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20 PERSONLIG PREG

I over 210 år har PEUGEOT overholdt en tradisjon 

som er basert på kvalitet og innovasjon. Og i dag, 

mer enn noensinne, bruker PEUGEOT all sin energi 

på å utvikle biler med elegant design som gir en 

helt unik sanseopplevelse, og det langt utover selve 

kjøregleden. Ergonomi, materialer, nettilkobling:  

Vi har jobbet med alle detaljer for å gi deg en totalt 

intuitiv kjøreopplevelse. Og fordi mennesket står helt 

sentralt for oss i alt vi gjør, ønsker vi også å gi deg 

friheten til å velge det som passer best for deg i din bil.
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INFLUENCED BY NO-ONE(1)

Med det nye løvesymbolet plassert sentralt  

i den vertikale grillen, har nye PEUGEOT SW  

et kraftfullt uttrykk som forsterkes av et 

forlenget panser og en tilbaketrukket frontrute.  

Bilens djerve proporsjoner, dens uttrykksfulle 

stil og skjerpede, men sensuelle design vitner 

om en unik, sterk karakter, fjernt fra alle 

stereotyper, som legger vekt på det praktiske 

og det modulerbare. Bilen er kompakt, men 

romslig, og har en elegant silhuett med 

atletiske, smidige linjer, innrammet av en 

forfinet lyssignatur og et nytt løvesymbol.

(1) Lar seg ikke påvirke.
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NYTT PEUGEOT-SYMBOL

Det nye, moderne symbolet i sort og sølv  

med det emblematiske løvesymbolet er 

plassert på grillen, på forskjermene(1) og 

bakskjermene. Dette symbolet gir klart uttrykk 

for kvalitet, tidløshet og merkets 210 år lange 

historie med innovasjoner, kundeservice og 

søk etter stadig bedre kvalitet om bord

(1) Standardutstyr på GT.
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RAFFINERT LYSSIGNATUR

Nye 308 SW er utstyrt med Peugeots  

nye, raffinerte lys med Full LED(1)-lykter og  

PEUGEOT Matrix LED(2)-teknologi som gjør  

det lettere med kjøring om natten. 

Lyssignaturen forlenges av kjørelysene(3)  

i hoggtann-form som forlenger det løveaktige 

utseendet i din nye PEUGEOT 308 SW. 

(1) Full LED-lykter med Matrix LED Technology,  

     standardutstyr på GT.  

     ECO LED-lys for de andre utstyrsnivåene. 

(2) Automatisk regulering av lyktenes innstilling  

      for å gjøre det mulig å kjøre oftere med fjernlys. 

(3) Daytime Running Light: Lys som tennes automatisk  

      når bilen starter.
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TEKNOLOGISK ELEGANSE

Bak har nye PEUGEOT 308 SW Full LED 3D-lys 

som tennes “klo for klo”(1) og som fremhever 

bilens teknologiske og moderne stil. Lysene 

er perfekt integrert i en kraftig bakpart med 

optimalisert aerodynamikk takket være et lavt 

tak og et karosseri som strekker seg elegant 

rundt hjulbuene. PEUGEOT 308 SW har felger 

med Klasse A og A+-dekk(2), som er spesielt 

valgt ut på grunn av deres kjøreeffektivitet og 

veiegenskaper, og dette fremhever ytterligere 

bilens atletiske temperament. 

(1) Standardutstyr på GT. 

(2) Dekk i Klasse A og A+ bedrer kjøreegenskapene  

      og reduserer forbruket. Avhengig av bestemmelsesland. 
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PROFIL OG VOLUM

Nye PEUGEOT 308 SW har en atletisk og elegant profil, 

aerodynamiske linjer og en kraftig bakpart som skjuler  

et stort bagasjeromsvolum(1). Bakluken har en handsfree-

funksjon(2) som gjør at den åpnes med en enkel 

bevegelse med foten under støtfangeren bak.  

Elegante takbøyler i blank sort(3) fremhever bilens 

elegante linjer. 

