
PEUGEOT BOXER



BOXER - EN PRAKTISK 
OG ØKONOMISK 
KVALITETSVAREBIL

Peugeot Boxer er meget mere end et 

transportmiddel. Modelprogrammet 

indeholder modeller specielt tilpasset din 

virksomheds aktiviteter. Den er enkel og 

let at køre, og indeholder masser af 

praktisk og effektivt udstyr. 

For at sikre et højt kvalitetsniveau har 

Peugeot Boxer gennemgået 4.000.000 

kilometers testkørsel under forskellige 

forhold for at simulere, hvad der svarer til 

3 års brug. 

Dørenes holdbarhed er også i top – det 

er blevet testet ved at smække dørene 

500.000 gange. 

Da ikke to virksomheder er ens, omfatter 

Boxer programmet et stort antal modeller 

med forskellig højde og længde, og et 

udvalg på 3 BlueHDi-motorer, der sikrer 

lave driftsomkostninger.

Med en varerumsvolumen på op til 17 

m3 (L4H3 versionen) og den største 

varerumsbredde i klassen - 1870 mm, 

samt 1422 mm mellem hjulkasserne,

er den tilpasset alle erhvervsmæssige 

aktiviteter. 

Med totalvægte fra (3,0 - 3,5 tons) magter 

Boxer selv de tungeste opgaver.





ET MODERNE 
OG ROBUST DESIGN

Peugeot Boxer har et moderne udvendigt 

design, der gør sig bemærket. Fronten har 

et robust look med en ny imponerende 

kofanger, der yder maksimal beskyttelse, 

og motorhjelmen med de fremtrædende 

linjer.

Og for at opnå en endnu mere harmonisk 

stil kan du, afhængigt af lakfarven, vælge 

at få forkofangeren og dørgrebene i 

samme farve*.

De højtplacerede forlygter med helt klart glas 

fås med LED-kørelys* (100 % belysning med 

lysdioder), og er en del af frontens moderne, 

robuste udseende. 

Nederst findes to runde fordybninger til 

montering af tågeforlygter*. Baglygterne 

har fået en ny lyssignatur, som understreger 

Peugeot Boxers moderne design. 

*Option





ROBUST OG EFFEKTIV

For at styrke kvaliteten har alle motorer 

i Peugeot Boxer gennemgået tekniske 

forbedringer og længerevarende tests: 

2.0 L BlueHDi motoren er blevet testet 

under mere end 1.300.000 kilometers 

kørsel. 

Peugeot Boxer har gennemgået 4.000.000 

kilometers testkørsel under ekstreme 

forhold: kørsel med last på alle typer vej, 

i flere forskellige klimaer,  kørsel over 

vadesteder og korrosionstests med 

saltvand er blandt de tests, der er blevet 

udført for at sikre et højt kvalitetsniveau. 

Karrosseriet er blevet tilført en lang række 

forbedringer og forstærkninger, som øger 

holdbarheden og reducerer støj. 

En vigtig nyhed på Peugeot Boxer er de 

forstærkede åbnemekanismer - det ses 

på bagdørene og deres hængsler samt 

på sideskydedørene. 

Peugeot Boxer er meget støjsvag takket være 

udformingen af støddæmpernes montering, 

som øger bilens stabilitet, når den er lastet.

Peugeot Boxer er derfor yderst robust og 

effektiv.





DET ER ENKELT AT KØRE I BOXER...

Peugeot Boxer er forsynet med en lang 

række teknologisk udstyr, der gør kørslen 

lettere.

TOUCHSKÆRM

Peugeot Boxer fås med en lang række 

udstyr, der gør det let at anvende kabinen 

som kontor, heriblandt radioen, der fås 

i 2 niveauer.  Bluetooth® og USB stik er 

standard for begge radioer, og som option 

fås radioen med en 5” touchskærm.

Sammen med touchskærmen er det muligt 

at vælge navigation* og bakkamera*.

BAKKAMERA*

For at kunne manøvrere endnu mere 

sikkert og præcist kan du forsyne din 

Peugeot Boxer med et bakkamera, der 

er forbundet med parkeringssensorerne 

i bagkofangeren (overlay funktion). 

Radioens touchskærm viser et billede 

af området bag bilen, og guidelines i 

forskellige farver hjælper føreren med at 

manøvrere bilen mere præcist.  

Af sikkerhedshensyn tændes touch-

skærmen automatisk, når bagdørene 

åbnes, og når bilen sættes i bakgear. 

