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PEUGEOT 508-in radikal və cəsarətli dizaynını 
qiymətləndirin.

Möhtəşəm sürücülük təcrübəsindən və qabaqcıl texnoloji 
yeniliklərdən həzz alın.

Seçim gücü öhdəliyimizlə, kombinə edilmiş sürmədə 54 
km-ə qədər WLTP (ümumdünya harmonikləşdirilmiş 
yüngül vasitə sınaq proseduru) və şəhərdaxili sürmədə 65 
km-ə qədər məsafəyə malik, səmərəli ICE və ya plug-in 
hibrid mühərriklə təchiz edilmiş PEUGEOT 508-i seçin.

DİZAYN 
İNTERYER 
TEXNOLOGİYA 
MÜHƏRRİKLƏR 
FƏRDİLƏŞDİRMƏ
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RADİKAL SEDAN

Aşağı, dinamik forması, aqressiv ön 
hissəsi və polad, əzələli üslubu ilə 
PEUGEOT 508 Fastback yeni idman və 
zəriflik dövrünü müjdələyir.

Onun heykəltəraşlıq xətləri, parlaq qara 
haşiyələnmiş yeni tünd xrom damalı 
barmaqlığı və yüngül işarəsi onun parlaq, 
cəsarətli və innovativ ruhunu vurğulayır.

(1) Eskiz.

(1) Davamlı olaraq tavan xəttini çəkməyə meylli 
bədən növü.
(2) Tam GT və GT pack.



İŞIĞI GÖRÜN

Gecə-gündüz təhlükəsizlik və 
təkmilləşdirilmiş vizual rahatlıq üçün 
markanın səciyyəvi yüngül işarəsi özü-
özünü tənzimləyən funksiyalı Full LED 
faralar, ön LED göstəriciləri və statik 
döngə funksiyalarından ibarətdir.

(1) Versiyadan asılı olaraq standart və ya seçim kimi 
mövcuddur.

KÜTLƏDƏN FƏQLƏNMƏK
Arxa işıq işarəsi iki tam LED 3D üç pəncəli işığın ətrafında cəmləşir ki, onlar da 
qapıları bağlayan və açan zaman işıqlanır.
İşıqların intensivliyi avtomatik olaraq işıq şəraitinə uyğunlaşır və görmə 
qabiliyyətini artırır.

(1)  Versiyadan asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya 
mövcud deyil.

(2) Bu funksiya yoldakı digər sürücüləri narahat etməmək 
üçün faraların gücünü avtomobilin yükünə uyğun olaraq 
avtomatik tənzimləyir. 



HƏR DETALDA MÜKƏMMƏLLİK 
Çərçivəsiz qapıların zərifliyi müstəsna PEUGEOT 508 fastback-in saf üslub xətlərini mükəmməl şəkildə 
müşayiət edir. Dizayn komandası güzəştə getmədən estetika və keyfiyyət təqdim etmək üçün bütün 
təcrübəsindən istifadə etmişdir. Böyük bir iş prosesi hissələrə bölündü, uyğunlaşmağa və bitirməyə 
hazırlandı, son nəticədə, hər bir detalın özünəməxsus mükəmməllik toxunuşu qazanıldı.

1) Modeldən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya mövcud deyil.

DÜNYAYA AÇIQ
Ətrafınızdakı mənzərələrin gözəlliyinin fərqinə varın. Panoramik 
açılan şüşə tavan arxadakı sərnişinlər də daxil olmaqla bütün 
sərnişinlərə mənzərənin unikal geniş bucaqlı görünüşünü təqdim 
edir.
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MÜXTƏLİF NİŞANLAR

Salonun arxa və yan tərəflərindəki xüsusi 
dikroik HİBRİD nişanları onun plug- in 
hibrid dünyasının bir hissəsi olduğunu 
göstərir.Məhdud dövriyyə zonalarına 
daxil olmağı asanlaşdırmaq üçün, salon 
elektrik rejimində olduqda, ön şüşənin 
yuxarı hissəsində kənardan görünən 
mavi rəngli LED yanır.