(1) Bagasjeromsvolum: 608 liter med gulvet i nedre posisjon,  

     og opptil 1634 liter med nedfelt baksete, avhengig av versjon.  

     Med Magic Flat-funksjonen feller du ned baksetet i én håndvending  

     slik at du oppnår et helt flatt gulv. 

(2) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

(3) Standardutstyr på GT.
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INTUITIVE & ADDICTIVE 

EXPERIENCE ON BOARD*

Ta plass i en ny PEUGEOT i-Cockpit®  

som er ergonomisk, intuitiv og nettilkoblet. 

Førerplassen er det aller viktigste når det gjelder 

sikkerhet og livskvalitet om bord, og byr nå på 

enda mer ergonomi, design og teknologi. Bilen 

har et nytt kompakt, letthåndterlig ratt med 

varmefunksjon(1), et headup-instrumentpanel 

og en midtre berøringsskjerm utstyrt med det 

nye innovative info-entertainment systemet 

PEUGEOT i-Connect som gir muligheter til 

nettopp de personlige innstillinger som  

passer hver og én.  

* Intuitiv & vanedannende kjøreopplevelse. 

(1) Varmefunksjon: Standardutstyr, ekstrautstyr,  

     eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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NY TYPE NETTILKOBLING

PEUGEOT 308 SW byr på en sann innovasjon når det gjelder nettilkobling i bil: Den nye 10’’ kapasitive  

HD-berøringsskjermen med info-entertainment systemet PEUGEOT i-Connect gjør det mulig med helt  

personlige innstillinger takket være: en ergonomi som kan sammenlignes med en smarttelefon(1), display 

med flere skjermvinduer(2), styring av profiler(3), trådløs Mirrorscreen-funksjon(4), mulighet for tilkobling av  

to smarttelefoner samtidig(5) og nye, programmerbare PEUGEOT i-toggles for de hyppigste handlingene(6). 

Reis uten bekymringer med nettilkoblingen(7) med automatisk oppdatering av TomTom®-kartografien,  

og med trafikkinfo og varsel om faresoner i sanntid av TomTom Services(8).

(1) Man kan bla gjennom sidene med fingeren, widgets, snarveier... (2) 10-tommers midtre skjerm med nettilkobling som kan vise en til tre skjermvinduer samtidig (navigasjon, 

info-entertainment, informasjon om bilen, informasjon om kjøreruten...). (3) Hver enkelt person kan definere sin profil og registrere ønsket displaymodus, atmosfære og 

reguleringer (opptil 8 profiler). (4) Mirrorscreen-funksjonen gjør det mulig å kopiere smarttelefonens kompatible apper over til berøringsskjermen. Standardutstyr på alle 

utstyrsnivå. (5) Opptil to smarttelefoner koblet til samtidig, med Bluetooth (anrop, multimedia). (6) Hver i-toggle har en berøringsfølsom snarvei som kan innstilles personlig, 

og som gir tilgang til en favoritthandling i den midtre skjermen (valgt bestemmelsessted, klimaanleggregulering, favoritt-telefonnummer eller radiostasjon, lansering av 

en app). Standardutstyr fra utstyrsnivået ALLURE. (7) Med PEUGEOT i-Connect Advanced, standardutstyr fra versjon Allure, eller ekstrautstyr fra versjon Active Pack. Det 

nettilkoblede navigasjonssystemet omfatter talegjenkjennelse med naturlig språk. (8) Tilgjengelig avhengig av land. TomTom®-tjenestene viser i sanntid all informasjon 

som er viktig for kjøringen: trafikken i sanntid, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk og faresoner (avhengig av lovbestemmelser i landet). 3-års 

abonnement er inkludert, og dette kan deretter forlenges eller fornyes mot betaling.
11

HEADUP-INSTRUMENTPANEL

Med det 10-tommers digitale headup-instrumentpanelet får du all nyttig kjøreinformasjon rett foran 

øynene, uten at du trenger å ta blikket fra veien. Det nye, kompakte, letthåndterlige rattet er utstyrt  

med betjeninger(1) som gjør det mulig å innstille innholdet og displaymoduset i instrumentpanelet  

og i den midtre skjermen. På GT-versjonen vises den viktigste informasjonen i det digitale  

3D-instrumentpanelet i form av et hologram, slik at det blir ekstra tydelig.

