
P E U G E OT  B O X E R



2

PEUGEOT že od svojih začetkov spoštuje francosko tradicijo kako-

vostne in inovativne industrijske izdelave. Dandanes PEUGEOT še

bolj kot kadarkoli doslej usmerja vso svojo energijo v izdelavo vozil

z elegantnim dizajnom, ki vožnjo spremenijo v stimulacijo za vse

čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka najmanjša podrob-

nost je bila natančno premišljena, da bi vam lahko nudili še bolj in-

tuitivne vozniške izkušnje.
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PRENOVLJEN IZBOR VOZIL
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ČEDALJE  BOLJ  PR ILAGOJEN

Z uveljavitvijo najnovejših ekoloških predpisov Euro 6 je PEUGEOT BOXER osvežil svoj izbor vozil,

da bi ugodil vsem potrebam čisto vseh poklicnih uporabnikov. Med pridobitvami velja omeniti tudi

novo opremo.



7





VEDNO VAM STOJI OB STRANI



STALNO POVEZAN

Najnovejši navigacijski sistem, ki je združljiv* s protokoloma Android Auto in Apple 

CarPlayTM, vam omogoča uporabo aplikacij z vašega pametnega telefona nepos-

redno na 9-palčnem** zaslonu na dotik vašega vozila PEUGEOT Boxer. Poleg tega

vam omogoča, da imate istočasno prek povezave Bluetooth® povezana dva telefona.

Vnesite mere svojega vozila PEUGEOT Boxer, da se boste izognili cestam, kjer veljajo

omejitve glede višine. Ta funkcija je posebej prilagojena za furgone velikih dimenzij ali

avtodome! Upravitelji voznih parkov pa se boste lahko zanesli na novo telematsko

enoto "PEUGEOT CONNECT"**, s pomočjo katere lahko spremljate porabo goriva,

izsledite vozila v primeru kraje ali opredelite geografsko območje, ki ga morajo vozila

upoštevati, lahko pa tudi pridobite informacije glede vzdrževanja in nasvete o varčni

vožnji.
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*Storitev je na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od države in nivoja opreme. Pri zaustavljenem vozilu in
med vožnjo bodo, odvisno od primera, delovale izključno certificirane aplikacije Android Auto ali Apple CarPlay™. Med
vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek svojega
pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android
Auto ali Apple CarPlay™, ki je na voljo proti plačilu. Funkcija Mirror Screen lahko, odvisno od primera, deluje prek proto-
kola Android Auto (za telefone s sistemom Android) ali Apple CarPlay™ (za telefone s sistemom iOS), če ima uporabnik
sklenjeno naročniško razmerje za mobilno telefonijo in internet. 
**Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke in države.
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VAŠ I  VSAKODNEVNI
ZAVEZNIK I

OPOZORILNIK NA PROMET MED VZVRATNO VOŽNJO

Opozorilnik na promet med vzvratno vožnjo "Rear Trafic Alert"* je nova funk-

cija, ki je izšla iz sistema za nadzor mrtvega kota. Pri vklopljeni vzvratni pres-

tavi ta inovativna funkcija zazna vozila na razdalji 50 metrov, ki se vam

približujejo z leve ali desne strani. Na to vas opozori z zvočnim signalom, ki

se sproži v potniškem prostoru. 

OPOZORILNIK NA NENAMERNO MENJAVO VOZNEGA PASU 

Opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu s pomočjo kamere zazna

nenamerno prekoračitev neprekinjene ali prekinjene črte. Za varno vožnjo ka-

mera analizira sliko in nato, če vozniku upade pozornost in se vozilo giblje s

hitrostjo nad 60 km/h, ob odstopanju od smeri sproži vizualno in zvočno

opozorilo. 

POMOČ PRI VLEKI PRIKOLICE

Sistem za nadzor mrtvega kota je dopolnila funkcija za pomoč pri vleki priko-

lice "Trailer Merge Assist"*. Najnovejša funkcija nadzoruje mrtvi kot in pri tem

upošteva velikost prikolice (možnost nastavitve od 3 do 9 metrov). Informa-

cijo pa vam posreduje na instrumentni plošči. 

SISTEM ZA SAMODEJNO ZAVIRANJE V SILI

Sistem Active Safety Brake** (samodejno zaviranje v sili) poseže v delovanje

vozila po oddanem opozorilu, če se voznik ne odzove dovolj hitro in ne pri-

tisne na zavoro. Na ta način brez voznikovega ukrepanja pomaga preprečiti

trčenje oziroma zmanjšati njegovo resnost s tem, ko zmanjša hitrost vozila.

