
PEUGEOT PROFESSIONAL
PRODUKTY A SLUŽBY PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY



ZNAČKA PEUGEOT: VÍCE NEŽ 210 LET  
PRŮMYSLOVÉ HISTORIE

1810:  Jean-Pierre a Jean-Frédéric Peugeot zakládají 
továrnu zaměřenou na drobnou ocelářskou výrobu. 

1858: Objevuje se znak lva – typický symbol značky.
1889:  Světová výstava v Paříži je počátkem automobilové 

výroby značky – představení prvního motorového 
vozu – parní tříkolky Serpollet.

1929:  Model 201 zahajuje modelovou řadu s typickým 
třímístným číselným označením a nulou uprostřed. 

1935:  Peugeot 402 byl představen na říjnovém autosalonu 
v Paříži a znamenal začátek slavné modelové řady  
„fuseau Sochaux “.

1948:  Uvedení Peugeotu 203, prvního vozu značky  
se samonosnou skořepinovou karoserií.

1955:  Peugeot 403 s karoserií Pininfarina byl prvním 
výsledkem úspěšné spolupráce Peugeotu s tímto 
italským designérem.

1959:  Peugeot 403 Diesel byl ve Francii prvním 
velkosériově vyráběným vozem s dieselovým 
pohonem. 

1960:  Představení Peugeotu 404. O rok později značka  
v rámci tohoto modelu uvádí jako první ve Francii 
motor s přímým vstřikováním.



1965:  Uvedení Peugeotu 204, prvního vozu typu sedan  
s předním pohonem.

1968:  Na předpremiéře pařížského autosalonu značka 
představila nový nadstandardní model s karosérií  
typu sedan, Peugeot 504.

1972:  Začíná se prodávat Peugeot 104, nejmenší vůz  
typu hatchback na světě.

1983:  Na trh přichází legendární Peugeot 205.  
Celkem se vyrobí 5,3 mil. těchto vozů.

1988:  Peugeot 405 vítězí v soutěži Auto roku. 
1998:  Představení modelu Peugeot 206.  

Zásadní inovace – motor HDi u modelu 406. 

2000:  Uvedení modelu Peugeot 607, prvního modelu  
na světě s filtrem pevných částic (FAP).  
Novinka – 206 Coupé Cabrio.

2001:  Představení modelu Peugeot 307 se zcela novými 
liniemi. O rok později je tento vůz zvolen evropským 
„Autem roku“.

2010:  Výročí 200 let značky Peugeot a zároveň rok rekordů – 
2 142 000 prodaných vozů. Peugeot se stal 
nejprodávanější francouzskou značkou na světě. 

2019:  Zavádění verzí vybavených elektromotorem  
napříč celou modelovou řadou a nový slogan  
„MOTION & e-MOTION“.



Orientovat se ve světě podnikání není vůbec jednoduché. 
Požadavky na mobilitu, potřeby uživatelů i zákony se neustále 
mění. Aby bylo možné na tyto změny pružně reagovat, 
připravila značka Peugeot celosvětový koncept prodejních míst, 
specializovaných na firemní klientelu. Jde o koncesionáře 
s označením PEUGEOT PROFESSIONAL. Uvedená síť zajišťuje 
maximální míru odbornosti, dává klientům k dispozici kompletní 
řadu osobních a užitkových vozidel včetně přestavěných vozů 
a přitom nabízí i nadstandardní služby: náhradní užitkové vozy, 
asistenční vozy a servisní střediska otevřená i během víkendu. 
V každém centru PEUGEOT PROFESSIONAL vám vyškolený 
obchodní poradce pomůže vybrat vůz, který bude nejlépe 
vyhovovat vašim potřebám. Poradí vám také, jaký způsob 
financování zvolit, a doporučí služby, které budou optimální 
z hlediska vašich aktivit. 

Odborné 
poradenství 
a zajištění 
přestaveb 
užitkových 
vozů

Rozšířená 
pracovní doba 
včetně sobot 
(minimálně 
do 12:00 h)

Zajištění 
mobility – 
nabídka 
náhradních 
vozidel včetně 
užitkových 
modelů

Specializovaný, 
certifikovaný 
prodejce 
a určený 
přijímací 
technik

Rozšířená 
nabídka 
skladových 
užitkových 
vozidel včetně 
možnosti 
zkušebních jízd

PEUGEOT PROFESSIONAL
VE SLUŽBÁCH FIREM

PĚT ZÁVAZKŮ PROGRAMU PEUGEOT PROFESSIONAL



OSOBNÍ VOZY

Program PEUGEOT PROFESSIONAL chce co nejlépe odpovědět na konkrétní potřeby firem, proto 
nabízí širokou škálu osobních vozů: od malých městských automobilů přes praktické vozy střední třídy 
až po manažerský vůz 508 a tři špičkové SUV modely. U většiny osobních vozů jsou k dispozici 
tříválcové benzinové motory PureTech, které v přeplňované verzi 1,2 l získaly v letech 2015–2018 
prestižní mezinárodní ocenění Motor roku. Nová generace městských vozů 208 a 2008 přichází na trh 
i s čistě elektrickým pohonem, u větších modelů je k dispozici plug-in hybridní verze. Díky flexibilitě 
nabídky PEUGEOT PROFESSIONAL najdete odpověď na míru. e
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208
Nový Peugeot 208 nezapře svou silnou osobnost. Na první 
pohled zaujme nízkou elegantní siluetou a ostře řezanými liniemi. 
Díky Full LED světlometům s typickou kresbou tří drápů 
a výraznému tvaru LED světel denního svícení je vůz za všech 
okolností dobře viditelný a jednoznačně rozpoznatelný.

V kabině vozu vás okouzlí PEUGEOT i-Cockpit® 3D nejnovější 
generace, jehož součástí je i digitální 3D přístrojová deska. 
Ta zobrazuje informace ve formě hologramu do zorného pole 
řidiče, přičemž údaje o vozidle a jízdě jsou promítány ve dvou 
úrovních podle důležitosti. 

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN5 1199 55/75 5,3 119

1.2 PureTech MAN6 1199 74/100 5,3 118

1.2 PureTech EAT8 1199 74/100 5,4 - 5,5 123 - 124

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 5,4 122

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 75/100 4,0 – 4,1 106 – 108

T!P Poloautonomní řízení 
s paketem Drive Assist Plus.

