
PEUGEOT 508



PEUGEOT 508
Peugeot 508 демонструє впевнений та сучасний стиль. Силует автомобіля став більш 
структурованим завдяки витягнутій по вертикалі решітці радіатора із зображенням лева — 
емблемою Peugeot — у центрі, а також завдяки повністю світлодіодним переднім фарам  
і більш горизонтальній лінії капота. 

Салон автомобіля відрізняється стильним дизайном. Використані матеріали та ретельність 
оздоблення створюють висококласну атмосферу й комфорт у салоні, a високотехнологічне 
обладнання надає більше безпеки.



ВПЕВНЕНИЙ СТИЛЬ 
Надійний та елегантний бампер підкреслює силует, посилюючи  
при цьому свою захисну функцію.

Задні фари розташовані на горизонтальній лінії як збоку, так і ззаду.  
Малюнок фар у формі сліду трьох кігтів лева з яскраво-червоним  
обрамленням підкреслює високотехнологічний стиль Peugeot 508.



МИСТЕЦТВО В ДЕТАЛЯХ
Досконалий дизайн Peugeot 508 виражений в усьому, аж до найдрібніших деталей салону.

Опинившись в автомобілі, ви відкриєте для себе інтер’єр високого класу, що був ретельно 
продуманий для створення комфорту й приємних відчуттів.

Технологічне місце водія — кольоровий проекційний дисплей, благородний стиль приладової панелі, 
сенсорний екран 7” — відразу надає відчуття безтурботності.

Для оформлення й оббивки сидінь використані вишукані матеріали: в них елегантно поєднуються 
хромовані, глянцеві й матові чорні елементи та шкіряне оздоблення.

Peugeot 508 демонструє свою приналежність до світу витонченості без показної розкоші.



ВІДЧУТТЯ КОМФОРТУ 
Ретельно розроблений дизайн салону Peugeot 508 призначений забезпечити максимальний комфорт 
як водієві, так і пасажирам. Опинившись у його елегантному салоні, скористайтеся простором 
та обладнанням, щоб посилити відчуття насолоди від перебування в салоні автомобіля.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Для забезпечення місткості автомобіля та одночасного збереження комфорту Peugeot 508 має багато 
простору для зберігання. Його призначення — зробити зручнішим перебування у салоні як водія, так 
і пасажирів. До складу цих відділень входять ящик для рукавичок з охолодженням, відділення для зберігання 
у центральній консолі, по дві підставки для склянок у передніх і задніх сидінь*, відділення для пляшок у панелі 
кожної з дверей, ємність для зберігання в підлокітнику та мобільна попільничка.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.

СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ
Окрім двозонних автоматичних систем клімат-контролю*, автомобілі Peugeot 508 можуть оснащуватися 
чотиризонними* системами клімат-контролю, в яких передбачено роздільне управління системою 
кондиціонування для водія і для кожного з пасажирів. Таким чином, кожен може вибрати найбільш 
відповідний режим кондиціонування.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.

КРІСЛА
Завдяки високоефективній конструкції, водій та пасажири можуть мати значний простір як на передніх, 
так і на задньому сидінні. Такий комфорт забезпечується якістю крісел, розроблених з урахуванням трьох 
ключових елементів: стиль, підтримка спини та індивідуальний комфорт.

Крісла можуть бути оснащені функціями електричного регулювання* та підігріву*. Довжина сидінь передніх 
крісел Peugeot 508 може мінятися завдяки регульованій частині подушки, що виступає*. У водійських 
кріслах зі шкіряною оббивкою Nappa** доступна також масажна функція у поєднанні із запам’ятовуванням 
регулювань крісла.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля. 
**  Крісла з оббивкою зі шкіри та інших матеріалів. Для отримання детальної інформації ознайомтеся з технічними характеристиками, 
доступними в дилерському центрі або на сайті www.peugeot.ua. Устаткування залежить від версії автомобіля.

АВТОНОМНЕ ПРОГРАМОВАНЕ ОПАЛЕННЯ
Для того щоб забезпечити найбільш комфортні умови, Peugeot 508 може оснащуватись автономною 
програмованою опалювальною системою*, яка дозволяє попередньо настроїти нагрів або вентиляцію 
салону за допомогою програматора. Таким чином, до моменту, коли ви опинитеся в салоні, в ньому буде 
забезпечена потрібна температура.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.



КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ*
Камера заднього виду включається автоматично при включенні задньої передачі. 
Вона дозволяє водієві бачити свої маневри на великому сенсорному екрані, 
забезпечуючи більше безпеки і легкості керування.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.

КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ*
Отримуйте основну інформацію, що потрібна для керування автомобілем, 
не відводячи погляду від дороги! На розташований біля лобового скла дисплей 
Head-up проектується у кольорі інформація, таким чином, ви постійно та в безпечному 
режимі можете зчитувати з екрана швидкість, дані круїз-контролю* та вказівки 
навігаційної системи**.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.
**  Функція доступна при наявності сенсорного екрана SMEG+.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ* ТА КОНТРОЛЬ СЛІПОЇ ЗОНИ
Система подає звукові та візуальні сигнали при паркуванні переднім і заднім ходом, інформуючи водія про відстань, 
яка відділяє автомобіль від перешкоди. Завдяки чотирьом датчикам у передньому і задньому бамперах, система контролю 
сліпої зони (обов’язково пов’язана із системою допомоги при паркуванні переднім ходом) дозволяє водієві отримувати 
інформацію про наявність автомобіля у сліпій зоні. Помаранчевий індикатор загоряється на одному із зовнішніх дзеркал 
заднього виду для попередження водія.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.

ЛЕГКІСТЬ КЕРУВАННЯ
Інтелектуальний та інноваційний Peugeot 508 оснащений обладнанням, яке полегшить керування автомобілем. 

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВОДІННЯ:



АУДІОСИСТЕМА ТА НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА
На Peugeot 508 встановлюється аудіосистема WIP Sound 
або SMEG+*.
Автомагнітола з програвачем CD/MP3 WIP Sound bi-turner з’єднана 
з шістьма колонками та серійно оснащується роз’ємом USB/jack.

СЕНСОРНИЙ ЕКРАН SMEG+*
Завдяки обладнанню SMEG+, Peugeot 508 потрапляє у всесвіт 
комунікацій, цифрових технологій та сучасності. Сенсорний екран 
високої роздільної здатності забезпечує доступ до численних 
різноманітних функцій з використанням різних можливостей 
підключення, що дозволяє управляти мультимедійними пристроями, 
навігаційною системою, телефонним та комунікаційним зв’язком.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.

СИСТЕМИ ARKAMYS І СИСТЕМИ HI-FI JBL *
На Peugeot 508 серійно встановлюється система цифрової 
обробки звуку, яка дозволяє створити більш збалансовану звукову 
атмосферу. Ця система передає звук на рівень вітрового скла, 
забезпечуючи гармонійне звучання музичних інструментів і голосів 
у просторі навпроти пасажирів.

Якщо ви бажаєте потрапити у світ високої точності програвання 
звуку, Peugeot 508 пропонує систему HI-FI JBL*, яка складається 
з 10 колонок, поєднаних із підсилювачем потужністю 500 Вт.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
СИСТЕМ
Peugeot 508 як автомобіль, що сполучається з іншими пристроями 
і системами, забезпечує підключення послуг та навігаційних 
пристроїв, якими легко керувати із сенсорного екрана 7”.



ВИРАЗНИЙ ПОГЛЯД 
Передня частина автомобіля була повністю перероблена для посилення стилістичних особливостей, 
які відображені в конфігурації освітлювальних приладів і акцентуються використанням технології 
Full Led*, що надає виразності його погляду. Елементи у формі пазурів, що вписані у задні ліхтарі 
седана, підкреслюють стильний зовнішній вигляд автомобіля, завдяки чому підвищується  
стильова ідентичність марки!

*  Світлодіодне освітлення 100 %; обладнання залежить від версії автомобіля.