(1) Rattet er utstyrt med betjeninger for enkel innstilling av instrumentpanelet, den midtre skjermen og bilens viktigste funksjoner  

     (navigasjon, radio, telefon, kjøreassistansesystemer...). 
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Hi-Fi FOCAL

Nyt lydkvaliteten fra Hi-Fi Focal(1) med ti høyttalere, 

en ny forsterker med 12 kanaler og ARKAMYS 

digital lydbehandling, noe som gir en ren og presis 

lydgjengivelse.  

(1) Det franske merket Focal® er verdensleder innen fabrikasjon  

     av HiFi-produkter. Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.  

SITTEKOMFORT

Nye PEUGEOT 308 SW har blitt utviklet for å gi det aller beste kompromiss 

mellom det praktiske aspektet og romsligheten innvendig, og det for alle 

passasjerene. De komfortable forsetene er AGR-sertifiserte(1) seter med varme-(2)

og massasjefunksjon(3), og kupeen består av finishdetaljer av toppkvalitet, med 

spesielt utvalgte, flotte materialer i dekordetaljene og i inntrekket(4), som melert 

stoff, teknisk maskestoff, Alcantara®, skinn i relieff eller farget Nappaskinn.

(1) Aktion Gesunder Rücken (Tysk institutt for god rygghelse): sertifisering som belønner bilseter med god ergonomi  

og omfattende reguleringsmuligheter. Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.  

(2) Standardutstyr. (3) Massasjesetene fungerer med åtte luftlommer og til sammen fem massasjeprogrammer. 

Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. (4) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke 

tilgjengelig, avhengig av versjon. Skinn og andre materialer: For detaljer når det gjelder skinninteriør, se de tekniske 

spesifikasjonene som er tilgjengelige hos forhandleren eller på www.peugeot.no

SPOILER-SOLTAK 

Nye PEUGEOT 308 SW er utstyrt med et spoiler-soltak(1)

som gir bedre lysforhold og følelse av romslighet på alle reiser.

(1) Finnes som ekstrautstyr på GT.
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NY MIDTKONSOLL

Den nye ergonomiske, stilrene midtkonsollen har en ny betjening av den 8-trinns automatiske girkassen  

EAT8 og et nytt kompakt og effektivt klimaanlegg. Alle betjeninger av bilens bevegelser er plassert på 

førersiden, praktisk og innen rekkevidde. Uten synlig girspak gir midtkonsollen plass til flere oppbevaringsrom(1), 

og består også av en egen sone for trådløs lading(2) av din smarttelefon. 

(1) To drikkeboksholdere og opptil 14 liter oppbevaringsplass.  

(2) Lading med induksjon for apparater som er kompatible med Qi-normen Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

VELVÆRE PÅ SITT BESTE  

Puste, føle, nyte...  

Clean Cabin(1)-systemet filtrerer luften og gir god luftkvalitet i kupeen. 

Avhengig av lyst og humør kan du velge blant åtte forskjellige lysatmosfærer(2) i kupeen.

(1) System for filtrering av luften som kommer inn i kupeen. Standardutstyr på GT.  

(2) Standardutstyr fra utstyrsnivået ALLURE.

20 13
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DRIVING PLEASURE,  
MORE THAN EVER(1)

Nyt veiegenskapene, den enkle manøvreringen og 

kjøregleden med den nye PEUGEOT 308 SW. Gjør deg kjent 

med halvautomatisk kjøring, takket være den adaptive 

cruisekontrollen(2) med Stop and Go-funksjon(3) og systemet 

for aktivt oppretthold av bilen i filen(3). For å bedre sikkerhet 

og komforten for deg er bilen utstyrt med lang rekke 

kjøreassistansesystemer av siste generasjon,  

med en del nye funksjoner, som: 

• Nytt 180° HD-ryggekamera(3). 