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV 

IN PRIPOROČILO O OMEJITVI HITROSTI 

Večfunkcijska kamera* prepozna prometne znake omejitve hitrosti in vozniku

to omejitev prikaže na instrumentni plošči. 

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke in države. 
**Sistem Active Safety Brake za samodejno zaviranje v sili deluje pri hitrosti od 5 do 140 km/h, ko je zaznano

premikajoče vozilo; če hitrost vozila ne presega 80 km/h, ko je zaznano nepremično vozilo.



UČINKOVITOST
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VEČJA  PROSTORNINA 
ZA  ŠE  VEČ VOZNEGA UDOBJA

Motorje vozila PEUGEOT BOXER smo ustrezno nadgradili, da izpolnjujejo

zahteve najnovejših ekoloških predpisov Euro 6. Za večjo učinkovitost 

z vidika porabe goriva in emisij CO2 so vsi zasnovani na dizelskem motorju

BlueHDi zadnje generacije s prostornino 2.2 litra in so na voljo z različnimi

stopnjami moči, ki so bile vse povišane:

- 2.2 BlueHDi 120 KM (+10 KM) s 300 Nm navora 

- 2.2 BlueHDi 140 KM (+10 KM) s 340 Nm navora 

- 2.2 BlueHDi 165 KM (+5 KM) s 370 Nm navora (+20 Nm) 

Vsi motorji so serijsko opremljeni s sistemom Stop & Start.



PO MERI  ZA  VSE
POKLICNE UPORABNIKE





IZBOR VOZIL ZA VSE POTREBE

PEUGEOT Boxer vam ponuja kar osem
karoserijskih različic, tako da se lahko
prilagodi najrazličnejšim vrstam rabe in
vsakemu poklicu:

• Nezastekljeni furgon, zastekljeni ali
polzastekljeni furgon, keson z enojno ali
podaljšano kabino za prevoz blaga.

• Šasija z nizkim podom, šasija s kabino
ali s podaljšano kabino in gola kabina, ki
se uporabljajo kot podvozje za
predelavo.

• Kombi in minibus za prevoz oseb z
razporeditvijo 5, 9, 14 in 17 sedežev*,
odvisno od izbranega modela.



Peugeot Boxer je na voljo v različnih oblikah
karoserije in skupnih dovoljenih masah*:

 Nezastekljeni furgon

Zastekljeni/polzastekljeni furgon

Podaljšana kabina

Keson s kabino

Keson s podaljšano kabino

Šasija s kabino

Šasija s podaljšano kabino

Gola kabina

Šasija z nizkim podom

Kombi in minibus

328 2,8 t

330 3,0 t

333 3,3 t

335 3,5 t

435 3,5 t

440 4,0 t

*Za vozilo za prevoz več kot 9 potnikov se zahteva posebno vozniško dovoljenje.

"Lažji" izbor vozil    Skupna dovoljena masa "Težji" izbor vozil      Skupna dovoljena masa



BOXER PO VAŠIH MERAH

Pri furgonih lahko kombinirate tri višine
(2,254 m - 2,522 m - 2,760m) s štirimi
dolžinami (4,963 m - 5,413 m - 

5,998 m - 6,363 m), posebej za izvedenko
šasija s kabino pa je na voljo še ena dodatna
dolžina (L2S).

L4H2** L4H3 L3H2** L2H1 L2H2* L3H3 L1H2 L1H1*

*Na voljo tudi kot izvedenka kombi.
**Na voljo tudi kot izvedenka minibus.



Furgoni Prostornina (m3)

L1H1 8,0

L1H2 9,5

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0

Kombi in minibus          Sedeži*

L1H1 (Combi) 5 do 9

L2H2 (Combi) 5 do 9

L3H2 (Minibus) 14**

L4H2 (Minibus) 17**

*Skupaj z voznikom.
**Za vozilo za prevoz več kot 9 potnikov se zahteva
posebno vozniško dovoljenje.



KOMBI/MINIBUS: PREVOZ OSEB



PEUGEOT Boxer Combi je pomislil na vse, da bi
vašim potnikom ponudil najvišjo stopnjo udobja:
velik potniški prostor, gretje in klimatska naprava
v zadnjem delu*, varnostna blazina prednjega
sopotnika serijsko, številna odlagalna mesta za
manjšo prtljago in velik prtljažni prostor za
največje kose. S skrbno dodelanimi
podrobnostmi PEUGEOT Boxer najbolje odraža
pozornost do potnikov.