Výška: 1,430 m

Šířka: 1,960 m

Délka: 4,055 m

Objem zavazadlového prostoru: 
309 – 1004 dm3 (benzin)
299 – 994 dm3 (diesel)

T!P
Nová automatická  

8st. převodovka.



T!P Třífázová  
palubní nabíječka 11 kW.

e-208
Nový městský vůz Peugeot e-208 se 100% elektrickým motorem 
je překvapivě hbitý. Řidiči nabízí stimulující jízdní zážitky, jako je tichý 
a dokonale plynulý chod, živé zrychlení díky okamžitému točivému 
momentu a nulové emise CO2 za jízdy. Navíc vám přinese řadu výhod 
a úspor: energetické náklady jsou nižší než u fosilních paliv, provozní 
náklady se sníží díky méně náročné údržbě, je možné využívat 
finančních pobídek a zvýhodnění. Vůz si zachovává nezměněnou 
prostornost a řidiči i ostatním cestujícím nabízí maximální pohodlí.

Aplikace MyPeugeot umožňuje ovládat některé funkce ve vašem voze 
na dálku, například nabíjení nebo předehřátí/vychlazení interiéru před 
jízdou. Vysoce výkonná baterie s kapacitou 50 kWh má záruku 8 let 
nebo 160 000 km na 70 % kapacity. Vůz lze nabíjet z klasické 
domácí zásuvky pomocí standardního kabelu, dodávaného s vozem. 
Při použití zesílené zásuvky trvá nabití do plného dojezdu 16 hodin. 
Při nabíjení z Wallboxu 11 kW se dobíjení zkrátí na 5 hodin, u veřejné 
stanice lze dosáhnout kapacity 80 % během 30 minut.

T!PDojezd až 340 km. Točivý moment: 260 Nm 
(dostupné od 0 km/h)

Výkon: 100 kW/136 k

ELEKTROMOTOR

Kapacita baterie: 50 kWh

Dojezd: 340 km



BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 81/110 5,5 124

1.2 PureTech MAN6 1199 96/130 5,6 – 5,7 127 – 129

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 6,0 136

T!P
Interiér  
PEUGEOT i-Cockpit.

Výška: 1,457 m

Šířka: 2,043 m

Délka: 4,253 m

Objem zavazadlového prostoru: 
420 – 1228 dm3

308
Kvalitní design se vyznačuje čistotou křivek a tvarů. Peugeot 308, 
ušlechtilý vůz moderního a elegantního vzhledu, vyvolává již 
od prvního okamžiku dojem lehkosti a maximální efektivity. 
Díky použití inovativních technologií a odlehčených materiálů 
dosahuje z pohledu emisí CO2 a spotřeby paliva hodnot, 

které se v dané kategorii stávají novými měřítky. V interiéru 
PEUGEOT i-Cockpit® poznáte, že řízení s kompaktním volantem, 
vyvýšenou přístrojovou deskou a dotykovým kapacitním displejem 
je mnohem živější a neuvěřitelně intuitivní. 

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 4,6 – 4,7 122 – 124

1.5 BlueHDi EAT8 1499 96/130 4,8 125



308 SW
Jednoduchá a efektivní variabilita interiéru tohoto vozu vás jistě 
potěší: vnitřní uspořádání si upravíte podle aktuálních potřeb  
a svým spolucestujícím budete moci dopřát maximální prostor  
a pohodlí. Praktické zadní sedadlo „Magic Flat“ sklopíte jediným 

jednoduchým pohybem a vznikne konfigurace s dokonale rovnou 
podlahou. Objem zavazadlového prostoru se tak v okamžiku změní 
ze základních 610 na 1660 dm3!

T!P Zavazadlový prostor 
až 610 dm3.

T!P
Nejdelší rozvor  

ve svém segmentu.

Výška: 1,472 m

Šířka: 2,043 m

Délka: 4,585 m

Objem zavazadlového prostoru:  
610 – 1660 dm3

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 81/110 5,6 126

1.2 PureTech MAN6 1199 96/130 5,6 – 5,8 127 – 130

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 5,9 – 6,1 134 – 137

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 4,6 – 4,8 122 – 125

1.5 BlueHDi EAT8 1499 96/130 4,7 – 4,8 123 – 125



508
Peugeot 508 je moderní radikální fastback, který okamžitě poznáte 
podle dravé přední masky a světelného podpisu. Jeho styl je čistý, 
jednoduchý a propracovaný do nejmenších detailů. Elegantní 
a sportovní silueta je inspirována světem kupé, pro optimální 
proporce byly použity zcela unikátní prvky, jako jsou například 

bezrámové přední a zadní dveře. Vůz byl navíc navržen tak, aby 
vyhovoval potřebám profesionálů, a to včetně optimalizace 
celkových provozních nákladů. Vynikající design, kvalita zpracování 
a důraz na výdrž materiálů v čase mají za cíl maximalizovat 
zůstatkovou hodnotu v případě následného prodeje.

T!P Active  
Suspension Control.

Šířka: 2,079 m

Délka: 4,750 m

Výška: 1,403 m

Objem zavazadlového prostoru:  
487 – 1537 dm3

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

PureTech EAT8 1598 133/180 6,4 144 – 146

PureTech EAT8 1598 165/225 7,0 158

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

BlueHDi EAT8 1499 96/130 4,6 120



Peugeot 508 Hybrid potvrzuje ambici značky vybavit každý ze svých 
modelů verzí s elektromotorem. Vůz nabízí čtyři režimy řízení: 
Electric – jízda ve 100% elektrickém režimu a zcela tichý jízdní 
projev; Sport – skvělý výkon využívající veškerý dostupný pohon; 

Hybrid – multifunkční režim; Comfort – spojení režimu Hybrid 
s komfortem řízeného odpružení. Hybridní motor v modelu Peugeot 
508 Hybrid vykazuje emise pouhých 28 - 35 g CO2/km (v závislosti 
na rozměru pneumatik) podle protokolu WLTP.

508 HYBRID

T!P Emise CO2 
28 – 35 g/km.

