotik (Bluetooth, USB, Mirror Screen) - (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) serijsko z YR07 WLX9 327,87 400,00

Zastekljena krilna vrata zadaj (odpiranje 180°) - ogrevana / z brisalcem WO05 204,92 250,00
Leva stranska drsna vrata s steklom WZ07 368,85 450,00
Peugeot Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) YR07 286,89 350,00
16" jeklena platišča z celimi okrasnimi pokrovi ZHCI 90,16 110,00

Notranjost iz tkanine Triton - 3 sedeži v 1. vrsti + 3 v 2. in 3. vrsti - 9 potnikov
- Voznikov sedež nastavljiv po višini z zložljivim naslonom (v primeru levih in desnih stranskih 
drsnih vrat nastavitev ledvenega predela namesto zložljivega naslona)
- sovoznikova sedežna klop za 2 osebi
- Odstranljiva sedežna klop za 3 osebe v 2. vrsti deljiva v razmerju 2/3 - 1/3, celotna klop z možnostjo 
nagiba s sistemom ISOFIX
- Klop (monoblok) za 3 osebe v 3. vrsti z možnostjo nagiba celotne klopi brez sistema ISOFIX

43FT SERIJSKO SERIJSKO

Enoslojna barva (WPP0 - bela BANQUISE) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 532,79 650,00
Flotne barve 0ME0 795,08 970,00

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim prodajalcem vozil.

PEUGEOT e-EXPERT KOMBI
CENIK OPCIJ

POMEMBNO e-vozila: za delovanje funkcije e-remote je potrebno na vozilo naročiti opcijo YR07 in opcijo (WLX7 ali WLX9).



Veljavnost od 01.06.2022 kW ( KM) Standard ACTIVE ALLURE

e-Traveller 8 oseb 8 oseb (7 opcijsko)

Dolga medosna razdalja - L2

e-Traveller (baterija 50 KWh) 100 / 136 Elektrika 53.640,00 € 60.550,00 €

e-Traveller (baterija 75 KWh) 100 / 136 Elektrika 59.640,00 € 66.550,00 €

Dolga medosna razdalja - L3

e-Traveller (baterija 50 KWh) 100 / 136 Elektrika 55.840,00 € 62.750,00 €

e-Traveller (baterija 75 KWh) 100 / 136 Elektrika 61.840,00 € 68.750,00 €

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

e-Traveller ACTIVE

ABS - Sistem proti blokiranju koles med zaviranjem Tretja zavorna luč

AFU - Pomoč pri zaviranju v sili 17'' ALU platišča 

ESC - Elektronski nadzor stabilnosti Komplet za popravilo predrte pnevmatike

ASR - Sistem proti zdrsavanju pogonskih koles 3,5'' barvni zaslon na instrumentni plošči

BOS - Brake overide system Električna parkirna zavora

ESP sistem s funkcijo za pomoč pri speljevanju v klanec. Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)

Servo volan nastavljiv po višini in globini Polnililni kabel za polnjenje preko domače vtičnice 8A - 6m

Voznikova in sovoznikova zračna blazina

Stranske zračne blazine za voznika in sovoznika

Opozorilo za čas vožnje (potreben počitek) e-Traveller ALLURE (ACTIVE +)

Ročna klimatska naprava Temna usnjena notranjost Cuir Claudia

Dodatna klimatska naprava zadaj z ločenimi gumbi za nastavljanje z razpihom Prostoročni vstop v vozilo in zagon

na strehi (samo na L2 in L3) Motorizirana stranska (desna in leva) drsna vrata s prostoročnim odpiranjem

Prednji odbijač, kljuke in stranske letve v barvi karoserije 3,5" barvni sredinski ekran v instrumentni plošči + prosojni ekran za prikaz podatkov (HEAD UP display)

Pokrovi vzvratnih ogledal v črni barvi Kromirana obroba merilnika vrtljajev in števca hitrosti

Zadnji odbijač v celoti v barvi karoserije (L1 in L2) HiFi audio sistem (5 zvočnikov + 4 visokotonci + nizkotonec)

Stranski deli zadnjega odbijača v barvi karoserije (L3) Senčniki v 2. vrsti

Prednji meglenki Navigacijska naprava

Dnevne luči LED (nameščene v odbijaču) Peugeot Connect Box

Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom Prednji žarometi XENON

Radijski sprejemnik RCC s sredinskim 7'' ekranom na dotik Notranja osvetlitev z LED lučmi

 Digitalni radio (DAB+) + Mirror screen (Android Auto & Apple Carplay) Kromirane kljuke vrat

8 zvočnikov (4 zvočniki + 4 visokotonci) in kratka antena Samozatemnitveno vzvratno ogledalo z ogledalcem za nadzor otrok 

Sistem za prostoročno telefoniranje Bluetooth Panoramsko stekleno strešno okno CIELO (fiksno) s pomičnim zastorom

USB priključek Multifunkcijski strop na sredini med dvodelno stekleno panoramsko streho: 6 šob za izpih zraka in šobe

2x12V vtičnica v 1. vrsti, 1x12V vtičnica v 2. vrsti  ,1x12V vtičnica v 3. vrsti za nežen izpih zraka-letalski način (samo na L2 in L3)

