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I mer än 200 år har Peugeot följt en fransk tillverkningstradition som 

kännetecknas av kvalitet och innovation.

I dag är Peugeot mer inriktad än någonsin på att skapa elegant designade 

fordon som ger föraren en fantastisk körupplevelse. Från ergonomi till 

material och anslutningsmöjligheter, Peugeot har arbetat med varje 

detalj för att ge dig en mer intuitiv körupplevelse. Människan har alltid 

varit och kommer alltid att vara i centrum för Peugeots verksamhet – och 

nu har du friheten att välja mer än någonsin förr.
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EN SPÄNNA ND E SUV.



*  Le SUV exaltant.

ATTRAKT IONSKRAFT.

Nya Peugeot 2008 SUV erbjuder en hög markfrigång, ett generöst utrymme 

och en imponerande kraft. Den mångfasetterade profilen avslöjar stilrena linjer 

och sidor som ger ett livligt och kraftfullt intryck. Bilens uttrycksfulla framparti, 

dess distinkta och lätta karaktär, dess 18"-fälgar med aerodynamisk design, 

dess horisontella motorhuv, blanksvarta fönsterlister(1) och Black Diamond-tak(1) 

förstärker det effektiva och sportiga utseendet.

 

6
(1) Finns som standard, som extrautrustning eller är inte tillgängligt beroende på version.



9(1) Tillgängligt beroende på version.

FÅ  U PPMÄ RKSA MHE T.EN  MODE R N UTSTR ÅLNING .

Bakpartiet på nya Peugeot 2008 SUV med sin blanksvarta tvärlist förstärks av en spoiler och kromade  

dubbla avgasrör(1) som perfekt avrundar bilens form. Förutom de bakre LED-lamporna lyser även de tre röda  

”klorna” och förstärker bilens högteknologiska intryck och synlighet.

Fronten på nya Peugeot 2008 SUV ger ett kraftfullt och imponerande intryck. Full-LED-belysningen(1)  

i form av Peugeots tre klassiska ”klor” fulländar bilens moderna utstrålning.

8 (1) Tillgängligt beroende på version.



1 00  % ELEKTRISK  SUV.



1 2
(1) Bagageutrymmet ovanför golvet.
(2) Tillgänglig på GT-nivå i nya Peugeot e-2008 SUV.

UTMÄRKANDE DRAG.

Nya elektriska Peugeot e-2008 SUV är utformad på samma sätt som versionerna med förbränningsmotorer – med bibehållet passagerar- 

och bagageutrymme(1). Utmärkande drag för nya Peugeot e-2008 SUV är lejonemblemet som med gröna och blå accenter pryder grillen i 

karossens färg, samt även ”e”-monogrammet på framskärmarna och bakluckan. På insidan har passagerarutrymmet en exklusiv Greval Grey 

Alcantara®-dekor(2) med grön och blå toppsöm.

1 3
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EN  HELT  NY  ELEKTR ISK  RÖRL IG H ET. TJÄ N STE R  FÖR E L D R IFT. 

Upptäck den fantastiska upplevelsen av 100 % elektrisk körning med omedelbar motorrespons och tyst drift. Nya Peugeot e-2008 SUV är 

mycket mångsidig och lika lätt att köra i staden som den är tillförlitlig och säker på öppna vägar. Med en elektrisk räckvidd på 310 km(1) och 

med noll CO2-utsläpp har du frihet att köra var du vill, även i områden med begränsad biltrafik.

Särskilda tjänster har skapats för att underlätta din elektriska rörlighet. Med din smartphone kan du interagera på distans med nya Peugeot e-2008 SUV 

och kontrollera laddningsnivån samt återstående räckvidd. Med hjälp av MyPeugeot®-appen eller från 10"-pekskärmen i bilen kan du hantera och 

planera laddningen(1). För ökad komfort kan du även programmera förvärmning eller förkylning av passagerarutrymmet innan du stiger in i bilen.  