SÆDER 

For at sikre maksimal komfort er 

førersædets højderegulering luftaffjedret,* 

og højden reguleres efter førerens vægt

op til 130 kg. 

 

Når du klapper midtersædets ryglæn ned, 

finder du en praktisk skriveplade på 

bagsiden**.

Og for at fuldende fornemmelsen af ekstra 

kontor findes der en tablet-holder* på 

instrumentbordet, der kan holde en tablet 

med en størrelse fra 4,3’’ til 10’’. Den 

oplades via USB-stikket. 

ANHÆNGERTRÆK

Har du behov for at medbringe ekstra 

last, er der mulighed for montering af 

anhængertræk med fast eller løs kugle.

*Option
** Afhængig af version





EFFEKTIVT UDSTYR

For at øge sikkerheden og lette kørslen 
byder Peugeot Boxer på et bredt udvalg af 
teknologisk udstyr.

En ny fartpilot og programmerbar 
fartbegrænser fås som option. Ved hjælp 
af dette system kan du programmere en 
konstant hastighed eller en hastighed, du 
ikke vil overskride.

Til det standardmonterede ESP-system 
fås Hill Descent Control som option 
i forbindelse med Intelligent Traction 
Control. Ved hjælp af dette system er det 
muligt at holde en konstant hastighed 
under 30 km/t, og derved bevare 
herredømmet over bilen på en mudret eller 
sandet skråning med en stigning på mindst 
8 %, uden at aktivere speeder eller bremse. 
 Funktionen deaktiveres automatisk, når 
føreren accelerer til over 30 km/t.

Funktionen Load Adaptative Control

 (LAC), der er en integreret del af ESP-
systemet, tilpasser ESP-systemets 
reaktion til vægten af bilens last og lastens 
fordeling. 
Denne funktion holder bilen på rette spor i 
kritiske situationer. 

 

Hill Assist er også en del af ESP-systemet. 
Hill Assist aktiveres, når bilen holder 
stille, motoren er i gang, bremsepedalen 
er trådt ned, vejstigningen er over 5 %, i 
fremadgear når bilen holder i opadgående 
retning, og i bakgear når den holder i 
nedadgående retning. 
Når disse forhold er til stede, holdes 
bremsetrykket i ca. 2 sekunder, når 
føreren slipper bremsepedalen, og 
bilen kan sættes i gang uden at den 
ruller, uanset lastens vægt.

Dæktrykovervågning (DSG) er et system, 
hvor alle 4 hjul er forsynet med en 
tryksensor. I tilfælde af lavt dæktryk eller 
punktering informeres føreren om, hvilket 
hjul det drejer sig om via en meddelelse 
i instrumentgruppen eller på touch-
skærmen.

Vejstribealarmen (AFIL)* advarer, hvis 
man passerer vejstriberne ufrivilligt. 
Systemet består af et kamera placeret 
over bakspejlet.

For at opnå endnu større komfort og 
sikkerhed, er Boxer forsynet med en 
sensor i forruden, som anvendes til 
skiltegenkendelse og automatisk skift til 
nærlys, når der registreres en modkørende 
bil.* 

*Option





ET MODELPROGRAM MED 
DE PERFEKTE MÅL

Du kan vælge mange forskellige versioner 

af kassevogn og Combi med flere 

forskellige længder og højder.

Peugeot Boxer fås med 8 forskellige 

varerumsvolumen fra 8 m3 (version L1H1) 

til 17 m3 (version L4H3).

Peugeot Boxer er også let at laste på 

grund af følgende fordele:

• Bredden mellem hjulkasserne er på 1422    

  mm og maks. bredden i varerummet     

  er på hele 1870 mm, hvilket giver Boxer  

  klassens bredeste varerum.

• Læssehøjden på mellem 493 og 602 mm       

  er blandt de laveste på markedet. Den  

  kan variere med 7 cm, hvis man vælger  

  luftaffjedring som option. 

• Bagdørene kan åbnes 96° og helt op til  

  180° ved hjælp af et justerbart dørstop.  

  Som option fås bagdøre, der kan åbnes  

  270°.

• En eller to skydedøre

Peugeot Boxer fås med en lang række 

totalvægte fordelt på to vægttyper:

• Lette varebiler: fås med 3 totalvægte

  330 (3,0 tons), 333 (3,3 tons) og 335 

  (3,5 tons).