Parkirni senzorji zadaj Dodatno temnjena in fiksna zadnja stekla (L2 in L3)

Senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah Akustični paket 2 (dodatna izolacija med motorjem in potniško kabino)

Posamična osvetlitev notranjosti prostora zadaj Usnjen volanski obroč

Električni pomik stekel & impulzivni pomik na voznikovi in sovoznikovi strani Samodejna dvopodročna klimatska naprava

Potovalni računalnik 1 x priključek 220V v 2. vrsti

Akustični paket 1 (akustično vetrobransko steklo, odebeljena stranska stekla, Preproge za potnike v 1., 2. in  3. vrsti sedežev

dodatna izolacija med motorjem in potniško kabino) Posamičen električno nastavljiv voznikov sedež po dolžini, višini in v ledvenem delu, z naslonom za roko

Držalo na stropu v prvi in drugi vrsti (razen za voznika) Posamičen električno nastavljiv sovoznikov sedež po dolžini, višini in v ledvenem delu, z naslonom za roko

Paket vidljivost (avtomatski vklop dnevnih luči, senzor za dež) Ogrevana sedeža v prvi vrsti z masažno funkcijo
Desna in leva stranska drsna vrata s steklom Odstranljiva sedežna klop v 2. in 3. vrsti za 3 potnike deljiva v razmerju 2/3-1/3 z zložljivimi naslonjali
Temnjena stranska stekla v 2. in 3. vrsti sedežev Dvižna vrata z možnostjo ločenega odpiranja stekla na prtljažnih vratih

Steklo z okencem v stranskih drsnih vratih (serijsko na L1, ni možno na L2 in L3) Konfortni usnjeni vzglavniki za sedeže v 2. in 3. vrsti

Ogrevana dvižna prtljažna vrata 17'' ALU platišča

Električno zložljiva in ogrevana stranska zunanja ogledala Komplet za popravilo predrte pnevmatike

Notranje oblazinjenje iz tkanine Chaine & Trame Cran Bleu

Tla v potniškem prostoru iz tkanine

Posamičen voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini, naklonu, v ledvenem delu in

z naslonom za roko

Posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini, nalonu, z naslonom za roko in

zložljivim naslonom (samo Active)

Ogrevan voznikov in sovoznikov sedež

Odstranljiva sedežna klop za 3 osebe na vodilih v 2. vrsti (zložljiva v razmerju 2/3 - 1/3)

z zložljivimi naslonjali in 3 x ISOFIX pritrdišči

Odstranljiva sedežna klop za 3 osebe na vodilih v 3. vrsti (zložljiva v razmerju 2/3 - 1/3)

z zložljivimi naslonjali in 3 x ISOFIX pritrdišči

Polica v prtljažnem prostoru za 3. vrsto sedežev (razen za L1)

PEUGEOT e-TRAVELLER ACTIVE in ALLURE

Maloprodajna cena z DDV (€)

Menjalnik

elektromotor

elektromotor

elektromotor

elektromotor



Veljavnost od 01.06.2022
Opombe Koda

Malorodajna cena
brez DDV (€)

Maloprodajna cena
z DDV (€)

e-Traveller ACTIVE

Kombinacija za prevoz 3 potnikov v 2. vrsti in 3 potnikov v 3 vrsti
2. vrsta: odstranljiva klop tipa T3 za 3 osebe, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, 
preklopa naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj
3.vrsta: dstranljiva klop tipa T3 za 3 osebe, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, 
preklopa naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj

AL39 SERIJSKO SERIJSKO

Naročilo brez sedežev v 3. vrsti AN00 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Sedežna klop tipa T1:                            Sedežna klop tipa T2:                           Sedežna klop tipa T3:

Ojačan napajalni sklop (alternator + akumulator L3 720 / L3 760) BQ01 40,98 50,00
Sistem za zaviranje v sili: Active Safety Brake (kamera) D403 286,89 350,00
Priključek 220V ES12 40,98 50,00
Ksenonski žarometi LA04 614,75 750,00
Varnostni paket Serenity - LDW sistem za nenamerno menjavo pasu, SLI - sistem za 
prepoznavanje prometnih znakov, DAA3 - sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika, Smart 
Beam - avtomatski preklop med zasenčenimi/dolgimi lučmi

LI01 696,72 850,00

Polnilnik v vozilu 11 kW (trifazni tok) LZ04 SERIJSKO SERIJSKO
Stranske varnostne zavese v 2. in 3. vrsti sedežev NF04 172,13 210,00
Ojačani priključni kabel GREEN UP priključek E/F, dolžina 6 metrov, autoswitch 8/14 A - 3,7 kW 
(klasičen SCHUKO vtič 220 V)

NG40 163,93 200,00

Panoramsko stekleno strešno okno CIELO (fiksno) s pomičnim zastorom OK01 819,67 1.000,00
Dodatna škatla z električnimi priključki za možnost dodatne predelave vozila QC01 114,75 140,00
Avtomatska dvopodročna klimatska naprava RE07 286,89 350,00
Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo RL05 81,97 100,00
Parkirni senzorji spredaj UB03 344,26 420,00
Parkirni senzorji spredaj + vzvratna kamera s prikazom na sredinskem ekranu na dotik, kot 
prikaza 180°