Du kan också planera din rutt och resa bekymmersfritt tack vare ett nätverk av laddplatser från Free2Move Services(2).

(1) Bilen måste vara ansluten för att kunna fjärraktivera laddningen.
(2)  Free2Move Services är en integrerad betalningsapp (beroende på kompatibilitet) som gör det enkelt att ladda elbilar, hitta laddplatser, betala med kort eller app,  

planera rutter baserat på laddningstider och laddplatser plus mycket mer. Observera att tjänsten ännu inte är tillgänglig i Sverige.
Obs: Vissa fjärrtjänster blir tillgängliga i början av 2020.

 (1)  Batteriets räckvidd är upp till 310 km (WLTP): uppskattade uppgifter som endast tillhandahålls i informationssyfte, enligt certifiering. Räckvidden  
kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden (t.ex. klimatförhållanden och körsätt). CO2-utsläpp vid blandad körning: 0 g.



FÖRHÖJD U PPLEVELSE .
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NYA PEUGEOT i -COCKP IT ®  3D. KVA L ITE T  I  VA RJE  D E TA L J .

Utveckla din interaktiva upplevelse bakom ratten med nya instrumentpanelen Peugeot i-Cockpit® 3D(1). Upptäck den unika 

körpositionen med intuitiv ergonomi, kompakt ratt, 10" HD(1) kapacitiv pekskärm med röststyrning och en konfigurerbar digital 

3D-instrumentpanel(1). Peugeot i-Cockpit® 3D(1) är också utrustad med smart teknik som handsfree-start(2) och dörrlåsning/upplåsning. 

Klädseln i nya Peugeot 2008 SUV har valts med omsorg för sin höga kvalitet och sin sportiga elegans. Den kombinerar kvalitetsmaterial med 

originaltoner på ett smart och smakfullt sätt. Tygklädseln tar även den eleganta designen till nya nivåer med toppsöm, Alcantara®(1) eller läderklädsel(2), 

den svarta takklädseln(1) och läderratten(1). Du kan även anpassa belysningen i interiören genom att välja atmosfärsbelysning i 8 olika färger(1).

(1) Finns som standard beroende på version.
(2) Finns som extrautrustning beroende på version.
För mer information om läderklädsel och andra material, se de tekniska specifikationerna hos din lokala återförsäljare eller på peugeot.se

(1) Finns som tillval, eller är inte tillgängligt beroende på version.
(2) ADML Proximity (handsfree-start och -åtkomst). Finns som standard, som extrautrustning eller är inte tillgänglig beroende på version.



(1) Finns som standard, som extrautrustning eller inte tillgänglig beroende på version. (2) Finns som tillval, eller inte tillgänglig beroende på version. (3) TomTom®-tjänsterna visar all körrelaterad information i realtid (trafik, brän-
slepriser, parkering, väder, lokala sökningar). Tjänsterna kan innebära extra kostnader. (4) Finns som standard. Mirror Screen speglar dina mobilappar på pekskärmen. Det fungerar med Android Auto (för Android-telefoner), 
Apple CarPlayTM (för iOS-telefoner) eller med MirrorLink® (för kompatibla Android-smartphones), beroende på mobildataavtal. Endast dessa tre certifierade appar fungerar när bilen står still eller kör, beroende på situation. 
Vissa funktioner är inaktiverade under körning. Visst innehåll kan vara konstandsfritt och annat kan kräva en prenumeration, det beror på Android AutoTM, Apple CarPlayTM eller MirrorLink®. Läs mer på Peugeot.se. (5) Trådlös 
laddning med magnetisk induktion. Finns som standard- eller extrautrustning beroende på version. (6) Upp till 4 USB typ A och C kabelanslutningar.

E N  SMA RT  OCH TE KN ISK  SU V.FÖRBÄTTR AD R ES P ONS .

