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Značka PEUGEOT vždy rešpektovala francúzsku tradíciu, že výroba

musí byť kvalitná a inovatívna. Dnes viac ako inokedy značka 

PEUGEOT vkladá všetku svoju energiu do navrhovania vozidiel 

s ušľachtilým dizajnom, ktoré pôsobia na všetky zmysly a prinášajú

intenzívny zážitok prekračujúci samotné riadenie. Ergonómia, 

materiály, konektivita, všetko je vypracované do najmenšieho detailu,

aby sme vám priniesli zážitok z intuitívnejšej jazdy.
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OT VÁ RA JÚ  SA  PRED VA MI  NOV É OBZO RY
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SteleSnenie  odl išnoSt i

Nový PEUGEOT 301 preberá všetky estetické kódy značky PEUGEOT. Vertikálna maska

chladiča, impozantný nárazník a tvarovaná kapota sú charakteristickým znakom inovovanej

prednej časti. Nové hliníkové disky a logo leva vsadené v maske chladiča dokazujú, 

že ste na správnom mieste, kde je všetko pripravené na vašu cestu.
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n e u ve rite ľ n ý  d oje m

Elegantné chrómové doplnky zvýrazňujú moderné a plynulé línie nového PEUGEOT 301.

Výnimočný svetelný podpis značky je podporený prednými svetlometmi s LED diódami. 

Zadné združené svetlá vytvárajú efekt troch levích pazúrov a charakterizujú tak výnimočnosť 

nového PEUGEOT 301.
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V INTERIÉRI JE POVEDANÉ VŠETKO
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Bu dúcnoSť  v  SúčaSnoSt i

Budúcnosť sa vám predstaví prostredníctvom palubnej dosky nového PEUGEOT 301. Očarí vás

čistota vyhotovenia novej prístrojovej dosky. 7" dotykový displej* a ovládanie klimatizácie* 

sú harmonicky integrované do modernej a kompletne prepracovanej palubnej dosky. 

Všetko je dokonale prehľadné a na dosah.

* dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie
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1 1

d iz a jn  Bu d ú cn oSt i  

V interiéri nového PEUGEOT 301 je použitý nový poťah, ktorý je inšpirovaný tradíciami značky

PEUGEOT. Jedinečný štýl, špičkový dizajn a ergonómia sú podčiarknuté luxusnými materiálmi. 
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1 2

š iroké  možnoSt i  p r ip oj enia

Sadnite si do vozidla a užívajte si cestu. Vďaka veľkému 7" dotykovému displeju, 

v ktorom je zabudovaná 3D navigácia TomTom* a cúvacia kamera*, sa jazda stáva veľmi príjemnou. 

S automatickou prevodovkou EAT6**, ktorá je úplne intuitívna, sa cestovanie premení na potešenie.

* dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie
** dostupné pre vybrané verzie
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Sve t  te chn ológi í

A vy ste jeho súčasťou. Obsah vášho smartfónu môže byť zobrazený na vašom dotykovom displeji 

vďaka funkcii Mirror Screen Triple Play*. Bluetooth a USB pripojenie vytvárajú spojenie medzi vaším smartfónom 

a prístrojovou doskou vášho nového PEUGEOT 301.

* Iba certifikované aplikácie MirrorLink®, Android Auto® alebo Apple Carplay™ budú fungovať pri zastavení vozidla alebo počas jazdy podľa jednotlivých funkcií. 
Niektoré funkcie uvedených aplikácií môžu byť z bezpečnostných dôvodov nedostupné počas jazdy. Niektoré informácie, ktoré môžu byť prístupné zadarmo na vašom smartfóne,
môžu vyžadovať predplatenie platenej certifikovanej aplikácie MirrorLink®, Android Auto® alebo AppleCarplay™. Funkcia Mirror Screen funguje pomocou technológie MirrorLink®

(pre telefóny s operačným systémom Android kompatibilné s MirrorLink®) alebo cez Android Auto® (pre telefóny so systémom Android), alebo cez Apple Carplay™ 
(pre iOS telefóny) v prípade, že je v telefóne povolený prístup k internetu.

Viac informácií nájdete na http://www.peugeot.com/fr/technologie/services-connectes/mirrorscreen.
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komfort ako ž ivotný štýl

Usaďte sa. V interiéri, ktorý je vďaka dlhému rázvoru mimoriadne priestranný, sa pohodlne 

odvezie až 5 osôb. Nový PEUGEOT 301 je na dosiahnutie maximálneho pohodlia vybavený

elektronickou klimatizáciou* a prednými ergonomicky tvarovanými sedadlami, čo dodáva 

vášmu cestovaniu úplne nový rozmer.