UB07 549,18 670,00

Senčniki na stranskih steklih v 2. vrsti sedežev UD03 90,16 110,00
Tepihi v 2. in 3. vrsti UL04 90,16 110,00
Dodatno močno temnjena stranska stekla v drugi in tretji vrsti sedežev +  dodatno temnjeno 
steklo prtljažnih vrat

VD18 90,16 110,00

Usnjen volan VH04 204,92 250,00

Posamičen voznikov sedež nastavljiv v višino (oznaka R) z nastavitvijo ledvenega dela (oznaka 
L) in naslonom za roko, posamičen sovoznikov sedež z preklopnim naslonom  - notranjost 44FY

WAAO SERIJSKO SERIJSKO

Navigacija (vključuje 7'' zaslon na dotik, Bluetooth, USB, Mirror Screen) - (opcija omogoča 
delovanje funkcije e-remote)

WLX7 368,85 450,00

Ločeno odpiranje stekla na prtljažnih vratih WO07 180,33 220,00
Motorizirana stranska (desna in leva) drsna vrata (vključuje YD01) WZ08 1.270,49 1.550,00

Motorizirana stranska (desna in leva) drsna vrata s prostoročnim odpiranjem (vključuje YD01) WZ09 1.434,43 1.750,00

Ogledalce za nadzor otrok XN01 40,98 50,00
Prostoročno odklepanje in zagon vozila YD01 311,48 380,00
Peugeot Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) YR07 286,89 350,00
Sistem GRIP CONTROL
(vozilo NI opremljeno z zimskimi pnevmatikami)

ZHDA 245,90 300,00

Enoslojna barva (WPP0 - bela BANQUISE) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 532,79 650,00

PEUGEOT e-TRAVELLER ACTIVE in ALLURE
CENIK OPCIJ



Veljavnost od 01.06.2022
Opombe Koda

Malorodajna cena
brez DDV (€)

Maloprodajna cena
z DDV (€)

PEUGEOT e-TRAVELLER ACTIVE in ALLURE
CENIK OPCIJ

e-Traveller ALLURE

Kombinacija za prevoz 3 potnikov v 2. vrsti in 3 potnikov v 3 vrsti
2. vrsta: odstranljiva klop tipa T3 za 3 osebe, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, 
preklopa naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj
3.vrsta: dstranljiva klop tipa T3 za 3 osebe, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, 
preklopa naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj

AL39 SERIJSKO SERIJSKO

Kombinacija za prevoz 7 ljudi v vozilu:
2. vrsta sedežev: dva posamična sedeža na vodilih, lahko odstranljiva (Drop&Go sistem), 
naslona za obe roki, možnost namestitve sedežev ''drug proti drugemu'', zložljiva naslona
3. vrsta sedežev: odstranljiva klop za 3 osebe na vodilih, deljiva v razmerju 2/3-1/3, z zložljivimi 
nasloni
serijsko z D701

AL35 737,70 900,00

Brez sedežev v 3. vrsti AN00 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Sedežna klop tipa T1:                            Sedežna klop tipa T2:                           Sedežna klop tipa T3:

Ojačan napajalni sklop (alternator + akumulator L3 720 / L3 760) BQ01 40,98 50,00
Sistem za zaviranje v sili: Active Safety Brake (kamera) D403 286,89 350,00
Zložljiva mizica na sredini za potnike v 2. in 3. vrsti (kombinacija sedežev enaka opciji AL35, 
vendar z dodatnimi vzdolžnimi vodili)

ni možno z AN00
vključuje AL35

D701 942,62 1.150,00

Varnostni paket Serenity - LDW sistem za nenamerno menjavo pasu, SLI - sistem za 
prepoznavanje prometnih znakov, DAA3 - sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika, Smart 
Beam - avtomatski preklop med zasenčenimi/dolgimi lučmi

LI01 696,72 850,00

Polnilnik v vozilu 11 kW (trifazni tok) LZ04 SERIJSKO SERIJSKO
Stranske varnostne zavese v 2. in 3. vrsti sedežev NF04 172,13 210,00
Ojačani priključni kabel GREEN UP priključek E/F, dolžina 6 metrov, autoswitch 8/14 A - 3,7 kW 
(klasičen SCHUKO vtič 220 V)

NG40 163,93 200,00

Vertikalna varnostna mreža z možnjostjo postavitve za 1., 2. ali 3. vrsto sedežev NM01 139,34 170,00
Parkirni senzorji spredaj + vzvratna kamera s prikazom na sredinskem ekranu na dotik, kot 
prikaza 180°

UB07 549,18 670,00

Prva vrsta sedežev: Električen posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po višini (oznaka R), 
nastavitvijo ledvenega dela (oznaka L) in naslonom za roko - notranjost CYFT

WAAP SERIJSKO SERIJSKO

Sistem GRIP CONTROL
(vozilo NI opremljeno z zimskimi pnevmatikami)

ZHDA 245,90 300,00

Enoslojna barva (WPP0 - bela BANQUISE) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 532,79 650,00
Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim prodajalcem vozil.
POMEMBNO e-vozila: za delovanje funkcije e-remote je potrebno na vozilo naročiti opcijo YR07 in opcijo (WLX7 ali WLX9).