Planera och se din resa på den 10-tums kapacitiva HD-pekskärmen(1) eller digitala 3D-instrumentpanelen(2). Tack vare TomTom® Traffic(3) 

3D-navigation får du information om trafik, restider och annat i realtid. Var uppkopplad genom att spegla dina favoritappar från din 

smartphone på pekskärmen med hjälp av Mirror Screen(4)-funktionen. Din smartphone laddas sedan med induktion på laddningsstället(5)  

i mittkonsolen. USB(6)-kabelanslutningar är också tillgängliga för passagerare i både fram- och baksätet.

Den digitala 3D-instrumentpanelen(1) visar all information som krävs för körningen i förarens synfält. Till exempel har navigation och 

förarassistanssystem två avläsningsnivåer som kan rangordnas och konfigureras. Den viktigaste informationen som hastighets-  

och säkerhetsvarningar projiceras som ett hologram för att snabbare fånga förarens uppmärksamhet.

20 (1) Finns som tillval eller är inte tillgänglig beroende på version.



23(1) Focal är ett franskt varumärke, världsledande inom produktionen av HiFi-lösningar. Tillgängligt beroende på version och motortyp.

KL A RT  L JU D  FRÅ N  FOCA L® .PAN OR AM AS IKT.

Låt din favoritmusik fylla nya Peugeot 2008 SUV. Få kristallklart ljud med det exklusiva HiFi Focal®(1)-systemet. Hela 10 högtalare 

– inklusive mitthögtalare, 4 diskantelement, 4 woofer och en subwoofer – är utspridda i passagerarutrymmet. Detta skapar en rik, 

mångfasetterad och dynamisk ljudupplevelse som tänjer på gränserna för HiFi-anläggningar i bilar.

Det breda panoramataket i nya Peugeot 2008 SUV släpper in mängder av ljus i passagerarutrymmet.  

Alla passagerare i både fram- och baksätet kan njuta av det.

22



25(1) Beroende på utrustning och motortyp har bagageutrymmet 434 liter VDA upp till 1 044 liter när ryggstöden på baksätet är nedfällda.

RY ML IGT  OCH L ÄTTÅTKOML IGT  BAGAGE U TRYMME .KOMFORT OC H  KUP ÉUTRYM M E .

Med en låg tröskel och bred öppning får du ett lättillgängligt bagageutrymme. Dessutom skapar det delade bakre 

ryggstödet möjlighet till en stor transportvolym(1) som kan justeras efter behov. Bagagerumsgolvet har två nivåer som 

gör det möjligt att snabbt och enkelt lasta föremål i det höga läget. I det låga läget blir volymen ännu större. 

Slå dig ned i de snygga och mycket komfortabla sätena i nya Peugeot 2008 SUV. Framsätena kan fås med både 

massagefunktion(1) och elstyrning(1). Kupéutrymmet har maximerats runt baksätena för att erbjuda mer komfort och större 

plats för alla passagerare. Även de olika förvaringsutrymmena är strategiskt utplacerade i passagerarutrymmet.

Nya Peugeot 2008 SUV har även exceptionell ljudisolering som ger en avslappnad och behaglig resa.

24
(1) Finns som standard, som extrautrustning eller är inte tillgängligt beroende på version.  

Massagefunktion och elektrisk styrning finns bara för förarsätet.



N ÄSTA GENERATION SUV.



29
(1) Finns som standard, som extrautrustning eller är inte tillgängligt beroende på version.

(2) Systemet behåller det körfält som föraren valt.
(3) System som använder en radar mitt på den främre stötfångaren och en kamera upptill på vindrutan.

EN SEMI -SJÄLV KÖR ANDE UP P LEVELS E . U TÖKA  D ITT  HA N D L IN GSU TRY MME .

Nya Peugeot 2008 SUV är utrustad med den senaste tekniken som till exempel Peugeot Drive Assist Plus(1) som erbjuder 

en semi-självkörande upplevelse. Filhållningsassistenten(2) och den adaptiva farthållaren med Stop & Go(3)-funktion 

anpassar automatiskt din hastighet efter bilen framför och ser till att du alltid har en säker stoppsträcka.