• 360°-parkeringsassistanse ved hjelp av fire kameraer(3). 

• Dødvinkelovervåking med ekstra lang rekkevidde(3).

(1) Kjøreglede, mer enn noensinne. 

(2) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(3) Med EAT8-automatisk girkasse.
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DRIVING PLEASURE,  
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PLUG-IN HYBRID

Med nye PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID kan du kjøre hvor 

du vil når du vil, også i fossilbilfrie soner. Nyt den unike gleden 

av å kjøre i elektrisk modus, med øyeblikkelige akselerasjoner, 

funksjonsstillhet og reduserte vibrasjoner. 

Det finnes to oppladbare hybride motorer:  

Motoren Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 kombinerer:  

• En PureTech-motor på 180 hk (132 kW)(1).  

• En elektrisk motor på 81 kW. 

• En 8-trinns automatisk girkasse e-EAT8.

Motoren Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 kombinerer: 

• En PureTech-motor på 150 hk (110 kW)(2). 

• En elektrisk motor på 81 kW. 

• En 8-trinns automatisk girkasse e-EAT8.

Batteriet på 12,4 kWh gir en 100 % elektrisk rekkevidde  

på opptil 60 km WLTP(3).

(1) CO₂-utslipp med blandet kjøring: fra 26 g C0₂ per km.  

(2) CO₂-utslipp med blandet kjøring: fra 25 g C0₂ per km. 

(3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Denne protokollen gir  

      brukerne en bedre og mer realistisk oversikt over rekkevidden sett ut fra den reelle bruk  

      av bilen. Rekkevidde i elektrisk modus opptil 60 km, avhengig av ekstrautstyr på bilen.  

      Rekkevidden kan variere ut fra de reelle bruksforhold (klimaforhold, kjørestil ...).
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REKKEVIDDE OG LADETID

Avhengig av versjon er WLTP-rekkevidden i elektrisk modus godkjent for:  

• mellom 59 og 60 km ved blandet kjøring(1) (AER blandet kjøring WLTP). 

• mellom 68 og 73 km ved bykjøring(1) (EAER bykjøring WLTP). 

Estimering av komplett ladetid for din PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID: 

• 1 time 40 min. med en Wall Box (32 A) 7,4 kW  

• 7 timer med et vanlig strømuttak (8 A) 

(1) WLTP for rekkevidden til PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID i elektrisk modus, avhengig av utstyrsnivå: mellom 59 og 60 km  

     ved blandet kjøring (AER blandet kjøring WLTP) og mellom 68 km og 73 km ved bykjøring (EAER bykjøring WLTP). Verdier oppgitt    

     ut fra WLTP-syklus, som gjelder for godkjennelse av biler fra 1.september 2018, oppdatert 2. januar 2022. Disse verdiene oppgis for  

     sammenligning. Viktig: Den reelle rekkevidden kan variere ut fra bruksforholdene for bilen (kjørestil, hastighet, totalvekt, osv.),  

     bruk av en del utstyr (klimaanlegg, varme, osv.), typen dekk, veiens tilstand, værforhold, osv.)

TJENESTER SOM GJØR DET ENKLERE  

Det finnes tjenester som er spesielt utviklet for å gjøre  

livet lettere med din PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID:  

  

• Reis i ro og mak med gratisappen MyPeugeot® som du blant annet  

   kan bruke til å finne ut av resterende elektrisk rekkevidde og til  

   å styre forhåndsprogrammering av varmen i kupeen.

17



REKKEVIDDE OG LADETID

Avhengig av versjon er WLTP-rekkevidden i elektrisk modus godkjent for:  

• mellom 59 og 60 km ved blandet kjøring(1) (AER blandet kjøring WLTP). 

• mellom 68 og 73 km ved bykjøring(1) (EAER bykjøring WLTP). 