1)Baqajın həcmi döşəmənin üzərindədir
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MİSİLSİZ PEUGEOT 
I-COCKPIT®
PEUGEOT i-Cockpit®-də idarəetmə 
elementlərini nəzarətinizə götürün və yığcam 
sükan, konfiqurasiya edilə bilən rəqəmsal 
alətlər paneli və 10” HD sensor ekran ilə çevik 
və uzaqgörən sürücülük təcrübəsi əldə edin. 
PEUGEOT 508 PLUG-İN HİBRİD-in alətlər paneli 
və sensor ekranı enerji axını, sürmə rejimi, 
elektrik diapazonu, yanacaq diapazonu və 
gücölçən kimi məlumatları göstərməyə imkan 
verən xüsusi bir dünya təklif edir.

(1) Versiyadan asılı olaraq standart, istəyə bağlı və ya mövcud 
deyil.
(2) Elektrik, hibrid, rahatlıq (avadanlığa görə) və ya idman.
(3) Ötürmə qolundan arxaya doğru sadə hərəkətlə əyləc 
pedalına basmadan “Əyləc” funksiyasını işə salmaq 
avtomobilin sürətini azaltmağa imkan verir. O, həmçinin 
mühərrik əyləci kimi akkumulyatoru doldurur.
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PLUG-İN HİBRİD KAİNATI
10 düymlük HD sensor ekran sizə batareyanın doldurulmasını planlaşdırmağa, 
tamamilə yeni PEUGEOT 508 PLAGİN HİBRİD-in parametrik funksiyalarına və 
sürücülük məlumatlarına daxil olmağa imkan verir:

• Hibrid sistem işlək şəraitdə ikən görünən enerji axınları
• Yanacaq və elektrik istehlakı statistikası
• Elektrik rejimində şarj nöqtələrinin və qalan səviyyənin
müəyyənləşdirilməsi

• Batareya parametrlərinin quraşdırılması
• “e-Save” funksiyasının aktivləşdirilməsi

(1) Standart.
(2) Naviqasiya vasitəsi ilə

DÜNYAYA BAĞLI QALIN
Mirror Screen funksiyasından istifadə edərək, 10 düymlük HD sensor ekranda tətbiqlərinizi istifadə edin.
Smartfonunuzu mərkəzi konsolda simsiz doldurun.
TomTom® xidmətlərindən istifadə edərək, real vaxt rejimində trafik və risk sahələri, həmçinin PEUGEOT 508 
PLUG-İN HYBRID ilə uyumlu doldurma nöqtələrinin müəyyən edilməsi də daxil olmaqla, səs tanıma ilə təchiz 
edilmiş naviqasiya ilə tam rahatlıqla səyahət edin.

(1) Modellərdən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya mövcud deyil. (2) Standart olaraq güzgü ekranı sensor ekranda smartfon 
proqramlarını dublikatlaşdırmağa imkan verir.  Güzgü ekranı funksiyası  mobil və internet şəbəkəyə malik olmaq şərtilə müvafiq olaraq Android 
Auto (Android ilə işləyən smartfonlar üçün), Apple CarPlayTM vasitəsilə (iOS ilə işləyən smartfonlar üçün) və ya hətta 2022-ci ilin may ayına qədər 
MirrorLink® texnologiyası (Androi-də uyğun gələn MirrorLink® i dəstəkləyən smartfonlar üçün) vasitəsilə işləyir. Yalnız bu üç sertifikatlaşdırılmış 
proqram situasiyaya əsasən stasionar halda və maşın sürərkən işləyəcək. Avtomobili idarə edərkən, müvafiq proqramların müəyyən funksiyaları 
bloklanacaq. Smartfonunuzda pulsuz əldə oluna bilən bəzi tətbiqlər üçün Android Auto, Apple CarPlayTM və ya MirrorLink® sertifikatlı ekvivalent 
proqrama ödənişli abunəlik tələb olunur. Ölkənizin PEUGEOT saytından ətraflı məlumat ala bilərsiniz. (3) Modeldən asılı olaraq istəyə əsasəndir və 
ya mövcud deyil - İQ standartına uyğun cihazlar üçün simsiz şarj olunur. (4) TomTom® xidmətləri bütün əsas idarəetmə hadisələrinin real vaxt 
rejimində göstərilməsinə imkan verir: canlı tıxac hərəkəti, yanacaqdoldurma məntəqələri, avtomobil dayanacaqları, hava proqnozu, yerli ərazidə 
axtarış və TomTom xidmətləri tərəfindən təhlükəli zonalar (ölkə qanunvericiliyindən asılı olaraq). Bütün bu xidmətlərə abunəlik 3 il müddətində 
qüvvədə qalır və sonra onlayn uzadıla və ya yenilənə bilir (ödənişli). 
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MÜASİR VƏ ZƏRİF
Müasir və zərif kainatda yerinizi alın. Nəcib və 
köhnəlməyən materiallarla bəzədilmiş PEUGEOT 508 
SW universalının interyeri öz sinfinin ən yaxşı 
dekorasiya və üzlüklərilə bəzədilib. 