Med Advanced Grip Control(1)-tekniken kan du hantera väghållningen för nya Peugeot 2008 SUV och anpassa den 

efter väderförhållanden och väglag. Välj bara ett av de tre lägena: sand, lera och snö. I branta sluttningar hjälper 

Hill Assist Descent Control(2) till att reglera hastigheten.

28
(1) Särskilt drivsystem. Finns som extrautrustning beroende på version och motortyp.

 (2) HADC: Hill Assist Descent Control. Finns som extrautrustning beroende på version och motortyp.



SPÄ NNA ND E  
VALMÖJ LIGHETER .



FR IHET  ATT  VÄLJA . 

Ge fritt utlopp för dina önskemål och unna dig friheten att välja. 

Tack vare den nya modulära universalplattformen, som är utvecklad 

för att möta nya behov och användningsområden, erbjuds nya 

Peugeot 2008 SUV med bensinmotor, dieselmotor eller elmotor.

Den nya plattformen är utvecklad med mycket stränga krav när 

det gäller belysning, bränsleekonomi och CO2-utsläpp. Detta gör 

att den erbjuder Peugeots bästa teknik och prestanda i form av 

väghållning, manövrerbarhet samt akustisk och termisk komfort. 

Plattformen är också anpassad för flera olika typer av drivlinor och 

erbjuder därför samma komfort och utrymme, både i kupé och 

bagageutrymme, oavsett om det är den 100 % elektiska Peugeot 

e-2008 eller versioner med bensin- och dieseldrift.

33
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ETT  BRETT  UTBUD AV EFFEKT IVA M OTOR ER .

I versionerna med förbränningsmotorer kan du välja mellan kraftfulla och effektiva Euro 6-motorer(1) som är utrustade med Stop & Start-funktion 

och partikelfilter. Välj en BlueHDi-dieselmotor eller en PureTech-bensinmotor med upp till 155 hk för en sportig körning.

(1) Nya EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) utsläppsstandard började gälla den 1 september 2019.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP
• WLTP(1): Bränsleförbrukning (l/100 km); 4,5–6,2 i kombinerad körcykel, 4,9–8,1 vid låg hastighet, 4,2–6,2 vid genomsnittlig hastighet, 3,9–5,3 vid hög hastighet och 5–6,4 vid mycket hög hastighet. CO2-utsläpp (kombinerade) WLTP: 118 till 141 (g/km).
(1) Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp uppfyller WLTP-certifieringen (EU-förordning 2017/948). Från den 1 september 2018 genomgår nya fordon Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Detta är ett nytt och mer realistiskt förfarande som
mäter bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. WLTP-testet ersätter det gamla testet, New European Driving Cycle (NEDC). På grund av mer realistiska testförhållandena blir bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt WLTP ofta högre än NEDC-testet. De angivna 
WLTP-värdena kan variera mellan versioner och specifikationer, tillval och däcktyper. Kontakta din återförsäljare för mer information. Ta reda på mer på Peugeot.se.

SN A BB OCH SMID IG  VÄXL IN G .

Den 8-stegade automatiska växellådan EAT8 är utrustad med Quickshift(2)-teknik som ger 

mjuka och smidiga växlingar(1). Det förbättrar körkomforten, framför allt vid låga varvtal.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Tillgänglig beroende på motortyp.
(2) Teknik för snabb och smidig växling.
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ELEKTR ISK  KÄNSLA . FL E X IBE L  L A D D N IN G .

Nya Peugeot e-2008 SUV ger en unik körglädje på 100 % elektricitet med tyst drift och svaga vibrationer. Motorn på 100 kW (136 hk) ger omedelbar 

acceleration tack vare det direkta vridmomentet på 260 Nm, vilket gör att den erbjuder en körupplevelse som är både mjuk och dynamisk. 

Högspänningsbatteriet har en kapacitet på 50 kWh(1), vilket ger en räckvidd på 310 km WLTP(2) med noll CO2-utsläpp under körningen. Välj mellan 

körlägena Normal, Eco och Sport, helt efter dina behov och önskemål. Du kan också aktivera ”Broms”(3)-läget som laddar batteriet när du bromsar in.