Veljavnost od 01.06.2022 kW ( KM) Standard BUSINESS BUSINESS VIP

e-Traveller 9 oseb 6 oseb (7 opcijsko)

Dolga medosna razdalja - L2

e-Traveller (baterija 50 KWh) 100 / 136 Elektrika 51.630,00 57.900,00

e-Traveller (baterija 75 KWh) 100 / 136 Elektrika 57.630,00 63.900,00

Dolga medosna razdalja - L3

e-Traveller (baterija 50 KWh) 100 / 136 Elektrika 52.830,00 59.100,00

e-Traveller (baterija 75 KWh) 100 / 136 Elektrika 58.830,00 65.100,00

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.

e-Traveller BUSINESS

ABS - Sistem proti blokiranju koles med zaviranjem 17'' jeklena platišča s polnimi okrasnimi pokrovi

AFU - Pomoč pri zaviranju v sili Komplet za popravilo predrte pnevmatike

ESC - Elektronski nadzor stabilnosti Električna parkirna zavora

ASR - Sistem proti zdrsavanju pogonskih koles Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)

BOS - Brake overide system 3,5'' barvni zaslon na instrumentni plošči

ESP sistem s funkcijo za pomoč pri speljevanju v klanec. Polnililni kabel za polnjenje preko domače vtičnice 8A - 6m

Servo volan nastavljiv po višini in globini

Voznikova in sovoznikova zračna blazina

Stranske zračne blazine za voznika in sovoznika e-Traveller BUSINESS VIP (Business +)

Opozorilo za čas vožnje (potreben počitek) Prostoročni vstop v vozilo in zagon

Radijski sprejemnik RCC s sredinskim 7'' ekranom na dotik Motorizirana stranska (desna in leva) drsna vrata s prostoročnim odklepanjem
 Digitalni radio (DAB+) + Mirror screen (Android Auto & Apple Carplay) Dvopodročna samodejna klimatska naprava

Sistem za prostoročno telefoniranje Bluetooth Dodatna klimatska naprava zadaj z ločenimi gumbi za nastavljanje z razpihom na strehi

USB priključek + 3 x priključek 12V 4 x priključek 12V + 1 x priključek 220V v 2 vrsti sedežev

Parkirni senzorji zadaj Hi Fi audio sistem (5 zvočnikov + 4 visokotonci + nizkotonec)

Električno zložljiva stranska ogledala 3,5" sredinski barvni ekran v instrumentni plošči + prosojni ekran za prikaz podatkov (HEAD UP display)

Velik zaprt predal na sovoznikovi strani na vrhu Navigacijska naprava

Odprt spodnji predal pred sovoznikom Peugeot Connect Box

Prednji odbijač, kljuke in stranske letve v barvi karoserije Kromirana obroba merilnika vrtljajev in števca hitrosti

Pokrovi vzvratnih ogledal v črni barvi Usnjen volanski obroč (z gumbi za upravljanje)

Zadnji odbijač v celoti v barvi karoserije (L1 in L2) Zaprt predal na  vrhu armature

Stranski deli zadnjega odbijača v barvi karoserije (L3) Zaprt spodnji predal pred sovoznikom

Dnevne luči LED (nameščene v odbijaču) Senčniki v 2. vrsti

Prednji meglenki Notranja osvetlitev z LED lučmi

Paket vidljivost (avtomatsko prižiganje dnevnih luči, senzor za dež) Atermično vetrobransko steklo

Ročna klimatska naprava Dodatno temnjena in fiksna zadnja stranska stekla (2 in 3 vrsta)

Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom Akustični paket 2 (dodatna izolacija med motorjem in potniško kabino)

Senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah Kromirane kljuke vrat

Električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani Prednji žarometi XENON

Električna in ogrevana stranska zunanja ogledala Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo

Potovalni računalnik Notranje oblazinjenje iz temnega usnja Claudia

Akustični paket 1 (akustično vetrobransko steklo, odebeljena stranska stekla, Tla v potniškem prostoru iz tekstila

dodatna izolacija med motorjem in potniško kabino) Preproge za potnike v 1., 2. in  3. vrsti sedežev

Osvetljeno ogledalo na senčniku pred voznikom in sovoznikom Posamičen električno nastavljiv voznikov sedež po dolžini, višini in v ledvenem delu, z naslonom za roko
Držalo na stropu v prvi in drugi vrsti (razen za voznika) Posamičen električno nastavljiv sovoznikov sedež po dolžini, višini in v ledvenem delu, z naslonom za roko
Tla v potniškem prostoru iz umetne mase Ogrevana sedeža v prvi vrsti z masažno funkcijo

Notranje oblazinjenje iz temne tkanine Curitiba Posamični sedeži (4x) v 2. in 3. vrsti na vodilih, lahko odstranljivi (Drop&Go sistem), naslona za obe roki, 