• Tunge varebiler: fås med én totalvægt 

  435 (3,5 tons)

Muligheden for at vælge mellem type, 
størrelse og tilbehør gør, at der altid er 
en Peugeot Boxer, der kan opfylde 
dine krav og behov. 





LAVE DRIFTSUDGIFTER

Da alle virksomheder er 

omkostningsbevidste, har Peugeot 

fokuseret på lave driftsudgifter:

Peugeot Boxer har ingen tandrem,  

men er derimod forsynet med en  

takthjulskæde, som ikke kræver   

udskiftning.

For at holde driftsudgifterne nede er  

serviceintervallet for motorerne blevet 

ændret fra 48.000 km til 50.000 km 

eller 2 år, afhængigt af anvendelse.

Dækkene har standardstørrelse 

(215/70 og 215/75), hvilket er den  

størrelse, hvor der er størst    

priskonkurrence. 

2.0 L BLUEHDI

Den nye 2.0 L BlueHDi motor har 

gennemgået over 10.000 timers test på 

motorbænk og over 1.300.000 kilometers 

testkørsel.

Udstødningen er forsynet med Peugeots 

partikelfiltersystem med additiv, der 

allerede er produceret i mere en 10 

millioner eksemplarer siden 2001.

Denne motor er forsynet med Common 

Rail indsprøjtningssystem med et tryk på 

helt op til 1800 bar.

Dette gør disse motorer velegnet til både 

korte og længere ture.



PEUGEOT OG MILJØET

At beskytte miljøet er en af de største 

udfordringer, vi er stillet overfor. Derfor 

har Peugeot i mange år anvendt innovative 

tekniske systemer til reduktion af 

brændstofniveau, partikeludledning og CO2 

udledning. 

BLUEHDI TEKNOLOGIEN

BlueHDi er betegnelsen for Peugeots 

effektive og økonomiske Euro 6 

dieselmotorer. Denne teknologi reducerer 

udledningen af NOx (kvælstofilte) med mere 

end 90 %, og mindsker både CO2 emission 

og brændstofforbrug.  

PARTIKELFILTER 

Partikelfilter teknologien, som findes på alle 

motorer i Peugeot Boxer, reducerer udslippet 

af forurenende partikler ned til grænsen af 

det målbare, uden at det går ud over 

motorkraft eller effektivitet.

Gearkasse
Forbrug km/l

CO2 (g/km)*
Bykørsel* Landevejskørsel* Blandet kørsel*

2.0 BlueHDi 110 HK STT Manuel 6-trins 15,4 - 16,1 17,5 - 17,9 16,7 - 17,2 154 - 159

2.0 BlueHDi 130 HK STT Manuel 6-trins 15,4 - 16,1 17,5 - 17,9 16,7 - 17,2 154 - 159

2.0 BlueHDi 163 HK STT Manuel 6-trins 15,2 - 15,4 16,7 - 17,5 16,1 - 16,7 159 - 164

*Værdierne afhænger af version.
BVM6: 6-trins manuel gearkasse STT: Stop & Start



      

SIKKERHED

Sikkerhed om bord i din bil er det mindste, 

du kan forlange. Derfor indeholder 

Peugeot Boxer en lang række udstyr, der 

er beregnet til at beskytte dig og dine 

passagerer. 

AKTIV SIKKERHED

For at bevare den optimale ligevægt 

i vanskelige situationer, er Peugeot 

Boxer forsynet med følgende aktive 

sikkerhedsudstyr:

 

• ABS

• EBA (nødopbremsningssystem)

• ASR (anti-spin)*

• EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)

• ESP som standard (Electronic Stability  

  Control)

Bremser

Bremsesystemet er blevet redimensioneret 

og forstærket for at reducere støj og øge 

effektiviteten.

Peugeot Boxer er standardmonteret 

med et højtydende bremsesystem med 

4 skivebremser for optimal effekt og 

holdbarhed.

Tågelygter*

For at forbedre sigtbarheden kan 

Peugeot Boxer udstyres med integrerede 

tågeforlygter af polycarbonat nederst i 

kofangeren.

PASSIV SIKKERHED

Airbags

I Peugeot Boxer sidder fører og passagerer 

godt beskyttet af de mange airbags i 

tilfælde af kollision:

• 1 førerairbag og 1 passagerairbag* foran

• 2 sideairbags**

• 2 gardinairbags**

Selealarm for førerpladsen

Førersædet er udstyret med en kontakt, 

der registrerer om sikkerhedsselen er 

spændt.

