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PEUGEOT

301

ΣΤΙΒΑΡΌ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟ

Στιβαρό και αξιόπιστο, το νέο Peugeot 301 TAXI συγκεντρώνει όλα τα θετικά στοιχεία της τεχνογνωσίας της Peugeot με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας
του επαγγελματία οδηγού.
Προσαρμοσμένο να κινείται άνετα τόσο μέσα στη πόλη, όσο και στον αυτοκινητόδρομο, το 301 TAXI δίνει τη λύση στον επαγγελματία οδηγό διαθέτοντας αξιοπιστία, υψηλή ροπή (κινητήρας πετρελαίου BlueHDi 100 ίππων) και χαμηλό κόστος
χρήσης.
Ευρύχωρο και με άνετο εσωτερικό το Peugeot 301 TAXI διακρίνεται για την αφθονία αποθηκευτικών χώρων καθώς επίσης και για τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης
και ασφάλειας: ραδιόφωνο CD RDS MP3 με υποδοχή jack και 2ηχεία, ηλεκτρικά
παράθυρα και air condition στις απλές εκδόσεις ενώ στις πιο πλούσιες εκδόσεις
διατίθεται με κλιματισμό με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC MAX. Στο τομέα
της παθητικής ασφάλειας το 301 ΤΑΧΙ διατίθεται με 4 αερόσακους οδηγού –συνοδηγού και πλευρικούς ενώ όσον αφορά την ενεργητική ασφάλεια διαθέτει σύστημα ESP, ABS με EBD και Break assist.
Ο νέος κινητήρας πετρελαίου1.600 κ.εκ. BlueHDi προδιαγραφών Euro 6 αποδίδει 100 ίππους στις 3750 στροφές/λεπτό, κρατώντας παράλληλα την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων σε πολύ χαμηλά επίπεδα (98g/km).
Το Peugeot 301 TAXI είναι διαθέσιμο με τρία πακέτα εξοπλισμού: ACCESS,
Κινητήρας:
1.6cc/100Hp/BlueHDi/Diesel

ACTIVE, ALLURΕ.

Ροπή:
254Nm/1750σ.α.λ.

Μήκος:
4442mm
Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες:
1953mm/1748mm
Ύψος:
1466mm
Χώρος αποσκευών:
506lt

506lt
Εκπομπές CO2:
98g/km
Mικτή Κατανάλωση:
3.8lt/100km

PEUGEOT

508

Η ΝΕΑ ΑΠΟΨΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Ποιότητα, γενναιόδωροι χώροι, εργονομία, δυναμικός σχεδιασμός, χαμηλή
κατανάλωση, είναι μόνο μερικές από τις αρετές του νέου Peugeot 508 ΤAXI.
Η στιβαρή και άνετη ανάρτηση, το πολυτελές εσωτερικό και ο πλούσιος εξοπλισμός του 508 φροντίζουν για τη μέγιστη άνεση του επαγγελματία και των
επιβατών.
Στα πλεονεκτήματα του μοντέλου συγκαταλέγεται ο πλήρης εξοπλισμός του
στον τομέα της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Όλες οι εκδόσεις του
508 επιδεικνύουν κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και προσφέρουν ενισχυμένο επίπεδο ασφάλειας χάρη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP.
Σε περίπτωση σύγκρουσης, έξι αερόσακοι συμβάλλουν στην προστασία των
επιβατών: δύο μετωπικοί, δύο εμπρός πλευρικοί και δύο αερόσακοι τύπου
κουρτίνας εμπρός και πίσω.
Πολυτελής & δυναμική εμφάνιση, προηγμένη τεχνολογία, υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, αξιοπιστία και οικονομία καυσίμου είναι κάποια από τα στοιχεία που καθιστούν το Peugeot 508 TAXI το τέλειο όχημα για την εργασία σας.
Το κορυφαίας ποιότητας πλαίσιο και οι αναρτήσεις του συνδυάζονται με τον
τελευταίας γενιάς κινητήρα πετρελαίου 1.600 κ.εκ. BlueHDi απόδοσης 120 ίππων. To Peugeot 508 ΤAXI διατίθεται στις εκδόσεις ACCESS & ACTIVE.

Κινητήρας:
1.6cc/120Hp/BlueHDi/Diesel/S&S
Ροπή:
300Nm/1750σ.α.λ.

Μήκος:
4830mm
Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες:
2068mm/1828mm
Ύψος:
1456mm
Χώρος αποσκευών:
473lt