Leva in desna stranska drsna vrata s steklom možnost namestitve sedežev ''drug proti drugemu'', zložljiv naslon in komfortni vzglaniki, ISOFIX priključek

Dvižna prtljažna vrata z ogrevanim steklom 17'' ALU platišča

Temnjena stranska stekla v 2 vrsti in 3 vrsti sedežev Komplet za popravilo predrte pnevmatike

Steklo z okencem v stranskih drsnih vratih (serijsko na L1, ni možno na L2 in L3)

Posamičen voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini, naklonu, 

zložljivim naslonom ter z naslonom za roko

Sovoznikova klop s predalom pod sedežem

L1 : Odstranljiva sedežna klop za 3 osebe v 2. vrsti deljiva v razmerju 2/3 - 1/3,
celotna klop z možnostjo nagiba, preklopa naslonjala ali postavitve v pokončen položaj

 in odstranljiva klop (monoblock) za 3 osebe v 3. vrsti brez sistema ISOFIX v 3. vrsti

L2 in L3 : Odstranljiva sedežna klop za 3 osebe v 2. in 3. vrsti deljiva v razmerju 2/3 - 1/3,
celotna klop z možnostjo nagiba, preklopa naslonjala ali postavitve v pokončen položaj (L2 in L3) s sistemom ISOFIX

elektromotor

elektromotor

elektromotor

PEUGEOT e-TRAVELLER BUSINESS in BUSINESS VIP

Maloprodajna cena z DDV (€)

Menjalnik

elektromotor



Veljavnost od 01.06.2022
Opombe Koda

Malorodajna cena
brez DDV (€)

Maloprodajna cena
z DDV (€)

e-Traveller BUSINESS

Kombinacija za prevoz 3 potnikov v 2. vrsti in 3 potnikov v 3 vrsti
2. vrsta: odstranljiva klop tipa T2 za 3 osebe, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, 
preklopa naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj
3.vrsta: odstranljiva klop za 3 osebe tipa T2, deljiva v razmerju 2/3-1/3 z možnostjo nagiba, preklopa 
naslonjala ali postavitvijo v pokončen položaj

AN16 SERIJSKO SERIJSKO

Brez sedežev v 3. vrsti AN00 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Sedežna klop tipa T1:                          Sedežna klop tipa T2:                         Sedežna klop tipa T3:

Ojačan napajalni sklop (alternator + akumulator L3 720 / L3 760) BQ01 40,98 50,00

Polica v prtljažnem prostoru za 3. vrsto sedežev CB09 90,16 110,00

Sistem za zaviranje v sili: Active Safety Brake (kamera) D403 286,89 350,00

Ksenonski žarometi LA04 614,75 750,00

Varnostni paket Serenity - LDW sistem za nenamerno menjavo pasu, SLI - sistem za prepoznavanje 
prometnih znakov, DAA3 - sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika, Smart Beam - avtomatski 
preklop med zasenčenimi/dolgimi lučmi, samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo

LI01 696,72 850,00

Polnilnik v vozilu 11 kW (trifazni tok) LZ04 SERIJSKO SERIJSKO

Stranske varnostne zavese v 2. in 3. vrsti sedežev NF04 172,13 210,00
Ojačani priključni kabel GREEN UP priključek E/F, dolžina 6 metrov, autoswitch 8/14 A - 3,7 kW 
(klasičen SCHUKO vtič 220 V)

NG40 163,93 200,00

Ročna klimatska naprava (RE01) in dodatna klimatska naprava zadaj (nastavitev izpiha na stropu, 
nastavitev temperature izpiha in jakosti ventilatorja)

NR02 696,72 850,00

Dodatna škatla z električnimi priključki za možnost dodatne predelave vozila QC01 114,75 140,00

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava RE07 286,89 350,00

Parkirni senzorji spredaj UB03 344,26 420,00
Parkirni senzorji spredaj + vzvratna kamera s prikazom na sredinskem ekranu na dotik, kot prikaza 
180°

UB07 549,18 670,00

Vzvratna kamera s prikazom na sredinskem ekranu na dotik, kot prikaza 180° UB13 311,48 380,00

Senčniki na stranskih steklih v 2. vrsti sedežev UD03 90,16 110,00
Dodatno močno temnjena stranska stekla v drugi in tretji vrsti sedežev +  dodatno temnjeno steklo 
prtljažnih vrat

VD18 90,16 110,00

Usnjen volan VH04 204,92 250,00

3 sedišča v prvi vrsti : voznikov sedež nastavljiv po višini ( oznaka R) z naslonom za roke in 
zložljivim naslonom (v primeru levih in desnih stranskih drsnih vrat z nastavitvijo ledvenega predela 
(oznaka L) namesto zložljivega naslona), sovoznikova klop s predalom pod sedežem

WAAF SERIJSKO SERIJSKO

Posamičen voznikov sedež nastavljiv v višino (oznaka R) z nastavitvijo ledvenega dela (oznaka L) in 
naslonom za roko, posamični sovoznikov sedež z preklopnim naslonom

WAAO BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Navigacija (vključuje 7'' zaslon na dotik, Bluetooth, USB, Mirror Screen) - (opcija omogoča delovanje 
funkcije e-remote)