*Option eller standard afhængigt af version
**Kun tilgængelig på version med enkelt 
passagersæde.



AFBRYDELSE AF 

BRÆNDSTOFTILFØRSLEN 

I tilfælde af kollision afbrydes 

brændstoftilførslen automatisk, hvilket 

begrænser risikoen for brand.

Anti-klem sikring på førerdørens rude

Den el-betjente rude er forsynet med en 

anti-klem sikring, som udløses når ruden 

støder på en forhindring. 

VARIABEL SERVOSTYRING

Peugeot Boxer har variabel servostyring. 

Servoniveauet afpasses efter bilens 

hastighed.

FORSTÆRKET KARROSSERI

Flere komponenter i Peugeot Boxer er blevet 

forstærket, for at øge sikkerhedsniveauet:

• Forstærket karrosseri med    

  forprogrammerede deformeringszoner i  

  bilens front, der optager kollisionskraften.

• Et stift karrosseri i stål, der beskytter fører  

  og passagerer, forstærkede fordøre, som  

  medvirker til at forstærke kabinen.

• Optimeret dimensionering af fortøjet,     

  således at en del af kollisionskraften   

  overføres til vognbunden.

• Sikkerhedsratstamme– og pedaler for at  

  beskytte føreren.

 

ADVARSLER

Registrering af åben dør

Dette system registrerer, hvis en dør stadig 

er åben, også i varerummet. En kontrollampe 

i instrumentgruppen eller på touchskærmen 

tændes. 







STANDARD FARVER

METAL FARVER

WPP0
Standard
Hvid
Banquise

BIP0
Standard
Gul
Carioca

4FM0
Metal
Blå 
Lago

H8M0
Metal
Hvid
Guld

ZRM0
Metal
Grå 
Aluminium

1QM0
Metal
Rød
Profond

4PP0
Standard
Blå
Impérial

1XP0
Standard
Rød
Tiziano



E9M0
Metal
Grå 
Graphite

ZWM0
Metal
Grå
Fer

5VP0
Standard
Blå
Line



FÆLGE

16” alufælge 
på Tung version*

15” alufælge 
på Let version*

15” hjulkapsler 
på Let versio*

16” hjulkapsler 
på Tung version*

16” BRIERE alufælge 
på Let version* *Option.



INDTRÆK

Peugeot Boxer fås med det praktiske  
og slidstærke ”sort-røde Twill / Darko”  
stof. Standard 

”Sort-rødt Twill / Darko” stof



MODELPROGRAMMET DÆKKER ALLE BEHOV

Peugeot Boxer fås i mange 

karrosseriversioner, så der altid er 

en version, der passer til dig og din 

virksomheds behov:

• Lukket kassevogn, ladvogn med alm. 

  eller dobbelt kabine til varetransport.

• Chassis med enkel eller dobbelt kabine 

  bruges som platform til specialopbygning.

• Combi til personbefordring med 5 til 9   

  pladser afhængigt af hvilken model, 

  du vælger. 

• Mandskabsvogn, lukket kassevogn med 

  7 sæder og varerum bagi.



Peugeot Boxer fås i forskellige varianter

Kassevogn

Mandskabsvogn

Åben ladvogn med enkeltkabine

Åben ladvogn med dobbeltkabine

Chassis med enkeltkabine

Chassis med dobbeltkabine

Combi

 Let  modelprogram Maks. tilladt totalvægt

330 3,0 T

333 3,3 T

335 3,5 T

 Tungt  modelprogram Maks. tilladt totalvægt

435 3,5 T



*Fås også som Combi.
**Fås også som Minibus.

BOXER EFTER DINE MÅL

Boxer kassevogn fås i 3 højder (2254 mm – 2522 mm – 2760 mm) 
og 4 længder (4963 mm – 5413 mm – 5998 mm – 6363 mm).

L3H2  

L1H1  

L1H2  

L2H1  

L2H2

L3H3  

L4H2

L4H3



Kassevogn Varerumsvolumen (m3)

L1H1 8,0

L1H2 9,5

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0

Combi Pladser*

L1H1 5 til 9

L2H2 5 til 9

*Inkl. fører



COMBI PERSONBEFORDRING



I Peugeot Boxer Combi kan der sidde op til 9 

personer: 

1 bænksæde med 2 pladser og 1 førersæde 

foran, samt 2 bænksæder med 3 pladser på 

række 2 og 3 eller 2 rækker med 3 individuelle 

sæder, afhængigt af version.