Εκπομπές CO2:
103g/km
Mικτή Κατανάλωση:
4.0lt/100km

473lt

PEUGEOT

308 ΜΑΧ

ΥΠΕΡΟΧΗ
PEUGEOT

308 MAX το ιδανικό TAXI για κάθε επαγγελματία οδηγό! Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο, με εντυπωσιακή εμφάνιση, εξαιρετικά υψηλό επίπεδο άνεσης και
εξοπλισμού και συστήματα ασφαλείας τελευταίας γενιάς. Η προηγμένη τεχνολογία
του πετρελαιοκινητήρα BlueHDi συνδυάζει εξαιρετική οικονομία και κορυφαίες επιδόσεις. Η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνει ως την παραμικρή λεπτομέρεια αποτελεί υπόσχεση άνεσης και ασφάλειας για τον οδηγό.
Για την ασφάλεια του οχήματος και των επιβατών του το νέο Peugeot 308 MAX
διαθέτει Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας ESP ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης το
308 MAX σας παρέχει τη μέγιστη προστασία με την παρουσία 6 αερόσακων: οδηγού
και συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι τύπου κουρτίνας.
Ευρύχωρο, το 308 MAX διαθέτει από τους ποιό γενναιόδωρους χώρους για
τους πίσω επιβάτες στην κατηγορία του: συγκεκριμένα, το πλάτος στο ύψος των
αγκώνων των εμπρός και πίσω επιβατών φτάνει στα 1440mm και 1409mm
αντίστοιχα.
Οι επιδόσεις του 308 MAX εντυπωσιάζουν και παντρεύουν με τέλειο τρόπο την
ασφάλεια με την ενεργειακή απόδοση και την οικονομική κατανάλωση καυσίμου.
Το Peugeot 308 MAX είναι διαθέσιμο με κινητήρα πετρελαίου (BlueHDi) 1.600 κ.εκ.
και ιπποδύναμη 100hp. Ο συγκεκριμένος κινητήρας διαθέτει αυξημένη ροπή, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές ρύπων CO2. To Peugeot 308 MAX διατίΚινητήρας:
1.6cc/100Hp/BlueHDi/Diesel/S&S

θεται στην έκδοση ACTIVE.

Ροπή:
254Nm/1750σ.α.λ.

Μήκος:
4585mm
Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες:
2043mm/1863mm
Ύψος:
1472mm
Χώρος αποσκευών:
610lt/1660lt (ελάχιστος/μέγιστος)

Εκπομπές CO2:
94g/km
Mικτή Κατανάλωση:
3.6lt/100km

610lt

PEUGEOT

2008

ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ
CROSSOVER

Ο νέος εκπρόσωπος της Peugeot στο χώρο των επαγγελματικών οχημάτων ΤAXI
είναι το Peugeot 2008. Στιβαρό και ανθεκτικό, ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή
λόγω του αυξημένου ύψους που έχει από το έδαφος. Χάρη στην υπερυψωμένη
θέση οδήγησης ο επαγγελματίας οδηγός βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα φιλικό εσωτερικό με άμεση πρόσβαση στην οθόνη αφής 7 ιντσών η οποία ενσωματώνει όλες τις
λειτουργίες που κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη.
Τα υψηλά επίπεδα τεχνολογίας και σχεδιασμού σε συνδυασμό με την κορυφαία
ασφάλεια χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν το αυτοκίνητο. Αξιόπιστο, οικονομικό,
άνετο και ασφαλές καλύπτει τόσο τις αστικές μετακινήσεις, όσο και τις μετακινήσεις στην περιφέρεια. Το 2008 προσφέρει υψηλό επίπεδο ενεργητικής & παθητικής
ασφάλειας χάρη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ενώ σε περίπτωση
σύγκρουσης 6 αερόσακοι συμβάλλουν στην προστασία των επιβατών: 2 εμπρός, 2
εμπρός πλευρικοί και 2 αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός και πίσω.
Εμφανώς πρωτοποριακό, το 2008 συνδυάζει τη σχεδιαστική κομψότητα της
Peugeot με τη δύναμη ενός μοντέρνου SUV, αλλά και τις περιορισμένες διαστάσεις
ενός αυτοκινήτου πόλης χαρίζοντάς του εντυπωσιακή ευελιξία και ευκινησία.
Το Peugeot 2008 TAXI είναι διαθέσιμο με κινητήρα πετρελαίου (BlueHDi) 1.600
κ.εκ. και ιπποδύναμη 100hp. Ο συγκεκριμένος κινητήρας διαθέτει αυξημένη ροπή,
ενώ παράλληλα εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές ρύπων CO2 και χαμηλή κατανάλωση
Κινητήρας:
1.6cc/100Hp/BlueHDi/Diesel/S&S

καυσίμου. To Peugeot 2008 TAXI διατίθεται στην έκδοση ACTIVE.

Ροπή:
254Nm/1750σ.α.λ.

Μήκος:
4159mm
Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες:
2004mm/1829mm
Ύψος:
1556mm
Χώρος αποσκευών:
350lt (μέχρι την εταζέρα)

Εκπομπές CO2:
90g/km
Mικτή Κατανάλωση:
3.5lt/100km

350lt

H PEUGEOT
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Περισσότερες από τις μισές πωλήσεις της παγκοσμίως αφορούν αυτοκίνητα που εκπέμπουν CO2 λιγότερο από 140 g/km. Aυτό οφείλεται σε δοκιμασμένες τεχνολογίες όπου
η Peugeot κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις, όπως ο κινητήρας Diesel με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP –πρωτοκυκλοφόρησε το 2000 και εξοπλίζει περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια οχήματα (μείωση της εκπομπής μικροσωματιδίων κατά
99,99%)– ο οποίος χάρη σε ένα αυτοκαθαριζόμενο σύστημα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τα μικροσωματίδια Diesel σε μόλις μετρήσιμα επίπεδα (0,004 g/km), αλλά και στη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως το σύστημα
Stop & Start, στο σχεδιασμό νέας γενιάς κινητήρων HDi κ.ά.