WLX7 368,85 450,00

Ločeno odpiranje stekla na prtljažnih vratih WO07 180,33 220,00

Motorizirana stranska (desna in leva) drsna vrata vključuje YD01 WZ08 1.270,49 1.550,00

Motorizirana stranska (desna in leva) drsna vrata s prostoročnim odpiranjem vključuje YD01 WZ09 1.434,43 1.750,00

Prostoročno odklepanje in zagon vozila YD01 311,48 380,00

Peugeot Connect Box (opcija omogoča delovanje funkcije e-remote) YR07 286,89 350,00

17" jeklena platišča z sredinskimi okrasnimi pokrovi in sistemom GRIP CONTROL ZHCM 245,90 300,00

17" platišča iz lahke litine ZHCQ 737,70 900,00

Enoslojna barva (WPP0 - bela BANQUISE) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Kovinska barva 0MM0 532,79 650,00

PEUGEOT e-TRAVELLER BUSINESS in BUSINESS VIP

CENIK OPCIJ



Veljavnost od 01.06.2022
Opombe Koda

Malorodajna cena
brez DDV (€)

Maloprodajna cena
z DDV (€)

PEUGEOT e-TRAVELLER BUSINESS in BUSINESS VIP

CENIK OPCIJ

e-Traveller BUSINESS VIP
Kombinacija za prevoz 4. ljudi v 2. in 3. vrsti::
2. vrsta: dva posamična sedeža na vodilih, lahko odstranljiva (Drop&Go sistem), naslona za obe 
roki, možnost namestitve sedežev ''drug proti drugemu'', zložljiva naslona
3. vrsta: dva posamična sedeža na vodilih, lahko odstranljiva (Drop&Go sistem), naslona za obe 
roki, možnost namestitve sedežev ''drug proti drugemu'', zložljiva naslona
Polica v prtljažnem prostoru za 3. vrsto sedežev

AN01 SERIJSKO SERIJSKO

Kombinacija za prevoz 5. ljudi v 2. in 3. vrsti::
2. vrsta: dva posamična sedeža na vodilih, lahko odstranljiva (Drop&Go sistem), naslona za obe 
roki, možnost namestitve sedežev ''drug proti drugemu'', zložljiva naslona
3. vrsta: odstranljiva klop za 3 osebe na vodilih, deljiva v razmerju 2/3-1/3, z zložljivimi nasloni
Polica v prtljažnem prostoru za 3. vrsto sedežev

AN17 450,82 550,00

Ojačan napajalni sklop (alternator + akumulator L3 720 / L3 760) BQ01 40,98 50,00

Polica v prtljažnem prostoru za 3. vrsto sedežev (serijsko z AN17) CB09 90,16 110,00

Sistem za zaviranje v sili: Active Safety Brake (kamera) D403 286,89 350,00

Zložljiva mizica na sredini za potnike v 2. in 3. vrsti (z dodatnimi vzdolžnimi vodili) D701 573,77 700,00
Varnostni paket Serenity - LDW sistem za nenamerno menjavo pasu, SLI - sistem za prepoznavanje 
prometnih znakov, DAA3 - sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika, Smart Beam - avtomatski 
preklop med zasenčenimi/dolgimi lučmi

LI01 696,72 850,00

Polnilnik v vozilu 11 kW (trifazni tok) LZ04 SERIJSKO SERIJSKO

Stranske varnostne zavese v 2. in 3. vrsti sedežev NF04 172,13 210,00
Ojačani priključni kabel GREEN UP priključek E/F, dolžina 6 metrov, autoswitch 8/14 A - 3,7 kW 
(klasičen SCHUKO vtič 220 V)

NG40 163,93 200,00

Varnostna mreža za tovor NM01 139,34 170,00

Panoramsko stekleno strešno okno CIELO (fiksno) s pomičnim zastorom OK01 819,67 1.000,00
Parkirni senzorji spredaj + vzvratna kamera s prikazom na sredinskem ekranu na dotik, kot prikaza 
180°

UB07 549,18 670,00

Prva vrsta sedežev: Električen posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po višini (oznaka R), 
nastavitvijo ledvenega dela (oznaka L) in naslonom za roko - notranjost CYFT

WAAP SERIJSKO SERIJSKO

Ločeno odpiranje stekla na prtljažnih vratih WO07 180,33 220,00
Sistem GRIP CONTROL
(vozilo NI opremljeno z zimskimi pnevmatikami)

ZHDA 245,90 300,00

Enoslojna barva (WPP0 - bela BANQUISE) 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Kovinska barva 0MM0 532,79 650,00
Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim prodajalcem vozil.
POMEMBNO e-vozila: za delovanje funkcije e-remote je potrebno na vozilo naročiti opcijo YR07 in opcijo (WLX7 ali WLX9).