Vsak potnik ima v novem vozilu PEUGEOT
Boxer na voljo enako stopnjo udobja kot v vsaki
petvratni limuzini: prostorna kabina, številna

odlagalna mesta, plošče in okvirji vrat, prekriti z
oblazinjenimi oblogami, prostoren prtljažni
prostor ... PEUGEOT Boxer v izvedenki Combi
lahko sprejme do devet oseb: sedežna klop za
dva potnika in samostojen voznikov sedež
spredaj ter odvisno od izvedenke dve sedežni
klopi za tri potnike v 2. in 3. vrsti oziroma trije
samostojni sedeži v dveh vrstah.
PEUGEOT Boxer je lahko kot izvedenka minibus
opremljen s 14 ali 17 samostojnimi sedeži**,
vključno z voznikom.

Zložljive sedežne klopi
Pri izvedenki Combi Confort so zadnji sedeži v
obliki zložljivih in izstavljivih sedežnih klopi
s po višini nastavljivimi tritočkovnimi
varnostnimi pasovi. Stranski sedeži imajo
v 2. in 3. vrsti pritrdišča Isofix za otroški sedež.

*Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.
**Za vozilo za prevoz več kot 9 potnikov se zahteva 
posebno vozniško dovoljenje.



NEZASTEKLJENI / ZASTEKLJENI /
POLZASTEKLJENI FURGON

MERE

PROSTORNINA
Na voljo je največ 8 različnih prostornin.

Celotna širina vozila
(brez zunanjih ogledal): 2,050 m

Višina nakladalnega praga: 
od 0,493 do 0,602 m

Največja notranja širina: 1,870 m
Širina med blatniškima košema: 1,422 m

*Izključno za nezastekljeni furgon.

Zunanje mere 
Odpiralni deli Notranje mere

(uporabne dimenzije)Bočna drsna vrata Krilna vrata

L1H1 4,963 m 2,254 m 1,075 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 2,670 m 1,662 m

L1H2 4,963 m 2,522 m 1,075 m 1,485 m 1,562 m 1,790 m 2,670 m 1,932 m

L2H1* 5,413 m 2,254 m 1,250 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 3,120 m 1,662 m

L2H2 5,413 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,120 m 1,932 m

L3H2 5,998 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,705 m 1,932 m

L3H3* 5,998 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 3,705 m 2,172 m

L4H2* 6,363 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 4,070 m 1,932 m

L4H3* 6,363 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 4,070 m 2,172 m

Dolžina Višina Dolžina Višina Dolžina Višina Dolžina Višina

L1H1 L1H2 L2H1* L2H2 L3H2 L3H3* L4H2* L4H3*

Prostornina (m3) 8,0 9,5 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0



DOVOLJENA OBREMENITEV (kg)

PREDELAVA NA OSNOVI
NEZASTEKLJENEGA/ZASTEKLJE
NEGA FURGONA

Zastekljeno reševalno vozilo 

(Primeri predelav in dekorativnih dodatkov, izvedenih s strani podjetij za
predelavo vozil, niso zavezujoči.) Furgon s hladilnikom