OTURACAQLARIN 
ERQONOMİKASI
İstənilən vəziyyətdə böyük rahatlığı təmin etmək 
üçün break PEUGEOT 508 SW həm erqonomikanı, 
həm də tənzimləmə diapazonunu özündə birləşdirən 
AGR(1) sertifikatlı sürücü və sərnişin oturacaqlarını 
təklif edir(2). Optimal rahatlıq üçün elektrik 
tənzimlənməli və yaddaşlı 8 kiçik cibin 
aktivləşdirilməsilə, qızdırılan və masajlı(3) 
oturacaqları seçin. 

(1)Aktion Gesunder Rücken (German Back Health Label)
Modeldən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya mövcud deyil.
(2)Oturacaq uzunluğu və əyilməsi, hətta bel hissənin tənzimlənməsi.
(3)Modeldən asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

SƏSİN AYDINLIĞI
FOCAL®(1) premium Hi-Fi sistemi ən müasir səsə qulaq 
asmaq istəyənlər üçün aydın və təfərrüatlı səsin bərpasını 
təqdim edir. 10 səsgücləndirici ilə təchiz edilmiş və ən yaxşı 
akustik texnologiyalara malik PEUGEOT 508 SW universalı 
bortda Hi-Fi təcrübəsinin hüdudlarını daha da genişləndirir.

(1)Modeldən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya mövcud deyil.
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TƏRTƏMİZ SƏS ÜÇÜN 
FOCAL® Hi-Fi
Aparıcı səs keyfiyyətindən zövq alın .

On dinamikli premium Hi-Fi FOCAL® sistemi* 
və ən yaxşı akustika texnologiyaları ilə təchiz 
edilmiş PEUGEOT 508 avtomobildaxili Hi-Fi 
təcrübəsinin sərhədlərini daha da 
genişləndirir.

KEYFİYYƏTLİ OTURMA 
RAHATLIĞI
Optimal komfort üçün PEUGEOT 508 
erqonomika və oturacaq tənzimləmə dərəcəsi 
üçün AGR sertifikatına malik keyfiyyətli sürücü 
və sərnişin oturacaqları ilə təchiz edilmişdir.
Optimal rahatlıq üçün elektrik tənzimlənməsi, 
isitmə, çox nöqtəli masaj sistemi və sürücü 
oturacağının yaddaşı.

(1) Baqajın həcmi = damın altında 530 litr və arxa oturacaqlar 
qatlanmış halda 1780 litrə qədər.
(2) Versiyadan asılı olaraq standart və ya istəkdən asılı olaraq.
(3) Versiyadan asılı olaraq standart, istəydən asılı olaraq 
və ya mövcud deyil.
(4) Açarsız giriş və işə salma
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YARI-AVTONOM SÜRÜŞ
Drive Assist Plus Pack ilə PEUGEOT 508-i yarı-avtonom şəkildə idarə edin.

