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ALLURE:
Peugeot i-Cockpit 1 x USB tipa C (polnilni) + 1 x USB tipa C (podatkovni)
Digitalna instrumentna plošča - digitalni merilniki 10'' 2 x USB priključek v drugi vrsti sedežev
Varnostni sistemi ABS, ESP Mirror Screen brez povezovalnega kabla (podpira Android Auto in Car Play)
Voznikova in sopotnikova (možnost izklopa) zračna blazina Tempomat in omejevalnik hitrosti
Stranski zračni blazini spredaj Notranjost v kombinaciji TEP in tkanine
Varnostni zračni zavesi za potnike v prvi in drugi vrsti Električna parkirna zavora
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) Multidrive ambientalna osvetlitev - 8 barv (odvisno od načina vožnje)
LED prednji žarometi Dodatno temnjena stekla v drugi vrsti in zadnje steklo
LED dnevne luči integrirane v odbijač Paket 'Varnost':
LED smerniki in zadnje luči  - Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (V-AEB)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (DSGI)  - Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert
Parkirni senzorji zadaj  - Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s 180° pregledom okolice  - Opozorilnik na voznikovo nepozornost
Šoba za pranje kamere  - Sistem za prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti
Sistem ISOFIX (2x na zadnji sedežni klopi)  - Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi
Zadnja sedežna klop deljiva v razmerju 1/3 - 2/3 17'' ALU platišča 'Silex' + komplet za popravilo predrte pnevmatike
Nastavljiva naslona za glavo na zadnji sedežni klopi (3 nasloni)
Opozorilo za nepripet varnostni pas ALLURE Hybrid → (ALLURE +):
Daljinsko centralno zaklepanje Paket 'Varnost Plus':
2 x daljinski upravljalnik na 3 gumbe  - Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (V-AEB, RADAR)
Gumb za zagon motorja - Zaznavanje ponoči in Zaznavanje pešcev
Električno zložljivi črni stranski ogledali z lučkami za spremljevalno osvetlitev - Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
Samozatemnitveno notranje ogledalo - Aktivni tempomat s funkcijo STOP&GO
Dvopodročna samodejna klimatska naprava z upravljanjem Samostojno ogrevanje in hlajenje (možnost časovnega programiranja)
na ekranu občutljivem na dotik Vgrajeni polnilnik 3,7 kW
Multifunkcijski usnjen volan Priključni kabel za POČASNO polnjenje CCS TYPE T2/EF - 220 V (8A, 1,8 kW)
Sekvenčni električni pomik vseh stekel s sistemom proti priprtju Baterija 12,4 kWh
Voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini
Ročno nastavljiv ledveni predel voznikovega sedeža
Samodejni brisalniki - senzor za dež
Sredinski naslon za roko v drugi vrsti z odprtino za smuči
Radio DAB+ z ekranom na dotik 10'' (izgled SIJAJ EDGE) HD (6 zvočnikov)
Navigacijska naprava
Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
Nastavljive tipke i-Toggle
Stikalo za nastavljanje načina vožnje (ECO, NORMAL, SPORT)

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE
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NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

ALLURE PACK → (ALLURE +): ALLURE PACK Hybrid → (ALLURE PACK +):
Paket 'Varnost Plus': Samostojno ogrevanje in hlajenje (možnost časovnega programiranja)

  - Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (V-AEB, RADAR) Vgrajeni polnilnik 3,7 kW
 - Zaznavanje ponoči in  zaznavanje pešcev Priključni kabel za POČASNO polnjenje CCS TYPE T2/EF - 220 V (8A, 1,8 kW)
 - Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert Baterija 12,4 kWh
 - Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu
 - Opozorilnik na voznikovo nepozornost
 - Sistem za prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti
Paket 'Pomoč vozniku':
 - Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Prostoročni vstop in zagon vozila - ADML
Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
Aktivni tempomat s funkcijo STOP&GO
Aktivni sistem za nadzor mrtvega kota pri vzvratni vožnji (Rear Warning)
- Opozorilo pri vzvratni vožnji ob zaznavanju bočnega prometa
(avto, tovornjak, kolesar, pešec, motor)
Vzvratna ogledala v črni barvi Perla Nera
Notranjost v kombinaciji TEP in tkanine
Kamera spredaj
19" Alu platišča ‘Jaspe Diamantée' + komplet za popravilo pnevmatike
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GT → (ALLURE PACK +): GT Hybrid → (GT +):
3D digitalna instrumentna plošča - digitalni merilniki 10'' Samostojno ogrevanje in hlajenje (možnost časovnega programiranja)
ALU pedala in počivalo za nogo Vgrajeni polnilnik 3,7 kW
ALU zaščita pragov Priključni kabel za POČASNO polnjenje CCS TYPE T2/EF - 220 V (8A, 1,8 kW)
Samozatemnitveno notranje ogledalo brez okvirja Baterija 12,4 kWh
Vstavki na prednji maski v barvi karoserije
FULL LED matrični prednji žarometi
Samodejna nastavitev višine snopa
LED 3D zadnje luči višjega nivoja
Karbonski filter za kakovost zraka v kabini (Clear Cabin)
Usnjen volanski obroč - GT
Ogrevan volanski obroč
Motoriziran pokrov prtljažnega prostora z možnostjo prostoročnega odpiranja
Tepihi spredaj in zadaj
Paket 'Sport':
 - Zvok motorja v notranjosti (preko zvočnikov)
 - Prilagoditev odzivnosti servo volana
 - Sprememba ambientalne osvetlitve
 - Sprememba odzivnosti pedala za plin
 - Športno delovanje menjalnika EAT8 (samodejni)
Stikala za pomik stekel s krom vstavki
Logoitip Peugeot na bočnih straneh
Aktivni sistem za nadzor voznega pasu
Nastavitev vožnje po sredini voznega pasu  / levo / desno (HIA 1.0)
Notranjost v kombinaciji TEP usnja in alkantare
Peugeot Connect Box (ECall+)
19" Alu platišča ‘Graphite Diamantée' + komplet za popravilo pnevmatike



EMISIJSKI 
STANDARD

MENJALNIK KODA VERZIJE

ALLURE
408 Allure 1.2 PureTech 130 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBPM61B0A0B0

ALLURE PRIKLJUČNI HIBRID
408 Allure 1.6 THP Hybrid 180 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBQR8AB0A0B0

ALLURE PACK
408 Allure Pack 1.2 PureTech 130 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBRM61B0A0B0

ALLURE PACK PRIKLJUČNI HIBRID
408 Allure Pack 1.6 THP Hybrid 180 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBSR8AB0A0B0
408 Allure Pack 1.6 THP Hybrid 225 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBSR7AB0A0B0

GT
408 GT 1.2 PureTech 130 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBTM61B0A0B0

GT PRIKLJUČNI HIBRID
408 GT 1.6 THP Hybrid 180 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBUR8AB0A0B0
408 GT 1.6 THP Hybrid 225 EAT8 €6.4 8-stop. samodejni EAT8 1PP6CBUR7AB0A0B0

42.500 €

45.000 €

34.100 €

43.100 €

CENA Z DDV (€)

39.800 €

30.400 €

31.600 €

40.600 €
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Opombe Koda
Cena po 

ceniku z DDV
ALLURE

ALLURE 
PACK

GT

Parkirni senzorji spredaj 1G07 250,00 € o - -

Kamera spredaj in zadaj s prikazom pogleda vzvratno na zaslonu na dotik in pogledom na 
okolico 360 stopinj (skupaj 4 kamere) 1G18 500,00 € - o o

Sistem Hi-Fi Premium FOCAL®:
- ekskluzivna tehnologija FOCAL® - 10 zvočnikov
- nizkotonski in srednjetonski zvočniki z visoko kakovostjo reprodukcije: tehnologija 
Polyglass
- nizkotonski zvočniki TNF: tehnologija obrnjenih kupol iz aluminija
- globokotonski zvočnik: tehnologija trojne tuljave Power FlowerTM 200 mm
- aktivni 12-kanalni ojačevalnik / 515 W: hibridna tehnologija razreda D/razreda AB

6F04 950,00 € - - o

Alarmna naprava + 2x daljinski upravljalec AB13 300,00 € o o o

Snemljiva vlečna naprava (zaznavanje nihanja prikolice TSM (Trailer Sway Mitigation)) AQ05 700,00 € o o o

Brezžično indukcijsko polnjenje telefona E301 140,00 € - o o

Ogrevan volanski obroč serijsko z ZVEQ I301 250,00 € - o -

Ogrevano vetrobransko steklo LW02 170,00 € o o o

1-fazni polnilnik vgrajen v vozilo moči 7,4 kW (omogoča hitrejše polnjenje) Samo za Hybrid LZ02 500,00 € o o o