T!P Maximální  
výkon 225 k. Elektromotor:  

81 kW/110 k

Benzinový motor:  
PureTech 133 kW/180 k

PLUG-IN HYBRID

Maximální kombinovaný výkon:  
165 kW/225 k

Kapacita baterie: 11,8 kWh

Dojezd ve 100% elektrickém režimu:
54 km



508 SW
Peugeot 508 SW převrací principy silně zastoupeného trhu kombi 
segmentu D a čerpá inspiraci ze světa vozů označovaných jako 
„shooting brakes“. Design vozu je díky jeho nízké a dynamické 
siluetě ohromující. Podařilo se mu snoubit atletickou eleganci 
a praktičnost z hlediska prostornosti, objemu a přístupu do 

zavazadlového prostoru. Peugeot 508 SW má malý poloměr 
otáčení, což mu usnadňuje pohyb v městském provozu i na dálnici. 
Vynikající nápravový systém, který je pro značku typický, zajišťuje 
dokonalou stabilitu a kontrolu nad pohyby vozu.

T!P
Komfortní sedadla se zdravotním 
certifikátem AGR a masážní funkcí.

T!P Hands-free otevírání víka 
zavazadlového prostoru. Šířka: 2,079 m

Délka: 4,778 m

Výška: 1,420 m

Objem zavazadlového prostoru:  
530 – 1780 dm3

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

PureTech EAT8 1598 133/180 6,5 – 6,6 148 – 149

PureTech EAT8 1598 165/225 7,0 160

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

BlueHDi EAT8 1499 96/130 4,7 123 – 124



508 SW HYBRID
Také model 508 SW má svou hybridní verzi: plug-in hybridní pohon 
předních kol využívá pro zajištění kombinovaného výkonu 
225 k benzinový motor PureTech, elektrický motor, baterii a novou 
automatickou 8st. převodovku e-EAT8. Dojezd v čistě elektrickém 

režimu je 52 km, dobití baterie pomocí Wallboxu trvá méně než 
1 hodinu 45 minut. Uložení hnacího ústrojí a baterií nemá díky 
platformě EMP2 dopad na prostornost kabiny a objem 
zavazadlového prostoru.

T!P Maximální  
výkon 225 k.

Elektromotor:  
81 kW/110 k

Benzinový motor:  
PureTech 133 kW/180 k

PLUG-IN HYBRID

Maximální kombinovaný výkon:  
165 kW/225 k

Kapacita baterie: 11,8 kWh

Dojezd ve 100% elektrickém režimu:
52 km

T!P Emise CO2 
30 – 37 g/km.



TRAVELLER
Objevte nové pojetí cestování a prostoru s vozem Peugeot Traveller! 
Elegantní vzhled, skvělé jízdní vlastnosti, motorizace BlueHDi, 
prostor a komfort na vysoké úrovni… Výška 1,90 m umožní 
bezproblémový vjezd do veřejných garáží, na výběr jsou tři délky 

karoserie. Traveller se plně přizpůsobí vašim potřebám díky možné 
konfiguraci pěti až devíti míst dostupných i pro nejkratší verzi 
Compact. Cestování vám usnadní 3D navigace Peugeot Connect 
Nav s hlasovým ovládáním a moderní asistenční systémy.

DIESELOVÉ MOTORY*

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 88/120 6,3 – 6,5 165 – 170

2.0 BlueHDi MAN6 1997 106/145 6,9 – 7,3 180 – 190

2.0 BlueHDi EAT8 1997 130/180 7,1 –7,3 185 – 192

Výška: 1,890 – 1,940 m

Šířka: 2,204 m

Délka: 4,606 – 5,306 m

Objem zavazadlového prostoru:  
140 – 4554 dm3 

T!P
Tři délky karoserie,  
5 - 9 míst.

* Uvedené hodnoty jsou orientační.  
Oficiální údaje budou k dispozici později.



e-TRAVELLER
100% elektrický vůz e-Traveller je poháněn motorem o výkonu 
100 kW (136 k), který zajišťuje tiché a plynulé řízení stejně jako 
jedinečné zrychlení díky okamžitému točivému momentu 260 Nm. 
Vůz je vybaven vysokonapěťovou baterií s kapacitou 50 kWh nebo 
75 kWh, umožňující dojezd až 231 km, resp. 330 km. Baterie je 

důmyslně uložená tak, aby se nezmenšil prostor pro cestující ani 
objem nákladového prostoru, a vztahuje se na ni záruka 
8 let/160 000 km při garanci 70% kapacity. Nabíjení, tepelný 
komfort v kabině a další funkce lze ovládat na dálku pomocí aplikace 
MyPeugeot.

T!P Nulové emise CO2 
během jízdy.

T!P
Dojezd 
až 330 km.

Točivý moment: 260 Nm 
(dostupné od 0 km/h)

Výkon: 100 kW/136 k

ELEKTROMOTOR

Kapacita baterie: 50 kWh, 75 kWh

Dojezd: 231 km, 330 km



Šířka: 2,107 m

Délka: 4,403/4,753* m

Výška: 1,878/1,882* m

Objem zavazadlového prostoru:  
597 – 2126/850 – 2693* dm3

T!P 5 nebo 7 míst.

*Rifter Long

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 81/110 6,5 148

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 6,9 – 7,1 155 – 161

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 75/100 5,2 – 5,4 136 – 141

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 5,2 – 5,5 137 – 143

1.5 BlueHDi EAT8 1499 96/130 xx xx

RIFTER
Peugeot Rifter je symbolem všestrannosti: je stylový, robustní, 
obratný a zároveň výkonný. Přebírá některé znaky SUV v podobě 
krátké a vysoké kapoty a vyšší světlé výšky. Na výběr jsou dvě délky 
karoserie, obě v konfiguraci 5 nebo 7 míst. Zavazadlový prostor 
je nadmíru objemný a díky nízké nákladové hraně a rovné podlaze 

při sklopení sedadel v něm lze snadno přepravovat i větší náklad. 
Kabina PEUGEOT i-Cockpit je charakteristická kompaktním 
multifunkčním volantem, vyvýšenou přístrojovou deskou 
a barevným dotykovým 8" displejem.

T!P Dvě délky karoserie. 

xx - Hodnoty WLTP v době vydání katalogu nebyly k dispozici.



VOZY SUV
Kvalita francouzské výroby a vynalézavost byly značce Peugeot 
odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři a návrháři 
zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí na všechny 
smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky překračující 

hranice samotného řízení. Dokonalá ergonomie, exkluzivní materiály, 
neomezené možnosti konektivity… každý detail byl promyšlen tak, 
aby pro vás řízení vozu bylo nanejvýš příjemné a přirozené. Seznamte 
se s modely SUV nové generace.



T!P
PEUGEOT i-Cockpit® 3D.