Sammenfoldelige bænksæder

Som option i Combi, er de bageste sæder 

sammenfoldelige og udtagelige, og forsynet 

med højderegulerbare 3-punktsseler. 

 De yderste sæder på række 2 og 3 er forsynet 

med Isofix beslag til børnesæder.



Total bredde 
(ekskl. sidespejle): 2050 mm Læssehøjde: fra 493 til 602 mm

Max. indvendig bredde:1870 mm 
Bredde mellem hjulkasser: 1422 mm

Udvendige mål 
Døre Indvendige mål

(varerummets mål)
Sideskydedørsåbning Bagdørsåbning

 L1H1 4963 mm 2254 mm 1075 mm 1485 mm 1562 mm 1520 mm 2670 mm 1662 mm

 L1H2 4963 mm 2522 mm 1075 mm 1485 mm 1562 mm 1790 mm 2670 mm 1932 mm

 L2H1 5413 mm 2254 mm 1250 mm 1485 mm 1562 mm 1520 mm 3120 mm 1662 mm

 L2H2 5413 mm 2522 mm 1250 mm 1755 mm 1562 mm 1790 mm 3120 mm 1932 mm

 L3H2 5998 mm 2522 mm 1250 mm 1755 mm 1562 mm 1790 mm 3705 mm 1932 mm

 L3H3 5998 mm 2760 mm 1250 mm 1755 mm 1562 mm 2030 mm 3705 mm 2172 mm

 L4H2 6363 mm 2522 mm 1250 mm 1755 mm 1562 mm 1790 mm 4070 mm 1932 mm

 L4H3 6363 mm 2760 mm 1250 mm 1755 mm 1562 mm 2030 mm 4070 mm 2172 mm

Længde Højde Bredde Højde Bredde Højde Længde Højde

DIMENSIONER

KASSEVOGN

VARERUMSVOLUMEN

L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Volumen (m3) 8,0 9,5 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0



LASTEEVNE (KG)

Let 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
110 hk

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L1H1

330 1155 1140

L1H2

330 1125 1110

L2H1

330 1115 1100 1100

333 1400

L2H2

330 1075

333 1375 1375

335 1575 1575

L3H2

333 1325 1325

335 1525 1525

Tungt 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L2H2

435 1535

L3H2

435 1485

L3H3

435 1460

L4H2

435 1440

L4H3

435 1410



ÅBEN LADVOGN MED ENKEL / DOBBELT KABINE

DIMENSIONER

Åben ladvogn med enkel kabine                 Åben ladvogn med dobbelt kabine

Mål
Lad indvendigt Total udvendigt

Længde Længde

L2 3150 mm 5676 mm

L3 3810 mm 6338 mm

L4 4180 mm 6706 mm

Køretøjshøjde 2254 mm

Indvendig ladbredde 2150 mm

Udvendig ladbredde 2200 mm

Højde på forsmæk 600 mm

Højde på sider og bagsmæk 300 mm

Køretøjshøjde 2254 mm

Indvendig ladbredde 2150 mm

Udvendig ladbredde 2200 mm

Højde på forsmæk 600 mm

Højde på sider og bagsmæk                                            300 mm

Mål
Lad indvendigt Total udvendigt

Længde Længde

L2 2270 mm 5640 mm

L3 2910 mm 6288 mm



LASTEEVNE (KG)

Åben ladvogn med enkel kabine

Let 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L2

333 1355

L3

333 1285

335 1485 1485

Tungt 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L3

435 1445

L4

435 1400

Åben ladvogn med dobbelt kabine

Let 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L2

335 1440

L3

335 1330 1330

Tungt 
modelprogram

2.0 L BlueHDi
163 hk

L3

435 1290



CHASSIS MED ENKEL / DOBBELT KABINE

DIMENSIONER
 Bil før opbygning

Chassis med enkeltkabine Chassis med dobbeltkabine

Udvendige mål

Total længde Maks. opbygningslængde

L2 5258 mm 6468 mm

L3 5883 mm 7383 mm

L4 6208 mm 7383 mm

Totalbredde (uden sidespejle) 2050 mm

Maks. opbygningsbredde 2350 mm

Maks. opbygningshøjde 3500 mm

Udvendige mål

Total længde Maks. opbygningslængde

L2 5258 mm 6468 mm

L3 5883 mm 7383 mm

Totalbredde (uden sidespejle) 2050 mm

Maks. opbygningsbredde 2350 mm

Maks. opbygningshøjde 3500 mm



LASTEEVNE (KG)
Bil før opbygning

Enkeltkabine Chassis

Let 
modelprogram 

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L2

333 1665

L3

333 1645

335 1845 1845

  

Tungt 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L3

435 1805

L4

435 1790

Dobbeltkabine Chassis

Let 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L2

335 1650

L3

335 1620 1620

Tungt 
modelprogram

2.0 L BlueHDi 
130 hk

2.0 L BlueHDi 
163 hk

L3

435 1580



Den viste bil er en Boxer L2H2.



