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Dün, bugün ve daima… 

Peugeot, merkezinde kalite ve yaratıcılık olan Fransız üretim 

geleneğine saygı duyuyor. Bugün tüm enerjisini; bütün duyuları 

harekete geçiren, sıradan bir sürüşün ötesinde duyusal bir 

deneyimle onu benzerlerinden ayıran, soylu bir tasarımı olan 

otomobillerin üretiminde kullanyor. 

Peugeot, daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunmak için yüksek 

ergonomi, kaliteli malzemeler, hayattan bağlantınızı koparmayacak 

teknolojiler gibi ayrıntıların üzerinde özenle çalışıyor. 
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12 Peugeot 3D i-Cockpit®  

20 Bağlantı teknolojileri 

22 Yarı otonom sürüş 

28 Motor seçenekleri 

32 Kişiselleştirme 



KA RŞI  KONU L A MA Z .



6 7* Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil * Versiyonlara göre mevcut veya mevcut değil

ATLET İK  VE  ÇEK İC İ  TASARIM . GÖZ Ü  PE K  VE  AS İ .

Atletik silueti, uzun sportif gövdesi ve baştan çıkarıcı yuvarlak hatlarıyla Yeni Peugeot 208, güçlü bir kişilik sergiliyor.   

Siyah elmas tavan*, parlak siyah çamurluk korumaları*, siyah cam çerçeveleri* ve 3 boyutlu elmas efektli jantlar* 

otomobilin güçlü tasarımını bir adım öteye taşıyor.

Yeni Peugeot 208 etkileyici ön yüzü; yatay krom ızgarası*, aslan pençeli Full LED* ön farları ve 

gündüz yanan LED farları* ile kendisini izleyenlere keskin bir bakış atıyor.  

Onunla nereye giderseniz gidin, ilk fark edilen siz olacaksınız. 



8 9* Versiyonlara göre mevcut veya mevcut değil

YENİLENEN ARKA YÜZ .

 Yeni Peugeot 208’in dinamik ve genç arka yüzü, spoiler* ile daha güçlü bir hal alıyor. 

Spoiler hem tüketim kontrolünü sağlıyor hem de yol performansını artırıyor. 

Krom egzoz çıkışları* ve parlak siyah tampon eklentileriyle* sportifliğe vurgu yapıyor.

* Versiyonlara göre mevcut veya mevcut değil

KUSURSUZ AYDINLATMA.

Parlak siyah eklentilerle ayrı bir tarz kazanan arka yüz, aslan pençeli  

LED* arka stop lambalarıyla daha güçlü bir görünüme kavuştu. 

Farlar, güvenli ve dikkat çekici bir sürüş deneyimi için gece gündüz fark etmeksizin açık. 



GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE  TANIŞIN.
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DEĞER KATAN DETAYLAR .

Dinamik ve sportif koltuklar, kaliteli malzemeler, çift dikişli dolgular size rahatlık ve  

huzur verecek. Daha modern bir görünüm için ambiyans aydınlatması* 

8 farklı renk seçeneği ile otomobilinize kişisel dokunuşlar yapabilirsiniz. 

* Versiyonlara göre mevcut veya mevcut değil

YENİ  ENERJ İ  KAYNAĞIN IZ :  PEUGEOT 3D  I -COCKP IT ® .

Koltuğunuza oturun ve yeni nesil Peugeot 3D i-Cockpit® *’i keşfedin. Kompakt direksiyon simidi,  

konfigüre edilebilir 3D üç boyutlu dijital gösterge paneli, geniş 10" HD dokunmatik ekran* ve  

7 şalter tipi düğme* ile çevik ve sezgisel sürüş keyfini deneyimleyin. 

* Versiyonlara göre mevcut veya mevcut değil



1 514 * Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil* Versiyonlara göre mevcut veya mevcut değil

KULLANIC I  DOSTU SEZGİSEL  EKRAN.3D  D İJ İTAL  GÖSTERGE PANEL İ .