2008
SUV Peugeot 2008 na první pohled zaujme svým výrazně 
elegantním vzhledem. Je plně v souladu se současným stylem 
modelové řady Peugeot a zároveň vyjadřuje svou vlastní osobnost. 
Uvnitř je vůz vybaven novou generací interiéru PEUGEOT i-Cockpit® 
3D a disponuje asistenčními systémy řízení, které byly převzaty 
z vyšších segmentů a v této kategorii jsou vzácné či dokonce 
unikátní. 

Díky prostornosti na zadních sedadlech je SUV Peugeot 2008 
mimořádně univerzální. S délkou 430 cm a rozvorem 260 cm nabízí 
rovněž pohodlný zavazadlový prostor o objemu 434 l, a to u všech 
verzí včetně elektrické. Modularitu zajišťují dvě úrovně podlahy 
a zadní lavice, po jejímž sklopení vznikne prakticky rovná plocha. Na 
výběr jsou tři typy pohonu: elektrický, benzínový a naftový, přičemž 
všechny přinášejí mimořádně stimulující pocity za volantem.

T!P Pack Drive Assist.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 81/110 4,4 114 – 117

1.5 BlueHDi EAT8 1499 96/130 4,7 – 4,8 124 – 125

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 75/100 5,4 – 5,5 122 – 125

1.2 PureTech MAN6 1199 96/130 5,5 – 5,6 124 – 127

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 5,9 – 6,0 134 – 136

1.2 PureTech EAT8 1199 115/155 6,2 140 – 141

Výška: 1,550 m

Šířka: 1,987 m

Délka: 4,300 m

Objem zavazadlového prostoru: 
434 – 1467 dm3



e-2008
První elektrické SUV Peugeot dokazuje, že jízda s elektromotorem 
dokáže být velice příjemná. Řidič získává vysokou úroveň akcelerace, 
v naprostém tichu a bez vibrací. K tomuto potěšení se přidává 
i volnost pohybu, neboť díky elektromotoru může vůz svobodně 
jezdit v centru města i v zelených zónách s omezeným provozem. 
Motor o výkonu 100 kW (136 k) s točivým momentem 260 Nm, který 
je k dispozici okamžitě, zajišťuje snadné řízení ve všech situacích. 

Baterie má kapacitu 50 kWh a nabízí dojezd v souladu s novou 
normou WLTP až 310 km. Záruka na baterii je osm let nebo 
160 000 km pro 70 % její dobíjecí kapacity. K dispozici jsou dva 
intuitivní způsoby rekuperace energie při brzdění podle nastavení 
řadicí páky: v režimu Drive je rekuperace standardní, řízení je podobné 
jako u vozu s benzínovým nebo dieselovým motorem; režim Brake 
umožňuje větší rekuperaci okamžitě po uvolnění pedálu akcelerace.

Točivý moment: 260 Nm  
(od 0 km/h)

Výkon: 100 kW/136 k

ELEKTROMOTOR

Kapacita baterie: 50 kWh

Dojezd: 310  km

T!P Dojezd až 310 km.

T!P Výkon motoru 100 kW.



3008
Nový Peugeot 3008 je charakteristický odvážným a moderním 
designem, který si zachovává klasické znaky SUV. Jeho robustní linie 
kombinují dynamiku a eleganci, sílu i precizní zpracování. Inovované 
luxusní místo řidiče PEUGEOT i-Cockpit® a řada vyspělých 
technologií zvyšují komfort cestování i bezpečnost - ať už sledují 

pravidla silničního provozu a pomáhají při orientaci v silničním 
provozu nebo analyzují vaše okolí. Novinkou je u tohoto modelu 
příplatkový prvek Night Vision, který řidiče při jízdě za tmy upozorní 
na přitomnost chodců nebo zvířat před vozidlem. 

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 96/130 6,2 140 – 141

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 6,5 146 – 147

1.6 PureTech EAT8 1598 133/180 6,9 156

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 5,0 130

1.5 BlueHDi EAT8 1499 96/130 5,2 136 – 137

T!P

On-line  
navigace 3D.

Výška: 1,620 m

Šířka: 2,098 m

Délka: 4,447 m

Objem zavazadlového prostoru:  
520 – 1482 dm3

T!P
Infračervená kamera 
Night Vision.



Model 3008 Hybrid4 nabízí výkon, jakého žádný sériový vůz značky 
Peugeot až dosud nedosáhl! Tato špičková verze, dostupná od 
úrovně GT, je vybavena pohonem všech čtyř kol a její výkon 
je ekvivalentem 300 k. Jde o výsledek kombinace motoru PureTech 
o výkonu 200 k a dvou elektromotorů: jeden o výkonu 110 k je 
vpředu a je spojený s převodovkou e-EAT8, druhý – umístěný na 

zadní nápravě – poskytuje výkon 113 k. Vůz obsazený pouze řidičem 
dosáhne zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,9 sekundy. 
Baterie se dobíjí snadno a rychle; u Wallboxu je plného nabití 
dosaženo zhruba za dvě hodiny. K dispozici je i varianta s pohonem 
dvou kol o výkonu 225 k, která kombinuje motor 
PureTech 180 k a elektromotor 110 k.

3008 HYBRID4 / 3008 HYBRID

T!P Kumulovaný výkon 
až 300 k.

T!P Pohon 4x4.

Elektromotory:  
81 kW/110 k

Benzinový motor:  
PureTech 133 kW/180 k

PLUG-IN HYBRID

Maximální kombinovaný výkon:  
165 kW/225 k

Kapacita baterie: 13,2 kWh

Dojezd ve 100% elektrickém režimu:
56 km

Elektromotory:  
81 kW/110 k, 83 kW/113 k

Benzinový motor:  
PureTech 147 kW/200 k

PLUG-IN HYBRID4 (4x4)

Maximální kombinovaný výkon:  
220 kW/300 k

Kapacita baterie: 13,2 kWh

Dojezd ve 100% elektrickém režimu:
59 km



5008
Sedmimístné SUV Peugeot 5008 dokonale spojuje robustnost 
s precizním zpracováním. Výrazná příď staví na odiv přední nárazník 
s integrovaným světelným podpisem, který jasně identifikuje novou 
generaci vozů Peugeot. Jeho lakovaná spodní lišta, lesklé černé 
mřížky sání a unikátní bezrámová maska dodávají vozu na 

jedinečnosti. Dynamický a sportovní vzhled zvýrazňují chromované 
okenní lišty, které navazují na linii předních světlometů a dále 
pokračují až k zadnímu spoileru. 19" hliníková kola s výbrusem SAN 
FRANCISCO jsou nezbytným posledním detailem, který dotváří 
celek.