Zolaqda yerləşdirmə yardımçısı ilə birlikdə dayan və keç funksiyası ilə adaptiv kruiz kontrol 
sistemindən istifadə edərək, avtomobilinizin sürəti avtomatik olaraq qarşıdakı avtomobilin 
sürətinə uyğunlaşır və PEUGEOT 508-i sürücünün seçdiyi mövqedə saxlayır.

1) Modeldən asılı olaraq standart, istəyə əsasən və ya mövcud deyil.

GECƏ GÖRÜŞÜ
Gecələr və ya az görünmə şəraitində Night Vision infraqırmızı 
kamera sistemi optimallaşdırılmış sürücülük təhlükəsizliyi 
üçün PEUGEOT 508-in qarşısına çıxa biləcək piyadaların və 
ya heyvanların mövcudluğunu aşkar edir.

Sizin görmə sahənizdə rəqəmsal alətlər panelində 
xəbərdarlıq səsi ilə birlikdə şəkil də göstərilir.

(1) Gecə görmə. Modeldən asılı olaraq istəyə əsasən və ya mövcud deyil.



*

SÜRMƏ MƏSAFƏNİZİ OPTİMALLAŞDIRIN
Səyahətinizə və ya seçimlərinizə uyğun sürmə rejimlərini seçməklə PEUGEOT 508 PLUG-İN 
HİBRİD-in batareyasının ömrünü qoruyun:

-Elektrik: 135 km/saata qədər tam elektriklə
-Hibrid: bu enerji mənbələrindən istifadəni optimallaşdırmaq məqsədilə 
elektrikdən daxili yanmaya keçir.
-Rahatlıq: hibrid rejimini və idarə olunma rahatlığını birləşdirir.
-İdman: maksimum performans üçün elektrik və daxili yanma mühərriklərinin 
bütün gücündən istifadə edir.

(1) Elektrik rejimi avtomobil işə salındıqda defolt olaraq aktivləşdirilmiş rejimdir. 
(2) Yalnız idarə olunan amortizasiya ilə (AMVAR) - st andart, istəyə əsasən və ya 

modeldən asılı olaraq mövcud deyil.

TAM PARK YARDIMÇISI
Asanlıqla park etmək üçün FULL PARK ASSIST texnologiyası paralel parkinq üçün tam 
avtomatik manevr yardımı təklif edir. Sürücü ötürmə çubuğundakı funksiyanı işə salır və 
sürücü sükan çarxına və ya pedallara toxunmadan sistem lazımi yeri aşkar edir və maşını 
saxlamaq üçün lazım olduqda sürətləndirir və əyləcə basır.
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XÜSUSİ XİDMƏTLƏR 
PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID avtomobilinizin səyahətini və idarəsini 
asanlaşdırmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bütün xidmətləri kəşf edin: 

• PEUGEOT Easy-Charge vasitəsi ilə, evdə və ya ofisdə avtomobilinizi asanlıqla 
şarj edin. O, Avropada 220.000-dən çox ictimai terminaldan ibarət şəbəkəyə 
asan giriş üçün Free2Move tətbiqi ilə dəstəklənir.

• PEUGEOT Easy-Care sizə xidmət və yardım müqavilələri təqdim edir. O, 
həmçinin təkrar satış zamanı faydalı ola biləcək akkumulyator tutumunun 
sertifikatını əldə etməyə də imkan verir.

• Avtomobilinizin şarj olunmasını və ya termal kondisionerini uzaqdan idarə 
etməyə imkan verən ödənişsiz MyPeugeot® tətbiqi ilə rahatlıqla səyahət edin.
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ŞARJ EDİLƏ BİLƏN HYBRİD MÜHƏRRİKLƏR 
Ani sürətlənmə, səssiz idarəetmə və vibrasiya təklif edən elektrik rejimində sürməyin misilsiz həzzini yaşayın. 
Maksimum 165 kVt/225 at gücündə dartma qüvvəsinə malik PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID-in plug-in 
hibrid texnologiyası elektrikləşdirilmiş e-EAT8 avtomatik sürət qutusunda PureTech benzin mühərrikini (132 
kVt/180 at gücündə)(1) və elektrik mühərrikini (80 kVt/110 at gücündə) birləşdirir. Arxa oturacaqların altına 
quraşdırılmış, yaşam keyfiyyətinə və baqajın həcminə heç bir təsir göstərməyən akkumulyator(2) qarışıq 
sürmədə (3) 52 km WLTP-ə qədər və şəhərdə (3) 64 km-ə qədər batareya sərfiyyatına imkan verir. 