Kontrol tamamen sizin. Geniş 10’’ HD* dokunmatik ekranı ses tanıma ile ya da   

direksiyon üzerinde bulunan kumandalar sayesinde yönetebilirsiniz. 

3D fütürist holografik ekrana sahip olan dijital gösterge paneli* tam da göz hizanızda. Araç ve sürüşle ilgili bilgiler önem sırasına göre 

 (güvenlik, sürüş desteği, navigasyon) ekrana gelecek şekilde tasarlandı. Sürekli olarak görüntülenmesini istediğiniz bir bilgi varsa ekran ayarlarından  

dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.
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B IR AK IN  GÜNEŞ  İÇER İ  G İRS İN .

Gökyüzünü boydan boya görmenizi sağlayan panoramik cam tavan*, arka koltuklara kadar gökyüzünü izleme keyfi sunuyor.  

Sevdiklerinizle daha öncesinde kat ettiğiniz yolları, belki de şimdi yeniden keşfedeceksiniz. 

*  Versiyonlara göre opsiyonlu veya mevcut değil



HAYATA BAĞLI  KALIN.



2 120
** Qi 1.1 standardına uyguna kablosuz şarj, versiyonlara göre opsiyon veya mevcut değildir. 

** Akıllı telefonun uyumluluğuna göre. 
*Versiyonlara göre 4 girişe kadar. 

HE R ŞE Y  ÇOK PRAT İK .HAYAT  PARM AK LAR IN IZ IN  UC UNDA.

Yeni Peugeot 208, akıllı telefonunuzu yerleştirebileceğiniz kablosuz şarj alanına** sahip yeni bir akıllı saklama bölmesine sahip.  

Üstelik sadece sizin için değil, sevdikleriniz için de aracın farklı noktalarında USB girişi* bulunuyor. 

Mirror Screen* özelliğiyle Apple CarPlay™ veya Android Auto ile uyumlu  

akıllı telefonunuzu dokunmatik ekrana yansıtıp hayata her zaman bağlı kalabilirsiniz. 

*  Versiyonlara göre opsiyonlu veya mevcut değil. Duruma göre sadece lisanslı Android Auto, Apple CarPlayTM uygulamaları stop veya hareket halinde çalışır. Sürüş esnasında, ilgili uygulamaların bazı 
fonksiyonları engellenir. Akıllı telefonunuzla bazı ücretsiz erişimli içerikler, lisanslı ve ücretli olan Android Auto, Apple CarPlayTM gibi uygulama gerektirir. Mirror Screen fonksiyonu; duruma göre Android Auto 

(Android akıllı telefonlar), Apple CarPlayTM (iOS akıllı telefonlar). Daha fazla bilgi için http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html



23

YA RI  OTON OM SÜRÜŞÜ H İSSED İN .

Yeni Peugeot 208, güvenliğiniz için birçok akıllı asistan teknolojisine sahip.  

Yeni Peugeot Drive Assist Plus*, dahili radar ve sahip olduğu kameralar sayesinde  

yarı otonom ve akıllı sürüş çağını başlatıyor. Sürüş ve manevra destekleriyle  

size rehberlik ediyor. Onunla güvendesiniz çünkü gerektiğinde hız ayarı yapıyor, 

mesafe takibine uyuyor, sizi asla şeridinizden çıkarmıyor.  

Üstelik trafik tabelalarını da tanıyor.  

180° geri görüş kamerası ile  

günlük hayatınızı epeyce kolaylaştırıyor.  

*  Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil



SEÇ İ M ÖZG Ü RLÜĞÜ.

* Le pouvoir de choisir.
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BEKLENT İLER İN İZ İ  KARŞ ILAMAKTA 
ÖZGÜRSÜNÜZ .

Yeni Peugeot 208, gelişmiş performans sunan modüler  

CMP* platformuna sahip. Yol tutuş kabiliyeti, kullanışlılık, akustik ve  

termik konforun optimum seviyeye getirilmesiyle birlikte ağırlık optimizasyonuna, 

karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına destek oluyor ve size daha keyifli  

bir sürüş deneyimi sağlıyor. 