T!P 7 míst  
v základní výbavě. 

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 96/130 6,4 144 – 145

1.2 PureTech EAT8 1199 96/130 6,6 – 6,7 150 – 152

1.6 PureTech EAT8 1598 133/180 7,1 160

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 5,1 133 – 134

1.5 BlueHDi EAT8 1499 96/130 5,3 – 5,4 140 – 142

2.0 BlueHDi EAT8 1997 130/177 5,8 – 5,9 153 – 154

Výška: 1,640 m

Délka: 4,641 m

Objem zavazadlového prostoru: 
702 – 1940 dm3

Šířka: 2,098 m
T!P Objem zavazadlového 

prostoru 702 dm3.



UŽITKOVÉ VOZY PEUGEOT 
Je-li součástí vašeho podnikání přeprava zboží, materiálu nebo většího počtu osob, potřebujete spolehlivý užitkový vůz. Značka Peugeot 
vám vychází vstříc širokou řadou užitkových vozů, které splňují nároky nejrůznějších profesí a zároveň poskytují vysokou míru komfortu a bezpečnosti. 
Peugeot Partner, Expert a Boxer – každý z nich je k dispozici v několika provedeních. Pohon obstarávají výkonné a úsporné BlueHDi motory, nově je 
nabídka rozšiřována o čistě elektrické verze. Pokud potřebujete pro vaše podnikání opravdu specifický vůz, můžete se spolehnout na naše osvědčené 
partnery a vybrat si některou z přestaveb, nabízených na www.peugeotprestavby.cz, nebo vám při sestavení vozu na míru ochotně pomohou 
certifikovaní prodejci z center PEUGEOT PROFESSIONAL.  



PARTNER FURGON
Peugeot Partner je prvním užitkovým vozem, který je vybaven 
interiérem Peugeot i-Cockpit. Ten poskytuje řidiči optimalizovanou 
ergonomii a větší bezpečnost při řízení. Kompaktní volant zajistí 
lepší manévrování, zvýšený sdružený přístroj v zorném poli řidiče 
umožňuje číst důležité informace bez nutnosti odvrátit zrak 
od silnice. Na dotykovém 8" kapacitním displeji se zobrazuje 
přístup k hlavním funkcím vozu. 

Partner přináší rovněž dvě klíčové a v tomto segmentu ojedinělé 
novinky. Tou první je indikátor přetížení: náklad je při nastartování 
automaticky zvážen, a pokud je překročena povolená hmotnost, 
objeví se vizuální výstraha. Druhou novinkou je systém 
Surround Rear Vision: pomocí dvou kamer má řidič lepší 
přehled o okolí vozu na straně spolujezdce a v mrtvém úhlu.

kg
Užitečná hmotnost (včetně řidiče): 
552 – 935 kg

Výška: 1,796 – 1,860 m

Délka: 4,403 – 4,753 m

Objem nákl. prostoru: 3,3 – 4,4 m3

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 1940 – 2400 kgkgT!P Surround Rear Vision.

T!P Indikátor přetížení.

Šířka: 2,107 m

VAN OF THE YEAR

INTERNATIONAL

VAN OF THE YEAR

INTERNATIONAL

PEUGEOT
PARTNER

PEUGEOT
PARTNER

BENZÍNOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.2 PureTech MAN6 1199 81/110 5,3 – 5,6 121 – 127

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN5 1499 56/76 4,2 – 4,4 112 – 116

1.5 BlueHDi MAN5 1499 75/102 4,2 – 4,4 111 – 116

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 4,4 – 4,5 117 – 120



PARTNER POLOCOMBI

T!P Přeprava 5 osob.

T!P Navigace 3D.

Výška: 1,796 – 1,860 m

Délka: 4,753 m

Objem nákl. prostoru: 1,8 m3

Šířka: 2,107 m

Mimořádně praktickou volbou je Partner Polocombi, který pohodlně 
přepraví až pět osob. Lavice druhé řady sedadel byla převzata 
z osobního vozu Peugeot Rifter, takže poskytuje dostatečný komfort 
a velkorysý prostor pro nohy. V případě potřeby lze druhou řadu 
sedadel sklopit, stejně jako sedadlo spolujezdce, a tím se zvětší 
přepravní prostor a ložná plocha pro převoz dlouhých předmětů.

Peugeot Partner nabízí rovněž neomezené možnosti připojení – 
díky navigaci 3D s hlasovým ovládáním a integrovanou mapou 
Evropy dojedete spolehlivě do cíle. Indukční dobíjení nabije 
váš telefon bez nutnosti použití kabelu.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIH. 
OBJEM  

(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN5 1499 75/102 4,3 – 4,4 113 – 116

1.5 BlueHDi MAN6 1499 96/130 4,4 – 4,5 117 – 120



DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi MAN6 1499 75/102 5,0 133

1.5 BlueHDi MAN6 1499 88/120 4,9 128

2.0 BlueHDi MAN6 1997 90/122 5,5 – 5,7 145 – 152

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 5,4 – 5,6 141 – 147

2.0 BlueHDi EAT8 1997 130/177 5,6 147

T!P 3 délky karoserie.  
Převoz až 4 m dlouhých předmětů.

EXPERT FURGON
Peugeot Expert představuje ideální kompromis mezi vnějšími 
rozměry a užitnými vlastnostmi. Důkladně propracovaná koncepce 
tohoto moderního užitkového vozu splní všechny vaše požadavky 
v oblasti provozních nákladů, komfortu, dynamických kvalit 
i bezpečnosti. Kromě nové modulární platformy patří mezi 

hlavní přednosti tohoto vozu tři délky karoserie a výška 1,90 m, 
což v praxi znamená, že můžete bez omezení vjet do podzemních 
garáží i na městská parkoviště. S konceptem Moduwork využijete 
vnitřní prostor vozu na maximum.