MANDSKABSVOGN

DIMENSIONER
 Bil før opbygning

Ruderne i mandskabsvognen har fået nye dimensioner af hensyn til bedre komfort for 

passagerne. Der er mulighed for at få oplukkelige ruder på L3H2 versionerne.

Nyttelængde 400 mm fra vognbunden

L3H2 2660 mm 

L4H2 3020 mm 

Nyttelængde 1000 mm fra vognbunden

L3H2 2050 mm

L4H2 2870 mm

VARERUMSVOLUMEN

L3H2 L4H2

Volumen (m3) 10,5 12,5



TILBEHØR

1  Den viste bil er udstyret med tagbagagebærer af stål,  
    trædeplade, lastrulle og vinddeflektor. Kan suppleres  
    med en stige

2  Stænklapper

3  Anhængertræk

4  Gummimåtter

5  Indvendigt beskyttelsessæt i polypropylen

6  Bakkamera

1

52 6

3 4  



FORHANDLERNET OG SERVICE

PEUGEOT INTERNET

Besøg Peugeot på internettet. Her finder
du oplysninger om vores modeller, priser,
tilbehør samt mulighed for at besøge hver
enkelt forhandler i Danmark: 
www.peugeot.dk

Informationer og illustrationer i denne brochure er baseret på tekniske specifikationer på det tidspunkt, den er fremstillet. Det viste udstyr fås som standard eller option afhængigt  
af udstyrsniveau. Peugeot forbeholder sig ret til, inden for rammerne af produktets løbende udvikling, at ændre de tekniske specifikationer, udstyr, optioner og farver. Den forhånden-
værende teknik og billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer. For yderligere og mere præcise informationer  
henvises til Peugeot-forhandleren. Dette katalog eller dele af det må ikke kopieres uden tilladelse fra Peugeot Danmark.

ORIGINALE PEUGEOT RESERVEDELE

For at sikre kvalitet og sikkerhed har  
alle vores originale Peugeot-reservedele
gennemgået mange tests og kontroller.
Dette sikrer pasform og levetid. Der er  
to års reklamationsret på dele og arbejde
udført hos Peugeot-forhandleren.

PEUGEOT ASSISTANCE

Får du et driftstop på vejen, som skyldes 
en defekt i bilen, kontakter du blot Peugeot 
Assistance, der de første to år af bilens liv 
vil komme og hjælpe dig videre.

PEUGEOT FORHANDLERNET

Ved at vælge en Peugeot, kan du nyde
godt af et udbygget og tæt forhandlernet,
der altid står til rådighed. Der findes 60
forhandlersteder alene i Danmark og hele
7.000 i Europa. Du kan altid have fuld tillid
til alle forhandlere - de er alle Peugeot- 
specialister.

TRYGHED MED PEUGEOT

FINANSIERING MED PEUGEOT FINANS

Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med
finansiering af din nye bil. Forhandlerne
kan tilbyde en yderst fordelagtig
finansiering via Peugeot Finans.

For en fast månedlig ydelse kan du
desuden indgå en Peugeot serviceaftale 
i op til 5 år og op til 205.000 km. Du kan
læse mere om Peugeots serviceaftaler 
på www.peugeot.dk

Når du vælger en Peugeot, nyder du samtidig godt af et veluddannet og motiveret forhandlernet, der altid står til rådighed.  
Peugeots forhandlernetværk er samtidig et af de tætteste i Europa og Danmark.

Du kan desuden tilmelde dig Peugeots  
nyhedsbrev på peugeot.dk/nyhedsbrev,  
hvor du kan få nyheder fra Peugeots verden,
invitationer til events, information om gode
tilbud osv.

Du kan også blive fan af Peugeot Danmark
på Facebook, hvor vi har en profil. Her kan
du opleve dugfriske nyheder, særlige
konkurrencer m.m.