Nya Peugeot e-2008 SUV går att ladda på många olika sätt, som till exempel via en installerad laddbox i hemmet eller på jobbet. Särskilda 

offentliga laddplatser erbjuder också snabbladdning där du kan ladda 80 % av batteriet på 30 minuter(1).

Vår laddningskarta(2) ger dig tillgång till ett nätverk med över 110 000 laddplatser i Europa så att du kan resa självständigt och bekymmersfritt. 

Det går också att programmera fjärrladdning från bilen med hjälp av 10"-pekskärmen eller från din smartphone med appen MyPeugeot®(3).

(1)  80 % laddning på 30 minuter med 100 kW likström-snabbladdningsterminal. Laddningstiden kan variera beroende på laddstationens typ och effekt,  
utetemperaturen vid laddplatsen och batteriets temperatur.

(2) Betalpass för Free2Move Services. Obs. ej tillgängligt i Sverige än.
(3) Bilen måste vara ansluten för att kunna aktivera fjärrladdningen.

(1) Medföljande batteri har en garanti på 8 år eller 160 000 km för 70 % av dess laddningskapacitet. (2) Batteriets räckvidd är upp till 310 km (WLTP): uppskattade uppgifter som endast tillhandahålls 
i informationssyfte, enligt certifiering. Räckvidd kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden (som klimat och körsätt). CO2-utsläpp vid blandad körning: 0 g. (3) ”Broms”-funktionen 
(motorbroms) har två energiåtervinningslägen, vilket möjliggör (medelhög eller hög) regenerering av batteriladdningen.



S ÄT T DIN EGEN PRÄGEL .



T ILLBEHÖR SOM FÖRENKLAR D ITT  L IV.

Smarta och mycket användbara tillbehör har utformats för att ytterligare 

förbättra din komfort och säkerhet i nya Peugeot 2008 SUV. Du hittar 

tillbehören hos din återförsäljare och på Peugeot.se.

40

1 – Laddbox
2 – Cykelhållare på takräcke
3 – Hundnät

1 2

3



1

3 4

5 6

2

K LÄ DSEL  MED SPORT IG  ELEGANS . 

42

Kvalitetstygerna i klädseln(1) på nya Peugeot 2008 SUV har 

valts ut med största omsorg. Varje klädsel ger dig en elegant 

atmosfär med trendiga färgkombinationer.

1. Rimini, tyg
2. Isabella, tyg
3. Capy, konstländer/tyg
4. Alcantara/konstläder
5. Nappaläder
6. Alcantara/konstläder

(1) Finns som standard, som extrautrustning eller är inte tillgänglig beroende på version.
För mer information om läderklädsel och andra material, se de tekniska  
specifikationerna hos din lokala återförsäljare eller på peugeot.se.
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SÄTT  RÄTT  FÄRG PÅ  D IN  T ILLVAR O.

Välj bland de olika färgernapå nya Peugeot 2008 SUV som erbjuds 

i opak, metallic, treskiktslack eller pärlemor.

Vill du förstärka bilens energi lite extra kan du välja mellan de tre 

distinkta färgerna Röd Elixir, Blå Vertigo, Orange Fusion.

AERODYNAMISK 
DES IGN .

Fälgarna(1) på nya Peugeot 2008 SUV 

är robusta och eleganta. De ljusa och 

aerodynamiska 18"-fälgarna bidrar 

till att minska bränsleförbrukningen 

och CO2-utsläppen, samtidigt som de 

förstärker det sportiga utseendet. 
18" EVISSA tvåfärgade aluminiumfälgar  
Diamond-Cut & Onyx Black, Black Mist  

lack med insats i Onyx Black

17" SALAMANCA tvåfärgade aluminiumfälgar  
Diamond-Cut & Onyx Black, blank lack 

16" ELBORN aluminiumfälgar  
Anthra Grey, blank lack

16" NOLITA tvåfärgade navkapslar  
Onyx Black & Radiant Grey 

18" BUND tvåfärgade fälgar  
Diamond-Cut & Onyx Black, blank lack  

med matt insats i Stormy Grey 

Vit Banquise Grå Artense

Röd ElixirOrange Fusion Blå Vertigo

Svart Onyx

Vit Nacré

Grå Platinum

(1)  Finns som standard, som extrautrustning eller inte  
tillgängligt beroende på version.