14 * ako voliteľná alebo sériová výbava, podľa verzie
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pr íkl a d n Á  mod u l a rita  

Nový PEUGEOT 301 sa prispôsobí všetkým vašim potrebám. Modulárne sedadlá 

v zadnom rade, delené na 2/3 a 1/3, vám poskytujú veľa možností. Veľkorysý objem 

batožinového priestoru vyhovie všetkým vašim požiadavkám. Dômyselná modularita,

ktorá prináša komfort pre všetkých.

1 5
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Z NOV U OB JAV ENI E  RA DOSTI  Z  JAZDY
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dynamický  za  každých okolnoSt í  

Váš cieľ môže byť akýkoľvek, s novým PEUGEOT 301 si jazdu vychutnáte. Dynamické jazdné vlastnosti 

sú výsledkom know-how značky PEUGEOT a zaručujú vynikajúci kompromis medzi komfortom a stabilitou 

na ceste. S automatickou prevodovkou EAT6* a benzínovým motorom 1,6 VTi 115k vozidlo zvláda 

aj náročné podmienky s úplnou ľahkosťou.

1 8 * dostupné pre vybrané verzie
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2 0 * dostupné ako voliteľná výbava pre vybrané verzie

op t imÁlna BezpečnoSť

Vďaka vysokej úrovni aktívnej a pasívnej bezpečnosti, ktorú vozidlo poskytuje, 

budete vozidlo riadiť pokojne a v bezpečí. Postará sa o to napríklad tempomat 

s obmedzovačom rýchlosti, dynamická kontrola stability ESP, ABS, predné 

a bočné airbagy, dva zadné 3-bodové bezpečnostné pásy, úchyty Isofix 

v zadných bočných sedadlách alebo cúvacia kamera*. Obklopujú vás 

vynikajúce prvky bezpečnosti. 
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22

Nový PEUGEOT 301 je vybavený výkonnými a úspornými motormi, s ktorými si užijete každú jazdu.

K dispozícii je široká škála moderných motorizácií. Vybrať si môžete benzínový motor PureTech 

alebo VTi, prípadne dieselový motor BlueHDi.

predč í  oč akÁvania

1,2 PureTech 82k BVM5                             

Prevodovka:                                                      manuálna 5-stupňová

maximálny točivý moment:                           117 Nm pri 2750 ot./min

mestská premávka (l/100 km)*                       5,8/6,0

mimomestská premávka (l/100 km)*             4,1/4,3

kombinovaná premávka (l/100 km)*             4,8/4,9

emisie CO2 (g/km)                                             110/114

* pre originálne 15"/16" pneumatiky/podľa smernice 99/100/CE
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Trojvalcový benzínový motor 1,2 PureTech 82k ponúka skvelú kombináciu spoľahlivosti, výkonu a komfortu.

Alebo sa môžete rozhodnúť pre úsporný, no výkonný dieselový motor 1,6 BlueHDi 100k.

pr ichÁ dz a  Bu d ú cn oSť

1,6 BlueHDi 100k BVM5                           

Prevodovka:                                                      manuálna 5-stupňová

maximálny točivý moment:                           254 Nm pri 1 750 ot./min

mestská premávka (l/100 km)*                     4,6/4,6

mimomestská premávka (l/100 km)*           3,3/3,4

kombinovaná premávka (l/100 km)*            3,8/3,9

emisie CO2 (g/km)                                           98/101

* pre originálne 15"/16" pneumatiky/podľa smernice 99/100/CE
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1. alarm a parkovací asistent
2. oceľové strešné nosiče
3. štýlové predné zásterky
4. koberec batožinového priestoru
5. poťah sedadiel
6. zadné zásterky
7. súprava koberčekov s krátkym vlasom

luxuS  výBeru

Prispôsobte si svoj nový PEUGEOT 301 až do posledného detailu 

podľa svojich predstáv. Vyberte si doplnok, ktorý vám najviac vyhovuje. 

Zvoľte si napríklad ozdobné kryty pre spätné zrkadlá a puklice, dodajte svojmu 

vozidlu chrómované hmlové svetlá, doplňte spojler a odlíšte sa od ostatných. 
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vzhľad

27

Vytvorte si vozidlo podľa svojich predstáv 

a vyberte si interiér svojho 

nového PEUGEOT 301. Na výber máte 

tri luxusné vyhotovenia čalúnenia.