Kamera za nočni vid - NIGHT VISION N101 1.200,00 € - - o

Varnostni vijaki proti kraji koles QF01 70,00 € o o o

Panoramsko stekleno strešno okno z možnostjo odpiranja (ročno pomični zastor) TC07 1.100,00 € - - o

Ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža
Ni možno z notranjostjo 
4HFX

WAEP 200,00 € o o o

Mehansko nastavljiv ergonomski voznikov sedež ('oznaka AGR'):
- mehanska nastavitev dviga sedeža
- mehansko nastavljiva dolžina sedala
- električno nastavljiv nagib sedala in opore v ledvenem delu (4 smeri)
- mehansko nastavljiv sovoznikov sedež z nastavitvijo v ledvenem delu
- ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža

Ni možno z notranjostjo 
4HFX

WAFM 600,00 € o o -

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



Opombe Koda
Cena po 

ceniku z DDV
ALLURE

ALLURE 
PACK

GT

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

Električno nastavljiv ergonomski voznikov sedež ('oznaka AGR'):
- električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo
- mehansko nastavljiva dolžina sedala za voznika in sovoznika
- električno nastavljiv nagib sedala in opore v ledvenem delu (4 smeri)
- mehansko nastavljiv sovoznikov sedež z nastavitvijo v ledvenem delu
- ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža

Serijsko z notranjostjo 
4HFX

WAFN - - o -

Električno nastavljiv ergonomski voznikov sedež ('oznaka AGR'):
- električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo
- mehansko nastavljiva dolžina sedala za voznika in sovoznika
- električno nastavljiv nagib sedala in opore v ledvenem delu (4 smeri)
- ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža
- mehansko nastavljiv sovoznikov sedež z nastavitvijo v ledvenem delu
- masažni paket: prednji sedeži z večtočkovnim masažnim sistemom (8 masažnih zračnih 
blazinic in 5 programov)

Serijsko z notranjostjo 
4HFX ali DAFX

WAGG 1.200,00 € - - o

20'' ALU platišča Monolithe Diamantee Samo za Hybrid ZHXZ 600,00 € - - o

Peugeot Connect Box (Funkcija e-call) ZJEW 180,00 € o o -

ADAS varnostni sistemi:
- razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
- aktivni tempomat s funkcijo STOP&GO (samodejni menjalnik EAT8)
- samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (V-AEB, RADAR)

ZVEL 300,00 € o - -

ADAS varnostni sistemi:
- aktivni tempomat s funkcijo STOP&GO (samodejni menjalnik EAT8)
- aktivni sistem za nadzor mrtvega kota pri vzvratni vožnji (Rear Warning)
- aktivni sistem za nadzor voznega pasu in vožnjo po sredini / levo / desno voznega pasu

ZVEP 300,00 € - o -

ADAS varnostni sistemi:
- razširjeno prepoznavanje prometnih znakov
- aktivni tempomat s funkcijo STOP&GO
- aktivni sistem za nadzor mrtvega kota pri vzvratni vožnji (Rear Warning)
- aktivni sistem za nadzor voznega pasu in vožnjo po sredini / levo / desno voznega pasu
Drive Assist 2.0
- sistem za prilagoditev hitrosti v ovinkih glede na krivuljo ovinka (do hitrosti 180 km/h)
- pol samodejna menjava voznega pasu (na voljo med 70 km/h in 180 km/h)
- ogrevan volanski obroč

ZVEQ 500,00 € - o o
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KODA DPM0 9VM0 1JM0 F4M0 N9M6 VHM5

 CENA z 
DDV

S 500 € 500 € 500 € 650 € 650 €

Tkanina temna notranjost (Dynamic) U3FX S • o o o o o

Usnjena notranjost Nappa - temno usnje 4HFX 2.200 € o o o o o o

Notranjost v kombinaciji TEP usnja in alkantare DBFX S • o - o o o

Usnjena notranjost Nappa - svetlo usnje DAFX 2.350 € o o - o o o

Usnjena notranjost Nappa - temno usnje 4HFX 2.200 € o o - o o o

Posebne barveKovinske barve

ALLURE / ALLURE HYBRID
ALLURE PACK / ALLURE PACK HYBRID

GT / GT HYBRID

NOTRANJOST
NIVO 

OPREMLJENOSTI

9VM0 - ČRNA PERLA NERA DPM0 - MODRA OBSESSION

F4M0 - SIVA ARTENSE

1JM0 - SIVA TITANE

VHM5 - RDEČA ELIXIR

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

N9M6 - BELA NACRE



4HFX - Temna usnjena notranjost

DAFX - Usnjena notranjost Bleu NabooDBFX - Notranjost v kombinaciji TEP usnja in alkantare