* Common Modular Platform : Ortak modüler platform.
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EAT8 TAM OTOMATİK ŞANZIMAN.

Direksiyon simidinin arkasında bulunan krom eklentili vites kulakçıkları ile elektronik kontrollü 

yeni EAT8* tam otomatik şanzımanın performansını bir kez deneyince bağımlısı olacaksınız. 

Quickshift teknolojisi sayesinde vites geçişleri artık çok daha hızlı ve akıcı.

BİR B İR İNDEN EŞS İZ  MOTORLAR .

İçten yanmalı motorların en güncel nesli Euro 6d Puretech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile sürüş deneyiminde boyut atlamaya hazır olun. 

Optimize edilmiş tüketim seviyeleri sayesinde daha ekonomik olan bu motorlar, Stop & Start sistemiyle donatıldı. 

• NEDC(2) değerleri: Karma döngüde 3,7 ile 4,5 arası, şehir dışı 3,4 ile 4,0 arası, şehir içi 4,3 ile 5,4  arası yakıt tüketimi NEDC (l/100km) - CO2 emisyonları (karma) NEDC: 94 ile 103 arası (g/km) 
(2) Yakıt tüketim ve CO2 emisyon değerleri, yeni WLTP yönetmeliğine göre belirlenmektedir (AB Yönetmeliği 2017/948). Elde edilen değerler, diğer araçlarla karşılaştırılabilmesi için NEDC değerlerine 
dönüştürülmüştür. Daha fazla bilgi için satış noktalarımıza başvurun. Değerler, kullanım koşulları, sürüş şekli, ekipman veya opsiyonları kapsamamaktadır. Pnömatik sistemlerine göre farklılık gösterebilir. Yakıt 
tüketimi ve CO2 emisyon değerleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen tüm satış noktalarında veya ADEME’de ücretsiz sunulan “Özel yeni araçların konvansiyonel yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri” 
kılavuzuna bakınız Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie [Çevre ve Enerji Kullanımı Ajansı] (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou 
surhttp://www.carlabelling.ademe.fr/

* EAT8 - Efficient Automatic Transmission 8 - 8 ileri tam otomatik yeni şanzıman - Versiyonlara göre bulunur.



Kİ Şİ SEL L EŞTİ Rİ LEB İ L İR  TARZ .
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FAYDAL I  OLDUĞU KADAR HOŞ  DA !

Yeni Peugeot 208’e özel pratik ve akıllı aksesuarlar  

rahatlığınızı ve güvenliğinizi artırmak için tasarlandı. 

1. Kapalı otopark kılıfı 
2. Bisiklet taşıyıcı 
3. Koltuk kılıfları 
4. Tavan üstü bisiklet taşıyıcısı 
5. Çamurluklar 
6. Güneşlikler 
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M ODERN  
İÇ  AMBİYANS .   

Yeni Peugeot 208’in döşemelerinde zarafet, kalite ve dayanıklılık 

düşünülerek seçilen döşemeler yer alıyor.  

Kumaş*, yarı deri* ve çift dikişli özel bir tasarımla*  

farklılık gösteren her versiyon, sadece size özel  

ayrıcalıklı bir dünya yaratıyor.  

1. Para Mavi Kumaş(1) 
2. Pneuma Siyah Kumaş(2) 
3. Cozy Yarı Deri Siyah Kumaş(3) 
4. Capy Yarı Deri Siyah Kumaş(4) 
5. Siyah İşlemeli Deri(5) 

* Versiyonlara göre standart, opsiyonel ya da mevcut değildir.

Kod Döşeme Active / 
Prime

Allure / Allure 
Selection

GT-Line / 
GT 

A5FX PNEUMA Siyah Kumaş Döşeme, 
Turuncu Intense Dikişli • - - 

A6FX COZY Deri / Kumaş Döşeme, 
Mint Yeşili Dikişli (Parçalı Deri) - • - 

A7FX CAPY Deri / Kumaş Döşeme, Yeşil 
Adamite Dikişli (Parçalı Deri) - - •
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Jant kapağı 15” LAPA* Jant kapağı 16” PLAKA* Alüminyum jant 17’’ BRONX*Alüminyum jant 17’’ JORDAAN*Alüminyum jant 16’’ SOHO*Alüminyum jant 16” TAKSIM* Alüminyum jant 17” CAMDEN*

CESUR RENK PALET İ .