PEUGEOT ТА ДОВКІЛЛЯ ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ СО2

Peugeot пропонує широкий вибір автомобілів з низьким 
рівнем викидів. Понад половини світових продажів становлять 
автомобілі з викидами в атмосферу СО2 менше 140 г/км.  
Саме це досягнення ґрунтується на випробуваних технологіях,  
у яких Peugeot є лідером. Дизельний двигун, оснащений 
фільтром твердих часточок (запущений з 2000 р.),  
що встановлений на багатьох моделях і яким обладнано 
понад 2,1 млн автомобілів (скорочення на 99,99 % викидів 
твердих часточок) — фільтр знижує кількість викидів часточок 
дизельного пального до дозволеної норми (0,004 г/км),  
а також на провідних технологіях: інтеграція Stop & Start, 
розвиток нового покоління HDi- 
та бензинових двигунів.

BlueHDi ДВИГУНИ
Peugeot 508 пропонує нову технологію, зокрема 
у версіях BlueHDi, яка іменується дизельними двигунами Euro 6. 
Пов’язуючи SCR (вибіркова каталітична нейтралізація) 
із сажовим фільтром, що сам очищується, технологія BlueHDi 
різко знижує NOx (оксид вуглецю) більш ніж на 90 %, оптимізувавши 
викиди CO2, споживання пального та зменшивши викиди 
твердих часточок на 99,9 %.

Таким чином, двигуни BlueHDi (1,6 л 120 к. с., 2,0 л 180 к. с.),  
що обладнанi 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, 
знижують рівень викидів CO2 відповідно до 102 і 112 г/км,  
що є найкращим співвідношенням потужності та економічності 
у сегменті.

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН 

ДВИГУН 1,6 л THP 156 к. с.
Двигун, який комплектується 6-ступінчастою автоматичною 
коробкою передач АКПП6, забезпечує високий крутний момент 
(240 Нм при 1400 хв). Цей двигун відрізняється високою 
прийомистістю та еластичністю.

Двигуни Коробка передач
Витрата пального (л/100 км)*

CO2 (г/км)
Міський цикл Заміський цикл Змішаний цикл

БЕНЗИНОВІ

1,6 Е ТНР, 156 к. с. АТ6 10,5 5,3 7,1 164

ДИЗЕЛЬНІ

1,6 BlueHDi, 120 к. с. АТ6 4,5 3,6 3,9 102

2,0 BlueHDi, 180 к. с. АТ6 5,2 3,8 4,3 112

* Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, погодних 
та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися 
від зазначеної і визначається лише експериментально.



БЕЗПЕКА
Обладнання Peugeot 508, що надає більше безпеки:

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ТА ESP
До динамічної поведінки Peugeot 508 на дорозі додається 
підвищений рівень безпеки завдяки встановлюваній серійно 
системи динамічної стабілізації ESP.

Вона поєднує в собі функції антиблокувальної системи (ABS), 
протибуксівної системи (ASR), системи електронного розподілу 
гальмівних сил (EBV і CBC), системи допомоги при екстреному 
гальмуванні (AFU), системи, що запобігає блокування ведучих коліс 
(MSR), та розумної протибуксівної системи, яка дозволяє оптимізувати 
просування Peugeot 508 при слабкому зчепленні з дорогою.

ЕЛЕКТРИЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО* 
Електричне стоянкове гальмо активується автоматично при 
виключенні запалення, зокрема у разі раптової зупинки 
двигуна, і відключається також автоматично при натисканні 
на педаль газу. Функція допомоги при рушанні на підйомі, що 
об’єднана з FSE, забезпечує запізнювання відключення гальма 
(протягом 2 сек.), коли автомобіль перебуває на похилій дорозі. 

* Обладнання залежить від версії автомобіля.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ / ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ*
Круїз-контроль дозволяє підтримувати постійну швидкість,
тоді як обмежувач дозволяє запрограмувати швидкість, 
яку не можна перевищувати. Управління цими системами 
доступно з багатофункціонального керма. Можна 
запрограмувати 5 швидкостей через меню завдання 
параметрів автомобіля.

* Обладнання залежить від версії автомобіля.

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ*
Захист людей, що перебувають в автомобілі, підсилюють 
6 подушок безпеки: 2 фронтальні подушки безпеки, 2 бічні 
передні подушки безпеки та 2 віконні подушки безпеки (шторки) 
спереду і ззаду.

* Встановлюються серійно.