(1) 30 və 36 (qr/km) arasında qarışıq CO2 emissiyaları, 1,3 və 1,6 (l/100 km) arasında qarışıq istifadə. 

Homoloqasiya dəyərləri WLTP qarışıq dövrünə uyğun olaraq müəyyən edilir, bunun əsasında yeni avtomobillər 1 sentyabr 2018-ci ildən homoloqasiya edilir, 2 yanvar 2022-ci il tarixindən yenilənir. 
Verilən dəyərlər yalnız müqayisə üçündür. Yanacaq sərfiyyatı və CO₂ emissiya dəyərləri istifadə tərzindən və müxtəlif amillərdən asılı olaraq dəyişə bilər, məsələn: seçimlər, ətraf mühitin 
temperaturu, sürmə tərzi, sürət, ümumi çəki, müəyyən avadanlıqların istifadəsi (kondisioner, isitmə, radio, naviqasiya, işıqlar və s.), təkərlərin növü, yolun vəziyyəti, xarici iqlim şəraiti və s. 

(2) 11,8 kVt/saat gücü. Akkumulyatora 8 il və ya yük həcminin 70%-i üçün 160.000 km zəmanət verilir.
(3) PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID-in homoloqasiyanın bitişindən və avadanlığın səviyyəsindən asılı olaraq elektrik rejimində batareyaya qənaətin WLTP sertifikatı: qarışıq sürmədə 48 km ilə 52 
km arasında (WLTP-də qarışıq dövr) və şəhər nəqliyyatında 59 km ilə 64 km arasında (WLTP-də şəhər dövrü). Avtomobillərin 1 sentyabr 2018-ci il tarixindən homologasiya edildiyi WLTP dövrünə uyğun 
olaraq dəyərlər 2 yanvar 2022-ci il tarixinə yenilənir. Bu dəyərlər müqayisə məqsədləri üçün verilmişdir. Vacibdir: faktiki batareya qənaəti avtomobilin istifadə şərtlərindən (sürücülük tərzi, sürət, ümumi 
çəki və s.), müəyyən avadanlıqların istifadəsindən (kondisioner, istilik və s.), təkərlərin növündən, yolun vəziyyətindən, hava şəraitindən və s. asılı olaraq çox dəyişə bilir. 



YARI-AVTONOM SÜRÜŞ
Drive Assist Plus Pack ilə PEUGEOT 508-i 
yarı-avtonom şəkildə idarə edin. Zolaqda 
yerləşdirmə yardımçısı ilə birlikdə dayan 
və keç funksiyası ilə adaptiv kruiz kontrol 
sistemindən istifadə edərək, 
avtomobilinizin sürəti avtomatik olaraq 
qarşıdakı avtomobilin sürətinə 
uyğunlaşır və PEUGEOT 508-i sürücünün 
seçdiyi mövqedə saxlayır.

(1) WLTP dəyərləri: qarışıq dövrdə yanacaq sərfi 6,0-dan 6,4-ə 
qədər (l/100 km) - CO2 emissiyaları (qarışıq) WLTP: 134-dən 
145-ə (qr/km) qədər. 

(2) WLTP dəyərləri: qarışıq dövrdə yanacaq sərfi 4,7-dən 5,1-ə 
qədər (l/100 km) - CO2 emissiyaları (qarışıq) WLTP: 123-dən 
133-ə (qr/km) qədər. 