Objem nákladového prostoru: 
4,6 – 6,6  m3

kg
Užitečná hmotnost (včetně řidiče): 
875 – 1405 kg

Délka: 4,609 – 5,309 m

Výška: 1,895 – 1,945 m

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 2610 – 3100 kgkg

Šířka: 2,204 m



e-EXPERT
Elektrický užitkový vůz e-Expert zachovává veškeré přednosti 
klasické verze se spalovacím motorem: stejný užitečný objem, 
srovnatelnou užitečnou hmotnost i možnost výběru ze tří délek 
karoserie. K tomu se přidává tichý chod, jedinečné zrychlení díky 
okamžitě dostupnému točivému momentu, absence vibrací 

a dynamická jízda. Silnější baterie o kapacitě 75 kWH poskytuje 
maximální reálný dojezd až 329 km (WLTP). Vůz je standardně 
vybaven třífázovou nabíječkou o výkonu 11 kW, na baterii je 
poskytována záruka 8 let/160 000 km při garanci zachování 70 % 
kapacity baterie. 

T!P Dojezd až 329 km.

T!P
Možnost tažného 
zařízení.

Točivý moment: 260 Nm 
(dostupné od 0 km/h)

Výkon: 100 kW/136 k

ELEKTROMOTOR

Kapacita baterie: 50 kWh, 75 kWh

Dojezd: 231 km, 329 km (WLTP)



EXPERT POLOCOMBI
Model Expert vychází vstříc potřebám různých profesí: 
poloprosklený Expert přepraví šest osob a nabízí až 4 m3 
nákladového prostoru, který je od kabiny oddělen plechovou 
přepážkou s oknem. U verze FLEXI je horní část přepážky z pletiva 
a přepážku včetně zadních sedadel lze sklopit. Vznikne tak stěna za 

předními sedadly. Praktické jsou rovněž další prvky výbavy: zadní 
dvoukřídlé dveře s otevíráním do 180°, automatické stěrače 
a rozsvěcení světel za snížené viditelnosti nebo zadní parkovací 
asistent s kamerou Top Rear Vision.

Objem nákladového prostoru: 3,2 – 4,0  m3 

kg Užitečná hmotnost (včetně řidiče):  903 – 1233 kg 

Délka:  4,959 – 5,309 m 

Výška:  1,895 – 1,940 m 

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost: 2720 – 3060 kg kg

Šířka: 2,204 m

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

2.0 BlueHDi MAN6 1997 90/122 5,7 – 5,8 151 – 152

2.0 BlueHDi MAN6 1997 110/150 5,6 147

T!P Přeprava 6 osob.

T!P Sklopná přepážka FLEXI.



EXPERT COMBI 
Expert Combi je plně prosklený a vůz je homologován jako osobní 
(M1). I v nejkratší verzi, která měří pouhých 4,60 m, přepraví až 
devět pasažérů - kromě dvojsedadla vedle řidiče jsou v zadních 
řadách dvě třímístné lavice. Obě lavice jsou sklopné a vyjímatelné, 

interiér tak lze snadno změnit například na šestimístný vůz 
s objemným zavazadlovým prostorem. Manuální klimatizace je 
součástí základní výbavy, delší verze lze na přání vybavit přídavnou 
klimatizací vzadu se stropním rozvodem a osvětlením.

Objem zavazadlového prostoru: 140 – 4554 dm3 

kg Užitečná hmotnost (včetně řidiče):  xx kg 

Délka:  4,606 – 5,306 m

Výška:  1,890 – 1,940 m 

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost:  2690 – 2850 kg kg

Šířka: 2,204 m

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost: 2720 – 3060 kg 

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

1.5 BlueHDi Euro 6.3 MAN6 1499 88/120 6,4 – 6,5 166 – 170

2.0 BlueHDi Euro 6.3 MAN6 1997 106/145 6,8 – 7,1 183 – 187

T!P 2 – 9 míst.

T!P
Navigační systém 
3D v češtině.

xx – Údaje zatím nejsou k dispozici.



BOXER FURGON 
Každé řemeslo, každá profese je jiná, proto Peugeot Boxer 
nabízí řadu verzí: furgon ve čtyřech délkách a třech výškách, 
šasi, valník, sklopný valník... Aby vám zajistil nejvyšší míru 
kvality, byl v rámci testování podroben 4 000 000 km jízdy 
a zkouškám i v těch nejextrémnějších podmínkách. Provozní 
náklady včetně spotřeby jsou jedny z nejnižších na trhu. 

O oblibě modelu Boxer svědčí i fakt, že je dlouhodobě 
nejprodávanějším modelem v kategorii lehkých užitkových 
vozů v ČR.
V průběhu roku 2021 přijde na trh i čistě elektrická verze 
e-Boxer, která vychází vstříc požadavkům na bezemisní provoz 
v městských centrech.

T!P 8 až 17 m3  
nákladového prostoru.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

2.2 BlueHDi MAN6 2179 88/120 6,1 – 6,4 160 – 169

2.2 BlueHDi MAN6 2179 103/140 6,1 – 6,8 159 – 179

2.2 BlueHDi MAN6 2179 121/165 6,1 – 6,7 160 – 177

Objem nákladového prostoru: 
8 – 17 m3

kg
Užitečná hmotnost:  
970 – 1485 kg

Délka: 4,963 – 6,363 m

Výška: 2,254 – 2,764 m

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 3000 – 3500 kgkg

Šířka: 2,508 m



BOXER FURGON - ČTYŘI DÉLKY, TŘI VÝŠKY

E-BOXER

Vnější rozměry
Dveře

Rozměry nákladového prostoru
Boční dveře Zadní dveře

Délka Výška Šířka Výška Šířka Výška Délka podlahy Užitečná výška

L1H1 4,963 m 2,254 m 1,075 m 1,485 m 1,560 m 1,520 m 2,670 m 1,662 m

L2H1 5,413 m 2,254 m 1,250 m 1,485 m 1,560 m 1,520 m 3,120 m 1,662 m

L2H2 5,413 m 2,524 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 1,790 m 3,120 m 1,932 m

L3H2 5,998 m 2,524 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 1,790 m 3,705 m 1,932 m

L3H3 5,998 m 2,764 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 2,030 m 3,705 m 2,172 m

L4H2 6,363 m 2,524 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 1,790 m 4,070 m 1,932 m

L4H3 6,363 m 2,764 m 1,250 m 1,755 m 1,560 m 2,030 m 4,070 m 2,172 m

Celková šířka: 2,508 m Výška hrany nákladového prostoru: 0,493 – 0,602 m
Maximální užitečná šířka: 1,870 m
Užitečná šířka (mezi zadními podběhy): 
1,422 m

L1 L2 L3 L4

H1
8 m3 10 m3

3 t / 3,3 t 3 t / 3,3 t

H2
11,5 m3 13 m3 15 m3

3 t / 3,3 t / 3,5 t 3,3 t / 3,5 t 3,5 t

H3
15 m3 17 m3

3,5 t 3,5 t

L – délka, H – výška

* Uvedené hodnoty jsou orientační. 
Oficiální údaje budou k dispozici později.