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

U3FX - Tkanina temna notranjost (Dynamic)



19" Alu ‘Jaspe (Quartz) Diamantée’
serijsko na Allure Pack

17" Alu ‘Silex’
serijsko na Allure

19" Alu ‘Graphite Diamantée’
serijsko na GT

20" Alu ‘GT Monolithe Diamantée’
opcijsko na GT Hybrid

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



BENCINSKI MOTOR

SPLOŠNO Prostornina (cm3)

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

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Menjalnik

Pnevmatike

PORABA GORIVA IN Kombinirana poraba (l/100 km)

EMISIJE Emisije CO2 (g/km)

WLTP (NEDC) Prostornina posode za gorivo (l)

MERE Skupna dolžina (m)
Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zunanja ogledala (m)
Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin) 
Medosna razdalja (m)
Previs spredaj / previs zadaj (m)
Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh) (m)
Premer obračalnega kroga med pločniki (m)
Višina podvozja pri praznem vozilu (mm)

PRTLJAŽNI PROSTOR Najmanjša prostornina prtljažnika (v litrih)
Največja prostornina prtljažnika (v litrih)

MASA (kg) Masa vozila  

AERODINAMIKA Površina zračnega upora SCx (m²)

*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.

11,18
188

536
1.611

Podatki v fazi pridobitve homologacije

1,512 - 1,525

0,634

Puretech 130 S&S
EAT8

Euro 6.4

1.199

0,904 / 0,996
1,589 / 1,553

ATN8
8-stopenjski samodejni

230 / 1750

 96 (130) / 5500

52

4,687
1,848 / 1,859 / 2,062

1,478
2,787

136 - 165

5,8 - 6,9

215/65 R17
205/55 R19

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



PRIKLJUČNI HIBRID

MOTOR Z NOTRANJIM Prostornina (cm3)

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

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Pnevmatike

ELEKTRIČNI MOTOR Električni motor

Število prestav

ZMOGLJIVOST HIBRIDNEGA Največja skupna moč v kW (KM)

MOTORJA Največji skupni navor (Nm)

MERE Skupna dolžina (m)
Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zunanja ogledala (m)
Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin)
Medosna razdalja (m)
Previs spredaj / previs zadaj (m)
Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh) (m)
Premer obračalnega kroga med pločniki (m)
Višina podvozja pri praznem vozilu (mm)

PRTLJAŽNI PROSTOR Najmanjša prostornina prtljažnika (v litrih)

Največja prostornina prtljažnika (v litrih)

PORABA GORIVA IN EMISIJE Kombinirana poraba (l/100 km)

WLTP (NEDC) Emisije CO2 (g/km)

Prostornina posode za gorivo (l)

MASA (kg) Najnižja masa praznega vozila

AERODINAMIKA Površina zračnega upora SCx (m²)

*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.

40

1.816 1.825

0,660 0,683

1 - 1,3 1 - 1,3

23 - 30 23 - 30

Podatki v fazi pridobitve homologacije

0,904 / 0,996
1,589 / 1,604

11,18
189

1.272

471

8

133 (180) 162 (225)

360 360

2,787

4,687
1,848 / 1,859  / 2,062

1,478

1.598 1.598

110 (150) / 6000 132 (180) / 6000

250 / 1750 250 / 1750

205/55 R19
245/40 R20

205/55 R19
245/40 R20

1 v prednjem delu, sinhroni s trajnimi magneti

HYBRID 180 e-EAT8 HYBRID 225 e-EAT8

Euro 6.4 Euro 6.4

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



VDA je kratica, ki stoji za Verband der Automobilindustrie, torej zveza avtomobilske industrije. Meritev prostornine z VDA metodo, se izvaja s kockami od 10 dl torej 
1l. Tako preprosto preštejejo koliko kock je možno zložiti v tovorni prostor in s tem določimo prostornino. FOCAL je Hi-Fi sistem, ki se ga naroči opcijsko. Zaradi 
nizkotonskega zvočnika v prtljažnem prostoru, je prostornina nekoliko manjša.