1 sentyabr 2018-ci il tarixindən homologasiya edildiyi WLTP dövrünə uyğun 
olaraq dəyərlər 2 yanvar 2022-ci il tarixinə yenilənir. Verilən dəyərlər yalnız 
müqayisə üçündür. Yanacaq sərfiyyatı və CO₂ emissiya dəyərləri istifadə 
tərzindən və müxtəlif amillərdən asılı olaraq dəyişə bilər, məsələn: seçimlər, 
ətraf mühitin temperaturu, sürmə tərzi, sürət, ümumi çəki, müəyyən 
avadanlıqların istifadəsi (kondisioner, isitmə, radio, naviqasiya, işıqlar və s.), 
təkərlərin növü, yolun vəziyyəti, xarici iqlim şəraiti və s. 

18



FƏ
R
D
İL
Ə
Ş
D
İR
M
Ə



TƏQDİMAT
Peugeot 508 SW-ni tamamilə sizin rifahınıza həsr 
olunmuş şəxsi yaşayış sahəsinə çevirmək üçün 
zərif və köhnəlməyən materiallardan hazırlanmış 
dekorasiya və üzlüklərı(1) seçin. Əyləşin, qapını 
bağlayın və dincəlin. 

(1) Modeldən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya 
mövcud deyil.
Dəri və digər materiallar: dəri üzlüklərin təfərrüatları üçün satış 
nöqtələrində və ya ölkənizin PEUGEOT saytında mövcud texniki 
xüsusiyyətlərə baxın. 

1. Romb şəkilli parça
2. İmila parça və TEP Mistral
3. Belomka Parça və TEP Mistral
4. Naxışlı dəri və TEP Mistral
5. Naxışlı dəri və TEP Guérande
6. Aikinit tikişli Sellier Mistral naxışlı dəri
7. Aikinite tikişli Red Sellier naxışlı dərisi
8. Alcantara® tikişli Aikinite & TEP Mistral
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16 düymlük BANDON 16 düymlük CYPRESS 17 düymlük MERİON iki 
rəng çalarlı parıldayan 

18 düymlük HIRONE 
iki rəng çalarlı 

parıldayan laklı Tozlu 
Boz (Grey dust) 

18 düymlük SPERONE 
iki rəng çalarlı parıldayan 

19 düymlük 
AVGUSTA iki rəng 

çalarlı parıldayan laklı 
Tozlu Boz (Grey 

dust)

Ağ Mirvari (2) 

Tünd Boz (2)Açıq Boz (2) Qara Mirvari (2)

Tünd Göy (1)  Eliksir Qırmızısı (2)

RƏNGİ SEÇİN
Break PEUGEOT 508 SW 
tamamlamaq üçün mövcud 6 rəng 
arasından öz rənginizi istəyinizə uyğun 
seçin.

(1)  Standart
(2)  İstəkdən asılı olaraq

SADƏCƏ PARILDAYIN
Alüminium təkər diskləri sayəsində PEUGEOT 
508 
SW-nin yüksək səviyyəli xarici görünüşü 6 
fərdiləşdirilmiş model (1) arasından seçilir.

(1) Modeldən və mühərriklərdən asılı olaraq standart, istəyə əsasən 
və ya mövcud deyil.
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B A Ş D A N  S O N A D Ə K  S İ Z İ N L Ə .  

ŞƏBƏKƏ VƏ XİDMƏTLƏR

Peugeot seçmək: geniş xidmət şəbəkəsindən 
faydalanaraq, gözəl qarşılama, peşəkarlıq, aparat 
məhsuldarlığı və xidmət keyfiyyətinin sizi sevindirməsi 
deməkdir. Beləliklə, sizi dinləyən, ehtiyaclarınızı 
anlayan və effektiv cavab verən bir mütəxəssislə 
əlaqə saxladığınızdan əmin olacaqsınız. 
Uzunmüddətli bir əməkdaşlıq üçün daha yaxşı hansı 
inam göstəricisi ola bilər?