Φίλτρο σωματιδίων
Καταλύτης SCR

Σωματίδια
H2O

CO2

NOX
CO2
Ανάφλεξη AdBlue

Νερό - Άζωτο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Κινητήρες Πετρελαίου BlueHDi
Οι κινητήρες BlueHDi, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το
σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction) και το φίλτρο
μικροσωματιδίων FAP ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο,
μειώνουν δραστικά τις εκπομπές NOx (οξείδια του αζώτου) –κατά 90% τουλάχιστον– βελτιστοποιούν τις εκπομπές
CO2, την κατανάλωση καυσίμου και, όπως πάντα, καταστρέφουν κατά 99,9% τα μικροσωματίδια που περιέχονται στα
καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων. Οι κινητήρες τεχνολογίας BlueHDi υπερκαλύπτουν ήδη τις προδιαγραφές Euro 6
καθώς επίσης αντιπροσωπεύουν ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει
αυτή τη στιγμή και για το μέλλον, σε θέματα προδιαγραφών
εκπομπών ρύπων.

Σύστημα Stop & Start*
Ιδανικό για την κίνηση στην πόλη, το σύστημα «Stop and
Start» επιτρέπει, το σταμάτημα και την άμεση επανεκκίνηση
του κινητήρα σε ορισμένες περιπτώσεις όπου το όχημα είναι
ακίνητο (φανάρια, υπερβολική κίνηση…..). Το πλεονέκτημα
του συστήματος είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
20 με 30% σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος και 6 με 10% σε
πυκνή κίνηση. Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η μείωση των

EURO 6

εκπομπών CO2 από 5,5 g/km στα 3,5 g/km. Το σύστημα
Stop & Start έχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης.
* ∆ιαθέσιμο στo Peugeot 508, 308 ΜΑΧ & 2008.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήρες δίκτυο, όπου το εξειδικευμένο μας προσωπικό, ο επαγγελματισμός,
ο άρτιος εξοπλισμός και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως Θα σας ικανοποιήσουν άμεσα και αποτελεσματικά.
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, που τοποθετούνται από το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Peugeot, καλύπτονται από εγγύηση
1 έτους και έχουν ελεγχθεί και δοκιμαστεί σχολαστικά πριν τοποθετηθούν στο δικό σας αυτοκίνητο.
BOUTIQUE PEUGEOT
Μπορείτε να αναζητήσετε στο Δίκτυο Διανομέων και Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Peugeot την πλήρη γκάμα αξεσουάρ Ρeυgeοt, σχεδιασμένων
ειδικά για το δικό σας αυτοκίνητο.
ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot πιστοποιείται και από τις παρεχόμενες καλύψεις εγγύησης:
• 2 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά
• 3 χρόνια εγγύηση βαφής
• 12 χρόνια κατά της σκουριάς.
myPeugeot: ΈΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΚΌΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΜΊΩΝ!
Με τη νέα εφαρμογή «myPeugeot», η PEUGEOT περνά σε μια νέα δυναμική φάση τη σχέση της με τους αγοραστές των αυτοκινήτων της μάρκας.
Κατεβάζοντας την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη μάρκα, αλλά και συγκεκριμένα το αυτοκίνητο
του. Αναλυτικότερα, μέσω της εφαρμογής και της εισαγωγής του πλαισίου του αυτοκινήτου του, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για:
• Tα νέα της μάρκας (μοντέλα, φωτογραφίες & βίντεο, τεχνολογικές εξελίξεις, εμπορικά προγράμματα σε ισχύ κλπ).
• Τις υπηρεσίες που προσφέρει η Peugeot ειδικά για το αυτοκίνητο του ( π.χ. προγράμματα συντήρησης σε προνομιακές τιμές).
• Ειδικές προσφορές που ισχύουν σε όλο το επίσημο δίκτυο επισκευαστών Peugeot όπως δωρεάν τεχνικοί έλεγχοι και μοναδικές εκπτώσεις
σε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.
• Χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του αυτοκινήτου.
• Υπενθυμίσεις για εργασίες που αφορούν το αυτοκίνητο του όπως ΚΤΕΟ, ΚΕΚ εφόσον συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες
από τον χρήστη του αυτοκινήτου.
• Αναζήτηση του επίσημου δικτύου διανομέων Peugeot με βάση την απόσταση ή άλλα κριτήρια και πλοήγηση στα σημεία.
Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό iOS και συσκευές android, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις εγκαταστήσουν
εντελώς δωρεάν ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ PEUGEOT

AIGLON Α.Ε.
(Επίσημος Εισαγωγέας Peugeot στην Ελλάδα)
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-6700000, Fax: 210- 6700491
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ της σύμβασης.
Η κατασκευάστρια εταιρία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς και οι χρησιμοποιημένες τεχνικές εκτυπώσεως του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος.

peugeot.gr/taxi