Estimering av komplett ladetid for din PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID: 

• 1 time 40 min. med en Wall Box (32 A) 7,4 kW  

• 7 timer med et vanlig strømuttak (8 A) 

(1) WLTP for rekkevidden til PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID i elektrisk modus, avhengig av utstyrsnivå: mellom 59 og 60 km  

     ved blandet kjøring (AER blandet kjøring WLTP) og mellom 68 km og 73 km ved bykjøring (EAER bykjøring WLTP). Verdier oppgitt    

     ut fra WLTP-syklus, som gjelder for godkjennelse av biler fra 1.september 2018, oppdatert 2. januar 2022. Disse verdiene oppgis for  

     sammenligning. Viktig: Den reelle rekkevidden kan variere ut fra bruksforholdene for bilen (kjørestil, hastighet, totalvekt, osv.),  

     bruk av en del utstyr (klimaanlegg, varme, osv.), typen dekk, veiens tilstand, værforhold, osv.)

TJENESTER SOM GJØR DET ENKLERE  

Det finnes tjenester som er spesielt utviklet for å gjøre  

livet lettere med din PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID:  

  

• Reis i ro og mak med gratisappen MyPeugeot® som du blant annet  

   kan bruke til å finne ut av resterende elektrisk rekkevidde og til  

   å styre forhåndsprogrammering av varmen i kupeen.

17



OPTIMALISER REKKEVIDDEN  

For å bevare rekkevidden til batteriet i din PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID og oppnå mer personlig tilpasset kjøring,  

kan du velge den av de tre kjøremodusene som passer best til dine behov og dine ønsker:  

• Electric: 100 % elektrisk kjøring(1) opptil 135 km/t.  

• Hybrid: optimalisering av energiene ved å veksle mellom elektrisk kjøring og kjøring med forbrenningsmotor.  

• Sport: mobilisering av forbrenningsmotorens og den elektriske motorens kraft på det beste, for en maksimal dynamisk ytelse.

(1) Electric-modus er den modus som aktiveres som standard ved start av bilen, avhengig av utvendig temperatur.

REGENERERENDE BREMSING

Det regenererende bremsesystemet i nye PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID  

gir gjenvinning av energi under faser med bremsing og fartsreduksjon(1). 

Høyspenningsbatteriet blir da delvis ladet opp, og den elektriske rekkevidden 

blir større. Brake-funksjonen kan aktiveres med betjeningen på førerens side av 

midtkonsollen. Bilen vil da sakke farten uten at man trenger å trå på bremsen. 

Denne funksjonen er da en motorbrems som lader opp batteriet.

(1) Energien som skapes ved fartsreduksjon, som går tapt på biler med kun forbrenningsmotor,  

     brukes til å lade opp batteriet i din PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID.
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FORBRENNINGSMOTORER

Nye PEUGEOT 308 SW kan utstyres med forbrenningsmotorer 

av siste generasjon Euro 6, det vil si Puretech-bensinmotor eller 

BlueHDi-dieselmotor. Disse motorene, som alle er utstyrt med 

Stop&Start, gir kontrollert forbruk og økt kjørekomfort.
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ELEGANTE MATERIALER 

Nye PEUGEOT 308 SW finnes med fem  

forskjellige inntrekk(1) for at du skal oppnå  

det interiøret du virkelig ønsker. 

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

Skinn og andre materialer: For detaljer når det gjelder skinninteriør, se de 

tekniske spesifikasjonene som er tilgjengelige hos forhandleren eller på 

www.peugeot.no.

1. Inntrekk med tre materialer Renze (Active).  

2. Inntrekk med Mi-TEP Mistral/Stoff Falgo (Allure). 

3. Inntrekk med Mi-TEP Mistral/Alcantara Fraxx Knit (GT). 

4. Inntrekk med Nappaskinn Mistral (ekstrautstyr Allure og GT). 

5. Inntekk Nappaskinn Blå Naboo (ekstrautstyr GT).
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Blå Cuivre(1) Hvit Banquise(3)
Rød Elixir(2)

Grå Artense(2) Sort Perla Nera(2)

Hvit Nacré (perlemor)(2)

Grå Platinium(2)

VELG DIN FARGE

Velg ut fra en palett med syv farger 

i toppklasse

(1) Standardutstyr.