SİZİN RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN

ISTEHSALÇININ ZƏMANƏTİ

Peugeot-da keyfiyyət həm də həyat tərzidir. 
Fransada, qərbi Avropa ölkələrində və Azərbaycanda 
(2), yeni avtomobiliniz istehsal xətalarına qarşı heç bir 
sürüş məhdudiyyəti olmadan 2 il müddətində ehtiyat 
hissələri və iş keyfiyyəti zəmanət altındadır. Boya 
istehsalçısının zəmanəti minik avtomobilləri üçün 3 
ildir. İstehsalçının paslanmaya qarşı zəmanəti minik 
avtomobilləri üçün 12 ildir.

PEUGEOT XİDMƏT MÜQAVİLƏLƏRİ

Zəmanətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əl avə 
baxış and texniki baxış rahat sürücülük təcrübəsi 
üçün üç unikal və şəxsi formuldur. Problem 
yarandıqda yardımdan bərpaya, köhnəlmiş hissələrin 
dəyişdirilməsindən texniki xidmətə qədər 
avtomobilinizə müdaxilə səviyyəsini siz seçirsiniz və 
həmişə Peugeot keyfiyyət zəmanətindən 
faydalanırsınız. Azad dünyanın qapıları isə sözün əsl 
mənasında üzünüzə açılır.

PEUGEOT SATIŞDAN SONRA XİDMƏT

Avtomobilinizə Peugeot şəbəkəsində texniki xidmət 
göstərilməsi Peugeot-da uyğun hissələrdən istifadə 
edərək keyfiyyətli xidmət göstərən peşəkarların 
zəmanətidir. Peugeot-un bütün seriyalarını tanıyan və 
daim ən son texnologiyalar üzrə təlim keçən ekspert 
mexanik, texnik və kuzov ustası dəstəyi verilir. 
İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş materiallar və 
alətlər, Peugeot zəmanəti bütün Peugeot şəbəkəsində 
bir illik ehtiyat hissələri və peşəkar ustalıq deməkdir. 
Hər bir avtomobil üçün İstehsalçının spesifikasiyasına, 
təmir prosesinə və Peugeot tərəfindən tənzimlənən 
standartlara uyğun ehtiyat hissələri seçimi ciddi 
şəkildə tətbiq edilir. Boya və digər seçimlər 
istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq, aşınmaya 
qarşı zəmanətin qorunması ilə təklif olunur.

ZÖVQÜNÜZ ÜÇÜN

PEUGEOT BUTİKİ

Avtomobiliniz üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Peugeot 
orijinal aksesuarlarının və avadanlıqlarının zəngin 
çeşidi. Özünüzə və ya yaxınlarınıza hədiyyə etmək 
üçün Peugeot imic məhsulları palitrası üçün 
www.peugeot.az ünvanına da baxın.

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot-nu onlayn kəşf edin, bizim ünvana klikləyin: 
www.peugeot.az 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Peugeot Azərbaycan şirkəti avtomobilinizdə həyata 
keçirilən satış sonrası xidmətdən sonrakı günlərdə 
sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Suallara cavab verməklə siz 
Peugeot xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
töhfə verə bilərsiniz.

ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN

Peugeot şəbəkəsi aşağıdakı təcrübələr vasitəsilə 
gündəlik həyatda ətraf mühiti daha yaxşı qorumağa 
çalışır:

- Tullantıları növlərinə və təhlükə dərəcəsinə görə 
ayırır və toplanmasını təmin etməklə müvafiq 
emal bölmələrinə yönləndirir.

- Tullantıların ideal şəkildə istifadə edilməsini və ən 
yaxşı şəraitdə utilizasiyasını təmin etmək üçün 
administrasiya (6) tərəfindən müvafiq qaydada 
icazə verilmiş xidmət təminatçılarına toplama və 
emal xidmətləri göstərir.

- Ciddi təhlükəsizlik şərtlərinə riayət etməklə və ya 
əvəzinə ekoloji cəhətdən təmiz əvəzedicilərdən 
istifadə etməklə kimyəvi məhsulların istifadəsi ilə 
bağlı riskləri nəzarət altında saxlayır.

- Sizə Peugeot standart ehtiyat hissələri(7) və ya 
texnika(8) çeşidli qulluq vasitələri kimi ətraf 
mühitin mühafizəsi həllərini təklif edir.