Nekovinska
barva

NIVO 
OPREME

NOTRANJOST KODA WPP0 9VM0 F4M0 VLM0 EUM0 G6M0

e-Expert KOMBI Notranje oblazinjenje iz temne tkanine Curitiba 43FT • o o o - -

e-Traveller ACTIVE Notranje oblazinjenje iz tkanine Cran Blue 44FY • o o o o o

e-Traveller ALLURE Črna usnjena notranjost Cuir Claudia CYFX • o o o o o

e-Traveller BUSINESS Notranje oblazinjenje iz temne tkanine Curitiba 43FT • o o o o o

e-Traveller BUSINESS VIP Črna usnjena notranjost Cuir Claudia CYFX • o o o o o

 • = Serijsko o = Opcijsko  - = ni na voljo

Zgoraj navedene notranjosti in barve veljajo tako za vozila z termičnim motorjem, kot za vozila z električnim motorjem

44FY - Notranje oblazinjenje iz tkanine Cran Blue

CYFX - Črna usnjena notranjost Cuir Claudia

43FT - temno oblazinjenje Curitiba Triton Meltem

*slike so simbolične
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PEUGEOT e-Kombi in e-Traveller
BARVE IN NOTRANJOSTI
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Kovinske barve

WPP0 - Bela Banquise

G6M0 - Rjava Rich Oak

9VM0- Črna Perla Nera

EUM0 - Siva Nautilus

VLM0 - Siva Platinum

F4M0 - Siva Artense



Dolžina L1 Dolžina L2 Dolžina L3

Tehnologija električnega motorja

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Največji navor (Nm) 

Menjalnik

Pnevmatike

Največja hitrost (km/h)

Pospeški (sekunde)

• 1000 m z mesta

• 0 do 100 km/h             

Odzivnost (sekunde)

• 80 do 120 km/h

Doseg WLTP*

Kapaciteta baterije

Skupna dolžina 4,609 4,959 5,306

Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zunanja ogledala 1,920 / 2,010  / 2,204 1,920 / 2,010  / 2,204 1,920 / 2,010  / 2,204

Višina vozila, pripravljenega za vožnjo pri standardni dovoljeni obremenitvi 1,900 1,900 1,900

Medosna razdalja 2,925 3,275 3,275

Previs spredaj / previs zadaj 0,881 / 0,803 0,881 / 0,803 0,881 / 1,153

Širina koloteka spredaj / koloteka zadaj na sredini kolesa (na tleh) 1,627 / 1,600 1,627 / 1,600 1,627 / 1,600

Največja dolžina za nakladanje (naslonjalo sovoznikovega sedeža v mizici) 2,811 3,161 3,511

Največja dolžina za nakladanje za 1. vrsto (nominalni položaj) 2,063 2,413 2,763

Širina za nakladanje med blatniškimi koši 1,228 1,228 1,228

Največja širina za natovarjanje 1,618 1,618 1,618

Največja višina za natovarjanje 1,334 1,334 1,334

Širina v predelu komolcev v 1. vrsti / 2. vrsti / 3. vrsti 1,515 / 1,586 / 1,570 1,515 / 1,586 / 1,570 1,515 / 1,586 / 1,570

Prostornina prtljažnika nad zgornjim delom naslonjal (litri) 1400 / - 1700 / 640 2100 / 1060

Prostornina prtljažnika do stropa (litri) 5 sedežev / 6 do 9 sedežev 2100 / - 2550 / 900 3100 / 1500

Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo (50 kWh / 75 kWh) 2855 / - 2810 / 2965 2830 / 2970

Najmanjša masa praznega vozila pripravljenega za vožnjo (50 kWh / 75 kWh) 1932 / - 1969 / 2140 1989 / 2167

Dovoljena obremenitev 50 kWh (standardna) / 75 kWh (standardna) 1000/ - 1056 / 1035 1051 / 1008

Največja masa priklopnega vozila z zavorami s prenosom obremenitve 1.000 1.000 1.000

Premer obračalnega kroga med pločniki 11,30 12,40 12,40

Premer obračalnega kroga med zidovi 11,80 12,90 12,90

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku posameznega vozila in so odvisni od opremljenosti vozila (opcij in nivoja opreme)

ZUNANJE MERE (m)

NOTRANJE MERE (m)

TEŽA (kg) in 
OBREMENITEV

PRIROČNOST (m)

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure WLTP - 
Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do bolj natančnih podatkov, saj 
upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo 
glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi 
drugi standardi.

130 km/h

35,8

13,1

12,1

PORABA GORIVA IN 
EMISIJE

230 km / 330 km

50 kWh / 75 kWh

ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom /

s polovico dovoljene 
obremenitve 

TEHNIČNI PODATKI
NOVI PEUGEOT e-TRAVELLER

ELEKTRIČNI POGON

SPLOŠNO

Sinhroni s stalnim magnetom (4 pari)

100 (136) / 3673 do 10.000

260

z reduktorjem z eno samo prestavo

215/65 R16
215/60 R17



* Slike so simbolične.