"Lažji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L1H1

328 955 – –

330 1155 1140 1140

333 1455 1440 1440

335 1645 1640 1640

L1H2

330 1125 1110 1110

333 1425 1410 1410

335 1615 1610 1610

L2H1

330 1115 1100 1100

333 1415 1400 1400

335 1615 1600 1600

L2H2

330 1090 1075 1075

333 1390 1375 1375

335 1590 1575 1575

L3H2

333 1340 1325 1325

335 1540 1525 1525

L3H3

333 1315 1300 1300

335 1515 1500 1500

"Težji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L1H1

435 1600 1600

440 2060 2060

L2H1

435 1560 1560

L2H2

435 1535 1535

440 1995 1995

L3H2

435 1485 1485

440 1945 1945

L3H3

435 1460 1460

440 1920 1920

L4H2

435 1440 1440

440 1885 1885

L4H3

435 1410 1410

440 1870 1870



KESON Z ENOJNO/PODALJŠANO KABINO

MERE
Keson s kabino Keson s podaljšano kabino

Mere
Notranja mera kesona Skupna zunanja mera

Dolžina Dolžina

L1 2,798 m 5,293 m

L2S 3,660 m 6,093 m

L2 3,248 m 5,743 m

L3 3,833 m 6,328 m

L4 4,260 m 6,693 m

Višina 2,254 m

Celotna širina vozila (brez zunanjih ogledal) 2,100 m

Notranja širina kesona 2,034 m

Višina bočnih stranic 0,400 m

Višina 2,254 m

Celotna širina vozila (brez zunanjih ogledal) 2,100 m

Notranja širina kesona 2,034 m

Višina bočnih stranic 0,400 m

Mere
Notranja mera kesona Skupna zunanja mera

Dolžina Dolžina

L2 2,460 m 5,738 m

L3 2,950 m 6,228 m

L4 3,400 m 6,678 m



DOVOLJENA OBREMENITEV (kg)
Keson s podaljšano kabinoKeson s kabino

"Lažji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L1

330 1140 1125 1125

333 1405 1390 1390

335 1505 1510 1510

L2

330 1160 1145 1145

333 1460 1445 1445

335 1590 1575 1575

L3

333 1405 1390 1390

335 1605 1590 1590

L4

335 1540 1545 1545

"Težji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L2

435 – 1605 1605

440 – 2025 2025

L3

435 – 1550 1550

440 – 2055 2055

L4

435 – 1515 1515

440 – 1985 1985

"Lažji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L2

333 1260 1245 1245

335 1330 1315 1315

L3

333 1250 1235 1235

335 1450 1435 1435

"Težji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L2

435 – 1455 1455

440 – 1715 1715

L3

435 – 1395 1395

440 – 1815 1815

L4

435 – 1355 1355

440 – 1715 1715



ŠASIJA Z ENOJNO/PODALJŠANO KABINO

MERE
Vozilo pred predelavo

Šasija s kabino Šasija s podaljšano kabino

Zgoraj predstavljene največje dolžine vozil so mejne vrednosti, ki ustrezajo najugodnejšim primerom karoserij glede mase,
porazdelitve vozila pripravljenega za vožnjo in pri polni obtežitvi. Sistematično je treba preverjati pravilen položaj težišča
vozila.

Prekucnik na šasiji s kabino

PREDELAVE NA OSNOVI ŠASIJE Z ENOJNO
IN PODALJŠANO KABINO

(Primeri predelav in dekorativnih dodatkov,
izvedenih s strani podjetij za predelavo vozil, niso
zavezujoči.) Hladilnik na šasiji s kabinoVozilo s povečano prostornino

Zunanje mere

Skupna dolžina Največja dolžina vozila (m)

L1 4,808 m 5,748 m

L2 5,258 m 6,468 m

L2S 5,606 m 7,028 m

L3 5,843 m 7,383 m

L4 6,206 m 7,383 m

Celotna širina vozila (brez zunanjih ogledal) 2,050 m

Največja dolžina vozila (širši kolotek) 2,350 m

Največja višina vozila 3,500 m

Zunanje mere

Skupna dolžina Največja dolžina vozila (m) 

L3 5,843 m 7,383 m

L4 6,206 m 7,383 m

Celotna širina vozila (brez zunanjih ogledal) 2,050 m

Največja dolžina vozila (širši kolotek) 2,350 m

Največja višina vozila 3,500 m



Šasija s kabino Šasija s podaljšano kabino

DOVOLJENA OBREMENITEV (kg)
Vozilo pred predelavo

"Lažji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L1

335 1710 1695 1695

L2

333 1680 1665 1665

335 1880 1865 1865

L2S

335 1870 1855 1855

L3

335 1860 1845 1845

L4

335 1845 1830 1830

"Težji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L2

435 – 1825 1825

L3

435 – 1805 1805

L4

435 – 1790 1790

"Lažji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L3

335 1635 1620 1620

"Težji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi  165

L4

435 – 1560 1560



ŠASIJA Z NIZKIM PODOM

DOVOLJENA OBREMENITEV (kg)MERE
Vozilo pred predelavo

PREDELAVE NA OSNOVI ŠASIJE Z NIZKIM PODOM

Mini avtobus na šasiji z nizkim podom
(Primeri predelav in dekorativnih dodatkov, izvedenih
s strani podjetij za predelavo vozil, niso zavezujoči.)

Zunanje mere

Skupna dolžina

L1 4,808 m

L2 5,258 m

L3 5,843 m

L4 6,208 m

Celotna širina vozila (brez zunanjih ogledal) 2,050 m

Največja dolžina vozila (širši kolotek) 2,350 m

Največja višina vozila 3,500 m

"Lažji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

L2

335 1900 1885

L3

335 1885 1870

"Težji" izbor vozil 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

L3

435 – 1830

L4

435 – 1815

Mestni avtobus na šasiji z nizkim podom



PODALJŠANA KABINA

MERE
Vozilo pred predelavo

PROSTORNINA

Nova podaljšana kabina ima več steklenih površin, kar ji zagotavlja več udobja za potnike
in možnost za pomična stekla pri izvedenkah L2H2 in L3H2.