Yeni Peugeot 208’in eşsiz gövde renkleriyle fark edilmemeniz ne 

mümkün. Canlı ve göz alıcı renkler veya yalın ve zarif bir ton 

arasında seçim sizin! 

PÜRÜZSÜZ HATLAR .

Mükemmel bir görünüm için oldukça şık, 

standart olarak sunulan 16’’ alüminyum 

alaşımlı ve 17’’ alüminyum alaşımlı, elmas 

kesim efektli jantlar aracın duruşunu bir adım 

öteye taşıyor.*

Beyaz (Alp)* Gri (Platinyum)**

Kırmızı (Elixir)***Sarı (Faro)** Mavi (Vertigo)***

Gri (Tekno)**

Beyaz (Sedef)***

Siyah (İnci)**

* Versiyona göre standart, opsiyon veya mevcut değil

* Opak renk. ** Metalik renk. *** Özel renk. 

Kod Renk Active Prime Allure Allure 
Selection

GT-Line 
/ GT 

2TM0 Sarı (Faro) • • • • • 
WPP0 BEYAZ (Alp) • • • • - 
F4M0 GRİ (Tekno) • • • • • 
VLM0 GRİ (Platinyum) • • • • • 
9VM0 SIYAH (İnci) • • • • • 
N9M6 BEYAZ (Sedef) - • - • • 
VHM5 KIRMIZI (Elixir) • • • • • 
SMM6 MAVİ (Vertigo) - - • • •
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ŞEBEKE VE HİZMETLER 
PEUGEOT seçmek; geniş bir hizmet ağından 
faydalanarak, güzel karşılanmanın, profesyonelliğin, 
donanım performansı ve hizmet kalitesinin sizi mutlu 
etmesi demektir. Bu şekilde, sizi dinleyecek, ihtiyacınızı 
anlayacak ve etkili şekilde cevaplayacak bir uzman ile 
iletişime geçeceğinizden emin olursunuz. Uzun vadeli bir 
ilişkiye girmek için daha iyi bir güven göstergesi olabilir 
mi? 
 
RAHATLIĞINIZ İÇİN(1) 
ÜRETİCİ GARANTİSİ  
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. 
Fransa ve tüm batı Avrupa ülkelerinde(2), yeni aracınız 
üretim hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl 
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi altındadır. Boya 
üretici garantisi binek araçlar için 3 yıldır. Delinmeye 
karşı üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıldır.  
 
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ 
Garanti kapsamının genişletilmesi, Artı Bakım ve Bakım; 
rahat bir sürüş deneyimi için üç eşsiz ve kişisel formül. 
Arıza durumunda yardım hizmetinden rehabilitasyona, 
aşınan parçaların değiştirilmesinden bakıma kadar, 
aracınız üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz ve 
her zaman PEUGEOT kalite garantisinden 
yararlanırsınız.  Ve özgür bir dünyanın kapıları size tam 
anlamıyla açılır. 
 
PEUGEOT ASSURANCE(3) 
Peugeot şebekesinin özel hizmetler serisini tamamlayan 
PEUGEOT Assurance, özel olarak güvenliğiniz için 
düşünülmüş tam kapsamlı bir sigorta poliçesi sunar, 
güveninize layık bir hizmet kalitesi ve mevcudiyet 
sunmak için sürekli müşteri odaklı kalır. Peugeot 
Assurance ile, alışılmış Peugeot satış noktanızda veya 
bir başka yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek 
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak 
onarımların yapılması güvencesine sahip olursunuz. 
Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel bir fiyat teklifi 
isteyebilir veya doğrudan 0805 015 015 numarayı 
arayabilirsiniz. (Pazartesi–Cumartesi günleri arasında 
saat 9’dan 19’a kadar sabit telefonlardan ücretsiz aranır.) 
 