1. látkové čalúnenie OLINE tmavá
2. látkové čalúnenie OLINE svetlá
3. látkové čalúnenie CRAN tmavá
4. látkové čalúnenie CRAN svetlá

5. polokožené čalúnenie (Pack Luxe)

1 2

3 4

5
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vyBerte  S i  farBu karoS ér ie

Na výber máte sedem nemetalických a metalických* farieb.

Tri farby sú úplne nové vrátane sivej Artense.

a potvrďte  
Svoj  štýl

Dokonalú harmóniu máte na dosah.

Vyberte si z ponuky zliatinových diskov* alebo krytov kolies* 

a váš nový PEUGEOT 301 bude dokonalý.

* dostupné ako príplatková farba

* kolesá dostupné v štandardnej výbave alebo ako voliteľná výbava podľa verzie

čierna Onyx*

biela Banquise

plechové disky 15" 
s krytmi kolies HOBART
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sivá Moka*

modrá Nuit*

sivá Artense*

hnedá Nocciola*

sivá Shark*

plechové disky 16" 
s krytmi kolies HALBURY

zliatinové disky 16" 
SPA

zliatinové disky 16" 
PERTH čierny s diamantovým brúsením

zliatinové disky 15" 
HARVEY
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S ieť  a  SlužBy

PRE vAŠU SPoKoJNoSŤ

Záruka Peugeot 
Kvalita je pre Peugeot spôsob mysle-
nia: poskytnuté výhody v rámci siete
predajcov a servisov, záruka na náh-
radné diely a odbornú prácu počas
dvoch rokov, neobmedzená kilometráž
a 12-ročná záruka proti prehrdzaveniu
karosérie.

Peugeot Assistance
Jednoduché volanie na zelené číslo 
0800 12 24 24 vám pomôže prekonať
nepredvídateľné situácie na Slovensku 
a takmer v celej Európe. Peugeot 
Assistance bdie 24 hodín denne
365 dní v roku.

originálne náhradné diely Peugeot
Peugeot vám dáva záruku kvality,
bezpečnosti a spoľahlivosti. Každá
súčiastka Peugeot bola testovaná 
a prešla prísnou kontrolou v záujme
vašej bezpečnosti.

oPTIWAY – Predĺženie záruky
Predlžuje dvojročnú záruku 
poskytovanú výrobcom. 

Zmluva počas svojej platnosti pokrýva
náklady na:
• opravu alebo výmenu nefunkčných 

mechanických, elektrických alebo
elektronických súčiastok (zahŕňa 
náhradné diely a prácu)

• asistenčné služby 24 hodín denne 
7 dní v týždni

• pomoc v prípade straty alebo 
zabuchnutia kľúčov, zámene paliva 
alebo prázdnej nádrže a tiež pri 
defekte

oPTIWAY – Servisná zmluva
Komplexný balík služieb pre vaše 
vozidlo.

Zahŕňa služby oPTIWAY –
Predĺženie záruky a je rozšírená
o nasledujúce výhody:
• servisné prehliadky špecifikované

v servisnej knižke vrátane
doplnenie náplní

• výmenu opotrebovaných dielov
(tlmičov, žiaroviek, stieračov,
výfuku, spojky atď.)

PRE PoTEŠENIE

Peugeot internet
Objavte Peugeot na internete
na adrese:
http://www.peugeot.sk

Meranie spokojnosti zákazníka
Veľmi si vážime váš názor, preto sa po
poskytnutí služieb predajného servisu 
s vami radi telefonicky skontaktujeme. 
Svojimi odpoveďami prispejete
k zvyšovaniu kvality servisov
Peugeot.

Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby, ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť.
Môžete si byť istí, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše potreby a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri 
dlhodobom vzťahu?

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine „Peugeot Slovensko”.

PRE vÁŠ KoMFoRT – PEUGEoT oPTIWAY

Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT 
pre vašu spokojnosť. Umožňuje mať rozpočet na vaše vozidlo úplne pod kontrolou 

a zabezpečí vám absolútny pokoj na cestách v rámci Európy.

Zmluvu Optiway môžete uzatvoriť na voliteľný počet kilometrov
a rôznu dĺžku trvania.

Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných
miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.
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