Uporabna dolžina na višini 0,40 m od poda

L2H1 / L2H2 2,07 m 

L3H2 2,66 m 

L4H2 3,02 m 

Uporabna dolžina na višini 1 m od poda

L2H1 / L2H2 1,92 m

L3H2 2,50 m

L4H2 2,87 m

L2H1 L2H2 L3H2 L4H2

Prostornine (m3) 8,0 9,0 11,5 12,5
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1. Blago "Darko/Twill črne – rdeče barve" TEP Pierce (vinil)
2. Blago "Achille/Fillo rjave - črne barve"
3. Blago TEP "Pierce / Vesuve sive barve"

UPORABNIKU  PR IJAZNA NOTRANJOST  

Oglejte si naš izbor oblazinjenja iz blaga* in/ali materiala TEP* visoke

kakovosti za umirjeno in elegantno notranjost.

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



1

3

2
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IZBER ITE  SVOJ
ODTENEK …  

Z naše barvne palete desetih navadnih

ali kovinskih barv izberite svoj barvni

odtenek.

… IN  USKLADITE  CELOTO

Oglejte si vseh pet modelov 15- in 16-palčnih 

okrasnih pokrovov ali platišč.

15-palčni okrasni pokrovi 
za lažjo izvedenko

Siva Artense(2)Lago Azzuro(2)

Bela Banquise(1)

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

(1) Navadna barva.
(2)Kovinska barva, za doplačilo.

Modra Imperial (1)
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15-palčna lita platišča 
za lažjo izvedenko

16-palčni okrasni pokrovi 
za težjo izvedenko

16-palčna lita platišča 
za težjo izvedenko

16-palčna lita platišča BRIERE 
za težjo izvedenko

Golden White(2)

Rdeča Tiziano(1)

Siva Graphito(2) Rdeča Profond(2)

Rumena Carioca(1)Modra Line(1)
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MREŽA IN STORITVE 
 
Ko izberete vozilo PEUGEOT izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodjalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnoati, 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?

ZA VAŠO BREZSKRBNOST 
 
PEUGEOT ASSISTANCE 
V primeru okvare vozila, prodanega v Slo-
veniji, ki se pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od naslednjih držav: 
Švice, Severne Makedonije, Monaka, Nor-
veške, San Marina, Gibraltarja, Islandije, Iz-
raela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, 
Lichtensteina in Turčije, bodo uporabniki 
poleg storitev vleke in popravila, omenjenih 
v garancijski pogodbi, lahko koristili tudi do-
datno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod 
pogojem, da pokličejo na brezplačno tele-
fonsko 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 STORITEV OPTIWAY 
Jamstvo, osnovni servis in razširjeni servis 

so paketi prilagojeni posameznim uporab-
nikom, ki jim omogočajo brezskrbno vožnjo. 
V odvisnosti od vrste pogodbe, ki 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 ga-
rancijo kakovosti. Pred vami se odpre svo-
bodni prostor brez omejitev. 
 
BUTIK PEUGEOT 
Celovita ponudba dodatne opreme in origi-
nalne opreme Peugeot, ki je zasnovana po-
sebej za vaše vozilo. Oglejte si tudi katalog, 
v katerem so predstavljeni Peugeotovi iz-
delki in dodatna oprema z znakom Peugeot 
in jih izberite zase ali za darilo. 
Izbor originalnnih nadomestnih delov Peu-
geot. Kakovost, varnost in zanesljivost je 
zajamčena, saj je zaradi vaše varnosti vsak 
originalni Peugeotov nadomestni del testi-

ran in strogo preverjen. Nadomestni deli in 
delo, ki je bilo opravljeno v servisni mreži 
Peugeot, imajo enoletno jamstvo. 
 
GARANCIJA PEUGEOT 
Pri Peugeotu je kakovost tudi stanje duha: 
prednosti v mreži njegovih prodajalcev in 
serviserjev, splošna pogodbena dvoletna 
garancija, 2-letna garancija na barvo in 12-
letna garancija proti prerjavenju karoserije. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Poiščite Peugeotove spletne strani, vtipkajte 
naslov: http://www.peugeot.si 
Mednarodna spletna stran je dostopna tudi 
neposredno: http://www.peugeot.com
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