(2) Ekstrautstyr.

(3) Finnes som ekstrautstyr unntatt på GT .

THE FINAL TOUCH

For ytterligere å fremheve bilens personlighet 

kan PEUGEOT 308 SW utstyres med 

hjulkapsler og aluminiumsfelger, i 16-, 

17- og 18-tommers versjon(1).

(1) Tilgjengelig som standardutstyr eller ikke tilgjengelig, 

     avhengig av utstyrsnivå. 
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16-tommers 

hjulkapsel BERGEN

Active PureTech 110 hk

16-tommers 

AUCKLAND-aluminiumsfelg

Active 130 hk

17-tommers 

CALGARY-aluminiumsfelg

Active plug in hybrid

17-tommers 

HALONG-aluminiumsfelg

Allure

18-tommers 

KAMAKURA-aluminiumsfelg

GT

18-tommers 

PORTLAND-aluminiumsfelg

Kun som ettermontert tilbehør
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TILBEHØR

Med det praktiske og smarte tilbehøret  

som finnes til din PEUGEOT 308 vil  

du kunne bedre komforten om bord.

23

1 2 3 4

1. Bagasjeromsmatte med støtfangerbeskytter. 

2. Bagasjeromsmatte med kant. 

3. Sett med solgardiner for sidevinduer. 

4. Lasteholdere.
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1. Termos 

2. Dynjakke 

3. Vindjakke 

4. Dykkerklokke med to utskiftbare remmer 

5. Trillekoffert C-Lite co-branding Samsonite

1

4

2 3

24

LIFESTYLE-PRODUKTER

Bli kjent med Lifestyle-produktene som er inspirert 

av det nye PEUGEOT 308 SW-universet. 

For mer informasjon om Lifestyle-produkter, 

kontakt din Peugeot-forhandler.

5
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FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI

Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som monteres i din 
bil. Det settes store krav til valg av materialer, det foretas grundig 
forbehandling (galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for 
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er satt i 
høysetet i alle ledd hos Peugeot. Garantien på din bil dekker både 
deler og arbeid inntil 5 år eller 100.000 kilometer, det som oppnås 
først. Garanti mot gjennomrustning inntil 12 år på personbil og 8 år 
på varebil fra første registreringsdato. Garanti på fremdrifsbatterier 
(gjelder elbiler og plug-in hybrid) er inntil 8 år eller 160.000 kilometer, 
det som oppnås først.

PEUGEOT ASSISTANSE

Peugeot Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistanse står til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager i 
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe gratis på grønt 
nummer 800 30022 og hjelp kommer i løpet av kort tid. Peugeot 
Assistanse vil også sette deg i direkte kontakt med din forhandler 
om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER

Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd av sammensatt 
mekanikk. Dersom en av disse delene går i stykker, og skiftes 
ut med en uoriginal del, risikerer man å endre bilens ytelser og 
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet og kontrollert 
for å garantere bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine 
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen din, kan du være 
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp den tryggheten. 

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør, skreddersydd til den 
enkelte bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen AS sitt 
sentrallager på Berger. Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre maksimal hurtighet 
i leveringen dersom uhellet er ute. Beredskap 24 timer i 
døgnet og “over natten leveringer” av deler fra Frankrike* er 
med på å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig. 
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE

MER ENN 10 000 SALGS- OG

SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere, og siste 
generasjon av testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt forberedt 
for å yte den beste service for deg og din bil. 70 forhandlere og 
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i hele Europa står klare 
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge 

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak 
for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere 
motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige utslipp. Vi 
skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området. 
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne 
brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi 
henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE
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SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere, og siste 
generasjon av testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt forberedt 
for å yte den beste service for deg og din bil. 70 forhandlere og 
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i hele Europa står klare 
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge 

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak 
for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere 
motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige utslipp. Vi 
skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området. 
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne 
brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi 
henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE
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