PEUGEOT ASSISTANCE(4) 
Tek bir aramayla Fransa ve tüm Avrupa(2)’da 
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz. (AB ve 12 
diğer ülke ve topraklar) PEUGEOT Assistance size günde 
24 saat, yılda 365 gün göz kulak olur. PEUGEOT 
Assistance tüm beklenmedik durumlara karşı çözüm 
sunar. Arıza veya kaza durumunda, aracınızın 8. yılında 
kadar 7/24 destek sağlar. 0800 44 24 24.(5) 

PEUGEOT RENT 
PEUGEOT RENT ile PEUGEOT tarafından kiralanan 
araçlarla %100 mobil destek alabilirsiniz. Hafta sonu, 
tatilde, taşınmak için veya aracınızı kullanamadığınız 
durumlarda (bakımda olması nedeniyle mesela), 
PEUGEOT RENT size bir çözüm sunar. Tüm Peugeot 
modelleri ve özellikle elektrikli seriyi keşfetmek için bu 
fırsatı yakalayın! Bu teklifin koşullarını incelemek ve 
PEUGEOT RENT satış noktalarını bulmak için 
www.peugeo-trent.fr adresine bakınız. 
 
PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ 
Aracınızın bakımını PEUGEOT şebekesinde yaptırmak, 
profesyonellerin PEUGEOT’nuzda uygun parçalar 
kullanarak kaliteli hizmet sunulması güvencesidir.  Tüm 
PEUGEOT serisini tanıyan ve devamlı son teknolojiler 
hakkında eğitim alan uzman tamirci, teknisyen ve 
kaportacı desteği sağlanır. Üretici tarafından onaylanmış 
malzeme ve araç gereç. PEUGEOT garantisi, tüm 
PEUGEOT şebekesinde bir yıl boyunca yedek parça ve 
el işçiliği demektir. Her araç için, Üretici şartnamesine 
uygun yedek parçalar. PEUGEOT tarafından düzenlenen 
onarım süreci ve standartlarının harfiyen uygulanır. 
Aşınmaya karşı garantinin korunmasıyla üreticinin 
tavsiyelerine uygun boya ve içerikler sunulur. 
la garantie anti-corrosion. 
 
PEUGEOT PROFESYONEL FRANSA 
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik. 
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size model, 
finansman, bakım ve yönetim şekli seçimi sunuyoruz. 
Lütfen Peugeot satış noktanızdan bilgi edinin. 
 
ZEVKİNİZ İÇİN 
PEUGEOT BOUTIQUE 
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin Peugeot orijinal 
aksesuar ve donanım serisi. Ayrıca kendinize veya 
sevdiklerinize hediye etmek için Peugeot imaj ürün paleti 
için  http://boutique.peugeot.com’a bakınız. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin, adresimizi 
tıklayın: http://www.peugeot.com Fransa sayfasına da 
doğrudan erişebilirsiniz: http://www.peugeot.fr. 
 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ 
IPSOS şirketi, araba Satış Sonrası hizmeti verildikten birkaç 
gün sonra sizinle iletişime girebilir. Anket sorularına cevap 
vererek, PEUGEOT Yetkili Servisleri’nin hizmet kalitesinin 
artırılmasına katkı vermiş olacaksınız. 
 

BAŞTAN SONA S İZ İNLE .

ÇEVRE İÇİN 
Peugeot Şebekesi aşağıdaki uygulamalarıyla günlük 
yaşamda çevrenin daha iyi korunması için çaba 
gösteriyor:  
- Atıkları türlerine ve tehlike derecelerine göre ayırıp 
toplanmalarını sağlayarak uygun işlem birimlerine 
doğru yönlendiriyor. 
- Atıkların ideal değerlendirilmesi ve en iyi koşullarda 
imha edilmesini sağlamak için idare(6) tarafından 
usulüne uygun şekilde yetkilendirilen hizmet 
sağlayıcılara toplama ve işleme hizmetleri veriyor. 
- Katı güvenlik koşullarına uyarak veya yerlerine çevre 
dostu ikame ürünleri kullanarak kimyasal ürün 
kullanımına bağlı riskleri kontrol altında tutuyor. 
- Size PEUGEOT Standart Değişim Parçaları(7) veya 
Technature(8) bakım ürünleri serisi gibi çevre koruyucu 
çözümler sunuyor. 
 