PEUGEOT e-Traveller
ZUNANJE DIMENZIJE

Kompaktni / L1

4,60m

Standard / L2

4,95m

Dolgi / L3

5,30m

+3
5c
m

+3
5c
m



FLEXCARE JAMSTVO*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

140 € 260 € 290 €
240 € 380 € 450 €
350 € 550 € 620 €
450 € 700 € 800 €
660 € 990 € 1.200 €
910 € 1.350 € 1.550 €

1.230 € 1.800 € 2.050 €
1.600 € 2.150 € 2.600 €
1.990 € 2.850 € 3.250 €
2.410 € 3.450 € 3.960 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

500 € 820 € 1.050 €
710 € 1.050 € 1.250 €
850 € 1.140 € 1.460 €

1.150 € 1.460 € 1.770 €
1.620 € 1.920 € 2.150 €
1.950 € 2.200 € 2.500 €
2.380 € 2.610 € 2.900 €
3.030 € 3.300 € 3.650 €
3.500 € 3.750 € 4.150 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

600 € 970 € 1.270 €
850 € 1.330 € 1.480 €
990 € 1.350 € 1.720 €

1.350 € 1.720 € 2.080 €
1.900 € 2.250 € 2.500 €
2.300 € 2.600 € 2.950 €
2.800 € 3.080 € 3.410 €
3.550 € 3.890 € 4.330 €
4.100 € 4.450 € 4.900 €

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS*
36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

780 € 1.200 € 1.580 €
1.100 € 1.930 € 2.800 €
1.400 € 2.100 € 3.000 €
1.820 € 2.450 € 3.450 €
2.790 € 3.300 € 3.980 €
3.550 € 3.880 € 4.700 €
4.500 € 4.700 € 5.500 €
5.750 € 5.930 € 6.720 €
6.990 € 7.200 € 7.990 €

www.peugeot.si Velja od: 04. 01. 2021
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PEUGEOT  e-Traveller
CENIK STORITEV FLEXCARE
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Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih, že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene že vključujejo 22% 
DDV. Cene in opisi so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in opisov brez predhodne najave. Podrobnejše 
informacije o STORITVI FLEXCARE so na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot.

180.000
200.000

FLEXCARE JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in asistenco ob izpraznitvi pogonske baterije.

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA vključuje redne vzdrževalne servise ter še asistenco in certifikat za pogonsko baterijo.

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM poleg FLEXCARE JAMSTVA vključuje še FLEXCARE OSNOVI SERVIS BREZ JAMSTVA.

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS poleg FLEXCARE OSNOVNEGA SERVISA vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov. 



PEUGEOT e-TRAVELLER



ZA VAŠO BREZSKRBNOST

 

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne 
informacije o cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, 
zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

MREŽA IN STORITVE

Ko izberete vozilo peugeot, hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme in kakovost 
storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila Peugeot, ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in 
jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa prispevajo k poslabšanju  kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih 
najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2  zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni 
strani www.peugeot.si

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila, 
prodanega v Sloveniji, ki 
se pripeti na področju 
Slovenije, Evropske Unije 
ali ene od naslednjih  
držav: Švice, Bolgarije, 
Romunije, Makedonije, 
Monaka, Norveške, San 
Marina, Gibraltarja, 
Islandije, Izraela, Azorskih 
otokov, Madeire, Andore, 
Liechtensteina in Turčije, 
bodo uporabniki  poleg 
storitev vleke in popravila, 
omenjenih  v garancijski 
pogodbi, lahko koristili 
tudi dodatno storitev 
prevoza in/ali prenočišča, 
pod pogojem, da pokličejo 
na brezplačno telefonsko  
številko PEUGEOT  
ASSISTANCE 080-1-307 
(na območju Slovenije) ali, 
če se nahajajo v tujini, na 
številko +386-1-2004-260, 
vsak dan, 24 ur na dan.

PEUGEOT STORITVE 
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in 
razširjeni servis so paketi 
prilagojeni posameznim 
uporabnikom, ki jim 
omogočajo brezskrbno 
vožnjo. V odvisnsoti od 
vrste pogodbe obsega od 
pomoči na cesti do 
popravila vozila, od 
zamenjave  obrabnih 
delov do vzdrževanja. 
Sami izberete le obseg 
posegov na vašem vozilu 
in vedno pridobite 
Peugeotovo garancijo 
kakovosti. Pred vami se 
odpre svobodni prostor 
brez omejitev.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost 
tudi stanje duha: prednosti 
v mreži njegovih 
prodajalcev in serviserjev,  
splošna – pogodbena 
dvoletna garancija, 2-letna 
garancija na barvo in 5-
letna garancija proti 
prerjavenju karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeotove 
spletne strani na 
internetu, vtipkajte naslov: 
http://www.peugeot.si
Mednarodna spletna stran 
je dostopna tudi 
neposredno: 
http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne opreme in 
originalne opreme Peugeot , ki je 
zasnovana  posebej za vaše vozilo. 
Oglejte si tudi katalog, v katerem so 
predstavljeni Peugeotovi izdelki in 
dodatna oprema z znakom Peugeot in 
jih izberite zase…ali za darilo. Izbor 
originalnih  nadomestnih delov 
Peugeot . Kakovost , varnost in 
zanesljivost je zajamčena, saj je zaradi 
vaše varnosti vsak originalni 
peugeotov  nadomestni del testiran in 
strogo preverjen. Nadomestni deli in 
delo, ki je bilo opravljeno  v servisni 
mreži Peugeot, imajo enoletno 
jamstvo.