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



OPTIWAY JAMSTVO* OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS*
km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

20.000 215 € 295 € 365 € 40.000 1.005 € 1.555 € 1.865 €
40.000 275 € 385 € 480 € 60.000 1.310 € 2.065 € 2.565 €
60.000 360 € 505 € 630 € 80.000 1.700 € 2.465 € 3.070 €
80.000 460 € 600 € 750 € 100.000 2.175 € 2.925 € 3.645 €
100.000 565 € 750 € 1.000 € 120.000 2.860 € 3.660 € 4.275 €
120.000 750 € 1.060 € 1.300 € 140.000 3.460 € 4.235 € 4.985 €
140.000 985 € 1.370 € 1.710 € 160.000 4.240 € 5.040 € 5.850 €
160.000 1.195 € 1.665 € 2.060 € 180.000 5.130 € 6.010 € 6.940 €
180.000 1.465 € 2.030 € 2.490 € 200.000 6.090 € 7.045 € 8.085 €
200.000 1.710 € 2.375 € 2.910 €

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS*
km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

40.000 895 € 1.310 € 1.550 €
60.000 1.075 € 1.575 € 1.870 €
80.000 1.290 € 1.785 € 2.140 €
100.000 1.545 € 2.045 € 2.440 €
120.000 2.060 € 2.560 € 2.895 €
140.000 2.400 € 2.845 € 3.250 €
160.000 2.895 € 3.340 € 3.765 €
180.000 3.565 € 4.070 € 4.560 €
200.000 4.170 € 4.685 € 5.230 €

OPTIWAY JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance.

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS poleg OPTIWAY JAMSTVA vključuje tudi redne vzdrževalne servise.

OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS poleg OPTIWAY OSNOVNI SERVIS vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov. 

www.peugeot.si

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 OPTIWAY so 
na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot. 

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



FLEXCARE JAMSTVO* FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS*
km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

20.000 330 € 420 € 520 € 40.000 1.335 € 1.990 € 2.390 €
40.000 390 € 510 € 640 € 60.000 1.710 € 2.630 € 3.275 €
60.000 510 € 670 € 830 € 80.000 2.200 € 3.150 € 3.940 €
80.000 630 € 830 € 1.010 € 100.000 2.760 € 3.760 € 4.700 €
100.000 750 € 1.010 € 1.300 € 120.000 3.690 € 4.700 € 5.520 €
120.000 1.020 € 1.360 € 1.700 € 140.000 4.345 € 5.300 € 6.210 €
140.000 1.390 € 1.860 € 2.320 € 160.000 5.460 € 6.470 € 7.550 €
160.000 1.710 € 2.260 € 2.830 € 180.000 6.640 € 7.770 € 9.020 €
180.000 2.070 € 2.740 € 3.430 € 200.000 7.625 € 8.810 € 10.130 €
200.000 2.410 € 3.210 € 4.030 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA* FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM*
km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev km 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev

40.000 830 € 1.215 € 1.400 € 40.000 1.180 € 1.725 € 2.045 €
60.000 985 € 1.405 € 1.825 € 60.000 1.390 € 2.110 € 2.610 €
80.000 1.180 € 1.485 € 2.075 € 80.000 1.670 € 2.380 € 2.950 €
100.000 1.425 € 1.915 € 2.380 € 100.000 2.010 € 2.740 € 3.390 €
120.000 1.870 € 2.365 € 2.745 € 120.000 2.650 € 3.370 € 3.920 €
140.000 2.090 € 2.545 € 2.980 € 140.000 2.980 € 3.625 € 4.260 €
160.000 2.570 € 3.030 € 3.475 € 160.000 3.650 € 4.315 € 4.950 €
180.000 3.170 € 3.700 € 4.220 € 180.000 4.520 € 5.260 € 6.050 €
200.000 3.590 € 4.140 € 4.690 € 200.000 5.090 € 5.895 € 6.690 €

www.peugeot.si

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.

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 Z JAMSTVOM vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov. 

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



ZA VAŠO BREZSKRBNOST

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

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.

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 in jim 
omogočajo brezskrbno vožnjo. Odvisno od 
izbranega paketa, pogodba OPTIWAY vključuje 
različne storitve; od pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave obrabnih delov do 
vzdrževanja... Sami izberete željeni paket 
OPTIWAY in 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 12-letna
garancija proti prerjavenju karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeot spletno stran 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.