(1) Bu sözleşme, garanti ve hizmetlerin uygulama koşullarını öğrenmek 
için PEUGEOT satış noktasından ilgili sözleşme belgelerini isteyiniz. 
(2) Fransa için yeşil numara 0800 44 24 24. Avrupa için n° +33 549 04 
24 24 (yerli arama maliyeti) / otoyol veya benzeri yollar dışında. 
(3) PEUGEOT SİGORTA ürünlerinin teminatlarının tanıtımı ile poliçe 
kesimi AssurOne Group tarafından yapılmaktadır; AssurOne Group 
Sigorta Brokerlik hizmetleri, 2 048 197 € sermayeli Anonim Şirket- RCS 
Paris 478 193 386 – Şirket merkezi 4, rue Lamennais 75008 Paris – 
ORIAS siciline 07 003 778 (www.orias.fr). Sigorta teminatları Fransız 
Sigorta kanununa tabi, 67 155 752.86 Avro sermayeli, Nanterre Ticaret 
ve Şirketler Siciline 378 393 946 RCS n° ile kayıtlı, merkezi 163-167 
avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre adresinde bulunan 
AVANSSUR şirketi tarafından verilmektedir. AssurOne Group ve 
Avanssur ACPR denetimine tabidir (Denetleme ve Karar Kurumu) 61 
rue Taitbout 75439 Paris 9. PEUGEOT ASSURANCE, PEUGEOT’nun 
tescillenmiş bir markasıdır.  
(4) PEUGEOT’nuzun ilk tescil tarihinden itibaren üreticinin sunduğu 
ticari garantinin sona ermesine kadar 
(5) Fransız topraklarında (Metropolitan Fransa ve Korsika) meydana 
gelen ve hareket edilemeyecek bir arıza (üretici garantisinin sunduğu 
desteğin kapsamına giren batarya, yakıt, lastik delinmesi ve kazalar 
hariç) veya hareketi engelleyen bir kaza durumunda, aracınızın son 
bakımını PEUGEOT şebekesinde yapmış olmanız koşuluyla arıza 
desteği sağlanır. Ambulans, sürücü kursu araçları, hafif sıhhi araçlar, 
taksi firmaları, kısa veya uzun süreli kiralama şirketleri ve müşterileri, 
ücretli taşıma araçları hariç. 
(6) L 541-2 sayılı çevre kanunu maddesi uyarınca 
(7)  Standart Değişim Parçası, şebekelerde onarımda bulunan 
PEUGEOT markası araçlardan toplan ve son derece titiz bir yenileme 
yöntemiyle yenilenmiş bir parçadır. 
(8) Technature, çevreye daha saygılı yaklaşımla aracınızı temizleme ve 
bakım yapmaya yönelik kapsamlı bir ürün serisidir. Technature 
ürünleri, %80 ile %100 doğal kaynaklı bileşen içermektedir. 
Deterjanların biyo-çözünürlüğü ile ilgili 648/2004/CE sayılı Avrupa 
Yönetmeliğine sıkıca uyulmuştur. 
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu dokümanın basımı 
sırasında mevcut olan teknik özellikler bazında oluşturulmuştur. 
Sunulan donanımlar serilerde opsiyonlu veya bazı sürümlerde mevcut 
değildir. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, PEUGEOT 

teknik özellikleri, donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman 
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme teknikleri renklerin canlılığını 
tam olarak yansıtmayabilir. Her türlü açıklama veya ek bilgi için, lütfen 
Peugeot satış noktanıza başvurun. PEUGEOT otomobillerinin açık izni 
olmadan bu kataloğun içerikleri çoğaltılamaz. 