46

PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med 
högsta komfort utan ett helt koncept 
där en bra finansiering inklusive 
tilläggstjänster, såsom låneskydds-
försäkring, förlängd garanti och ser-
viceavtal är en självklarhet. Genom 
Peugeot Finans får du möjlighet att 
finansiera den Peugeot som passar just 
dina önskemål och behov. 

Vi har lång erfarenhet och bred kompe-
tens inom bilfinansiering och erbjuder 
dig mycket konkurrenskraftiga villkor. 
Kontakta din närmaste Peugeotåter-
försäljare för ytterligare information.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att be-
tala dina bilkostnader med vårt betal-/
kreditkort Peugeotkortet. Kortet är 
kopplat till VISA och gäller på miljontals 
inköpsställen och du betalar ingen år-
savgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt 
och bekvämt sätt att betala med och 
dessutom får du bonus på alla dina 

inköp. Du kan även välja att dela upp 
dina betalningar. Hämta ansökan hos 
din närmaste Peugeothandlare eller 
ladda ned den portofria ansökan direkt 
på Peugeots hemsida.

PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på  
www.peugeot.se.

När du väljer Peugeot får du samtidigt tillgång till ett stort nät av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
Genom att anförtro dig och din bil till en Peugeothandlare eller en Peugeotverkstad, kan du slappna av med vetskapen om att det är 
utbildade specialister som tar hand om din bil. Peugeot finns med dig, hela vägen.

FÖR D I N  T RYGGHET

BRA AT T  VETA

KVAL ITET  OCH M ILJÖ

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W. 
Bruun Autoimport AB, är sedan 2008 
kvalitets- och miljöcertifierat enligt de 
internationella standarderna SS EN-ISO 
9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004.

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00    Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se 
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr 
är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid 
tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval, 
beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller 
sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, 
utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella 
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte 
återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren 
ska därför uppfattas som en allmän information 
och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare 
preciseringar och kompletterande information, 
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet 
i denna broschyr får inte reproduceras utan 
uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

SK RÄDDARSYDDA TJÄNSTER  OC H  G AR ANTIER

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos 
Peugeot. Peugeots nybilsgaranti 
inklusive Assistance gäller i 3 år eller 
100 000 km – det som först inträffar. 
Garantin inkluderar 3 års Assistance, 
3 års vagnskadegaranti, 12 års 
genomrostningsgaranti och 3 års 
lackgaranti. 

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få pro-
blem. Både i Sverige och Europa får du 
hjälp av Peugeot Assistance dygnet runt 
365 dagar om året.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du 
teckna dig för auktoriserad Peugeot-
service med löptid från 36 månader 
och från 45 000 km. Genom Peugeot 
Serviceavtal försäkrar du dig om att 
din Peugeot alltid är i drifts- och sä-
kerhetsmässigt toppskick.  

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt ut-
formad för dig som kör Peugeot. Vid 
eventuell reparation är du garanterad 
reservdelar ur Peugeots originaldels-
sortiment och auktoriserade verkstäder, 
vilket betyder fortsatt trygghet och ett 
högt andrahandsvärde även efter en 
skada.  
 

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR  
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en till-
behörsbutik med godkända originaltill-
behör. Här kan du utrusta din Peugeot 
precis som du vill ha den. För din egen 
skull bör du endast använda reservdelar 
ur Peugeots originaldelssortiment.  
Garantitiden från Peugeots återförsäl-
jare är ett år på reservdelar och arbete.