Točivý moment: 260 Nm 
(dostupné od 0 km/h)

Výkon: 96 kW/120 k

ELEKTROMOTOR*

Kapacita baterie: 37 kWh, 70 kWh

Dojezd: 200 km, 340 km (WLTP)



T!P
K dispozici i jako 
sklopný valník.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

2.2 BlueHDi MAN6 2179 103/140 7,1 186

2.2 BlueHDi MAN6 2179 121/165 7,1 186

Plocha valníku:  6,6 – 8,6  m2 
5,0 – 6,9 m2*

kg Užitečná hmotnost:  1360 – 1440 kg 
1175 – 1295 kg*

Délka:  5,743 – 6,693 m 
5,738 – 6,678 m* 

Šířka:  2,508 m

Výška: 2,153 m

*Valník s dvojitou kabinou.

BOXER VALNÍK
Boxer v provedení valník je v nabídce ve třech délkách a se dvěma 
výkonnými BlueHDi motory. K dispozici je rovněž sklopný valník.  

Klasická kabina pojme 2 – 3 osoby, v dvojité kabině lze přepravit  
až 7 cestujících. 

Celková výška 2,153 m
Celková šířka 2,508 m

Celková výška 2,153 m
Celková šířka 2,508 m

VALNÍK S DVOJITOU KABINOU
Verze

Ložná plocha
Výška bočnic Celková délka

délka šířka

L2 2,460 m 2,034 m 0,400 m 5,738 m

L3 2,950 m 2,034 m 0,400 m 6,228 m

L4 3,400 m 2,034 m 0,400 m 6,678 m

VALNÍK S KABINOU
Verze

Ložná plocha
Výška bočnic Celková délka

délka šířka

L2 3,248 m 2,034 m 0,400 m 5,743 m

L3 3,833 m 2,034 m 0,400 m 6,328 m

L4 4,260 m 2,034 m 0,400 m 6,693 m

Valník s dvojitou kabinouValník s kabinou



T!P 4 délky. 

BOXER ŠASI
Verze šasi poslouží jako základ pro nejrůznější typy nástaveb,  
které budou přesně vyhovovat vašemu podnikání.

Délka:  5,358 – 6,308 m

Šířka:  2,508 m

Výška: 2,153 m

*Šasi s dvojitou kabinou.

kg
Užitečná hmotnost:  1700 – 1745  kg 

1465 – 1510 kg*

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

2.2 BlueHDi MAN6 2179 103/140 7,1 186

2.2 BlueHDi MAN6 2179 121/165 7,1 186

Šasi s kabinou Šasi s dvojitou kabinou

ŠASI S KABINOU
Verze Celková délka Maximální délka 

nástavby (za kabinou)

L2 5,358 m 4,100 m

L2S 5,708 m 4,780 m

L3 5,943 m 5,015 m

L4 6,308 m 5,015 m

Šířka 2,508 m
Maximální šířka nástavby 2,350 m
Maximální výška nástavby 3,500 m

Šířka 2,508 m
Maximální šířka nástavby 2,350 m
Maximální výška nástavby 3,500 m

ŠASI S DVOJITOU KABINOU
Verze Celková délka Maximální délka 

nástavby (za kabinou)

L2 5,358 m 3,259 m

L3 5,943 m 4,174 m

L4 6,308 m 4,174 m



BOXER PLOŠINA
Potřebujete-li pro vaše podnikání zcela specifický vůz, můžete použít 
jako základ verzi Boxer Plošina. Nabízíme ji ve dvou délkách 

a s dvěma BlueHDi motory, kabina může být dvou- nebo třímístná 
a standardně je dodávaná bez zadní stěny. Dále už záleží na vašich 
konkrétních potřebách, jaký typ nástavby zvolíte. K dispozici je i verze 
s pohonem všech čtyř kol.

T!P
Skříňová nástavba, 
objem až 22 m3.

Užitečná hmotnost:  1750 – 1755 kg

kg

kg

Nejvyšší technicky přípustná  
hmotnost: 3500 kg

Délka:  5,843 – 6,208 m

Šířka:  2,508 m

Výška: 2,153 m

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

2.2 BlueHDi MAN6 2179 103/140 7,1 186

2.2 BlueHDi MAN6 2179 121/165 7,1 186

PLOŠINA S KABINOU
Verze Celková délka Maximální délka 

nástavby (za kabinou)

L3 5,843 m 5,015 m

L4 6,208 m 5,015 m

Šířka 2,508 m
Maximální šířka nástavby 2,350 m
Maximální výška nástavby 3,500 m



T!P
7 míst a až 12,5 m3 
nákladového prostoru.

DIESELOVÉ MOTORY

MOTOR PŘEVODOVKA
ZDVIHOVÝ 

OBJEM  
(cm3)

VÝKON 
(kW/k)

SPOTŘEBA 
(l/100 km)

EMISE CO2 
(g/km)

2.2 BlueHDi MAN6 2179 103/140 xx xx

2.2 BlueHDi MAN6 2179 121/165 xx xx

Objem nákladového prostoru: 
8 – 12,5 m3

Délka:  5,413 – 6,363 m

Šířka: 2,508 m

Výška: 2,254 – 2,524 m

BOXER POLOCOMBI DURISOTTI
Pro podnikatele, kteří potřebují spolu s nákladem přepravit i více osob 
najednou, je připraven Boxer Polocombi Durisotti. Je k dispozici 

ve dvou výškách a nabízí místo pro 7 pasažérů a až 12,5 m3 
nákladového prostoru za pevnou přepážkou.

BOXER POLOCOMBI DURISOTTI:

TONÁŽ KAROSERIE
OBJEM 

NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU

UŽITEČNÁ 
HMOTNOST

3,3 t
L2H1 8 m3 xx

L2H2 9 m3 xx

3,5 t

L2H1 8 m3 xx

L2H2 9 m3 xx

L3H2 10,5 m3 xx

4,35 t L4H2 12,5 m3 xx

xx – Údaje zatím nejsou k dispozici.



FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR PEUGEOT OPERATIVE LEASE

Spotřebitelský úvěr na pořízení automobilu je účelovým 
úvěrem, poskytovaným úvěrovou společností. 
Předmět úvěrové smlouvy je od počátku smluvního vztahu 
majetkem klienta. 

Akontace: 0–80 % (dle požadavku a bonity klienta)
Délka trvání: 12–84 měsíců

Účtování nákladů: předmět je odepisován majitelem vozu 
(klientem), dle platných předpisů.

DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH okamžitě, při pořízení 
vozu, na základě daňového dokladu, tj. faktury od dodavatele 
(prodejce).

Operativní leasing představuje nájemní vztah ujednaný mezi 
leasingovým pronajímatelem (leasingovou společností) 
a leasingovým nájemcem. Leasing se uzavírá na relativně 
krátkou dobu pronájmu, která může být i podstatně kratší než je 
doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné 
legislativy. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků 
zákazníka. Po ukončení řádné doby leasingu zůstává vozidlo dále 
ve vlastnictví pronajímatele. Vůz si na konci nájmu klient napřímo 
nemůže odkoupit. Nicméně je možné se dohodnout 
s prodávajícím dealerem, aby za něj vůz odkoupil on a následně 
se dohodnout na dalším postupu.

Účtování nákladů: splátka je provozním nákladem (typická 
služba), předmět financování není odepisován klientem, 
ale leasingovou společností.

DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH průběžně ze splátek.

PEUGEOT FINANCE NABÍZÍ RŮZNÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ:



PEUGEOT OPTIWAY:
SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU

• jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu vašeho vozu 
•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance 24 h denně/7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti Peugeot v řadě evropských zemí, kde 

jsou připraveni postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

• prodlužuje standardní garanční podmínky poskytované 
výrobcem vozu

• umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb
• zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  
po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 18 měsíců trvání smluvní garance 
vašeho vozu (do 40 000 km ujetých na vašem vozidle) na dobu 
od 3 do 8 let nebo na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 
změny během platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

• optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku včetně 
pravidelných servisních operací 

• zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 
elektrických nebo elektronických závad po uplynutí smluvní 
záruky a všechny servisní operace spojené s pravidelnou 
údržbou vozu dle doporučení výrobce Automobiles Peugeot

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní garance 
vašeho vozu na dobu od 3 do 8 let nebo na 40 000 až 
200 000 ujetých kilometrů s možností změny během platnosti 
smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

• jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu a s jistotou 
a mít pod kontrolou veškeré provozní náklady vašeho vozu, 
ty plánované i neplánované

• zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských zemí: 
díly a práce potřebné k odstranění mechanických, elektrických 

nebo elektronických závad po uplynutí smluvní záruky, všechny 
servisní operace spojené s pravidelnou údržbou vozu dle 
doporučení výrobce Automobiles Peugeot, výměnu 
opotřebovaných dílů včetně práce

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní garance 
vašeho vozu na dobu od 2 do 8 let nebo na 40 000 až 200 000 
ujetých kilometrů s možností změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba a Optiway 
Servis máte k dispozici rozšířené asistenční služby řešící situace 
nepojízdnosti vašeho vozu, a to 24 h denně/7 dní v týdnu: 
• oprava nebo odtah nepojízdného vozidla do autorizovaného 

servisu Peugeot, pokud nelze závadu odstranit na místě, 
• zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), pokud váš 

vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 
• ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu  

(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 
• návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala déle než 
8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc v případě:
• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů,
• natankování špatného paliva či nedostatku paliva,
• defektu pneumatiky.

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

Detailní informace a smluvní podmínky Peugeot Optiway obdržíte v obchodní síti Peugeot.



KONTAKTY

Fleetové oddělení Peugeot Česká republika:

Lukáš Hošek
Head of Fleet Sales 
Telefon: 725 392 810
E-mail: 
lukas.hosek@p-automobil-import.cz

Martin Heverle
Key Account Manager
Telefon: 739 351 880
E-mail: 
martin.heverle@p-automobil-import.cz

Daniela Šmídová
Key Account Manager
Telefon: 724 429 566
E-mail: 
daniela.smidova@p-automobil-import.cz

David Čepelák
Key Account Manager
Telefon: 601 147 057
E-mail: 
david.cepelak@p-automobil-import.cz

Jaromír Heřmanský
B2B/LCV Director
Telefon: 602 314 968
E-mail: 
jaromir.hermansky@p-automobil-import.cz

Roman Sládek
B2B Network manager
Telefon: 607 066 729 
E-mail: 
roman.sladek@p-automobil-import.cz



Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Údaje o spotřebě a emisích se vztahují 
ke kombinovanému provozu a odpovídají u osobních vozů normě WLTP, u užitkových vozů normě NEDC. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Katalog má informativní charakter, není smluvním 
dokumentem. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu společnosti P Automobil Import s.r.o.

Brno
AUTO PALACE BRNO, s.r.o.
FAMKO spol. s r.o.
RM SERVIS s.r.o.

www.autopalace-brno.peugeot.cz
www.famko.peugeot.cz
www.rmservis-brno.peugeot.cz

České Budějovice HS AUTO, s.r.o. www.hsautocb.peugeot.cz

Hodonín JONAL s.r.o. www.jonal.peugeot.cz

Hradec Králové OLFIN CAR PALACE s.r.o. www.olfincar.peugeot.cz

Jablonec nad Nisou MK CARS, s.r.o. www.mkcars.peugeot.cz

Liberec FEDERAL CARS spol. s r.o. www.federalcarsliberec.peugeot.cz

Most ŠUDOMA s.r.o. www.sudoma-most.peugeot.cz

Olomouc ARTCOM GROUP s.r.o. www.artcomgroup.peugeot.cz

Ostrava AUTO TICHÝ s.r.o. www.autotichy-ostrava.peugeot.cz

Pardubice AUTOCENTRUM BARTH a.s. www.autocentrumbarth.peugeot.cz

Plzeň IC-WEST, s.r.o. www.ic-west.peugeot.cz

Praha
DOMANSKÝ s.r.o. – Černý Most
DOMANSKÝ s.r.o. – Stodůlky
FEDERAL CARS spol. s r.o.

www.domansky.peugeot.cz
www.domansky.peugeot.cz
www.federalcarspraha.peugeot.cz

Třebíč ŠUDOMA s.r.o. www.sudoma.peugeot.cz

CENTRA PEUGEOT PROFESSIONAL
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