ПІДГОЛІВНИКИ*
Регульовані підголівники передніх крісел можна розташувати 
точно на бажаній висоті з урахуванням відсутності фіксації 
стрижнів. Розмір і форма підголівників дозволяють розміщувати 
їх якомога ближче до голів людей, що перебувають в автомобілі, 
для забезпечення потрібного рівня захисту.

* Встановлюються серійно.

АВТОМАТИЧНЕ ВКЛЮЧЕННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА*
У нічний час спеціальний датчик постійно аналізує умови руху 
(автомобіль зустрічного руху; автомобіль, що їде попереду; 
освітлені міські зони тощо) і в разі можливості перемикає фари 
в режим дальнього світла, підвищуючи завдяки цьому оглядовість.

*  Обладнання залежить від версії автомобіля. Функція доступна тільки для фар Full Led.

ДОДАТКОВЕ СПРЯМОВАНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
При включеному ближньому або дальньому світлі фар і швидкості 
автомобіля нижче 40 км/год внутрішня зона віражу висвітлюється 
протитуманними фарами. Використання такого додаткового 
спрямованого освітлення особливо корисно у міських умовах, 
при проїзді перехресть, під час руху по звивистій дорозі, а також 
при маневруванні на парковці.



КОЛЬОРИ КУЗОВА*

Сріблястий (Gris Aluminium)

КОЛЬОРИ КУЗОВНОЇ ЕМАЛІ МЕТАЛІК

Темно-сірий (Gris Haria 2) Чорний (Noir Perla Nera)

Стальний (Gris Artense) Сірий (Gris Shark) КОЛЬОРИ КУЗОВНОЇ ЕМАЛІ ПЕРЛАМУТР
Білий (Blanc Nacré)

Синій (Bleu Bourrasque)

* Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру.

Коричневий (Brun Guaranja) КОЛЬОРИ МАТОВОЇ ЕМАЛІ 
Білий (Blanc Banquise)



Легкосплавний колісний диск 16”
Style 02

КОЛІСНІ ДИСКИ*

Легкосплавний колісний диск 17” Style 04

Легкосплавний колісний диск Діамантовий ефект 17” Style 11

* Обладнання залежить від версії автомобіля.

Легкосплавний колісний диск 17”
Style 04

Легкосплавний колісний диск 17”
Style 05

Легкосплавний колісний диск 18”
Style 07

Легкосплавний колісний диск 
Діамантовий ефект 17”

Style 11

Легкосплавний колісний диск 
Діамантовий ефект 18”

Style 10
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АКСЕСУАРИ ДО PEUGEOT 508



17"

16"

18"

19"

18-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК 

«АРХІПЕЛАГ» (ARCHIPEL)

18-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ 
ДИСК СТИЛЬ 08

19-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК СТИЛЬ 12

17-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК 

СТИЛЬ 06

17-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК «ХОРУС» 

(CHORUS)

17-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК СТИЛЬ 04

17-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК СТИЛЬ 05

16-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК СТИЛЬ 03

16-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК СТИЛЬ 01

18-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК «ВЕЛИКИЙ 

КУТ» (GRAND ANGLE)

16-ДЮЙМОВИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ДИСК СТИЛЬ 02

PEUGEOT 508:  
ДОПОВНЕННЯ ВАШОГО ІМІДЖУ
Прикрасьте інтер’єр вашого автомобіля. 
Маленькі дрібниці гарантують відчуття комфорту в автомобілі, адаптованому до ваших потреб і вашої особистості.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ 
СТИЛЬ «КАРБОН»

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ 
СТИЛЬ «ТЕМНИЙ АЛЮМІНІЙ»

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ 
СТИЛЬ «МАТОВАНИЙ АЛЮМІНІЙ»

ЧОХЛИ НА СИДІННЯ BRASILIA ЧОХЛИ НА СИДІННЯ RECIFE

КИЛИМОК ВОРСОВИЙ ПРОШИТИЙ КИЛИМОК ВОРСОВИЙ ФОРМОВАНИЙ КИЛИМОК ВЕЛЮРОВИЙ



КОМФОРТ, 
ЩО ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ПОТРЕБАМ

За будь-яких обставин завжди хочеться відчувати комфорт.
Аксесуари від бренду допоможуть вам адаптувати ваш Peugeot 508 до власних потреб, 
а також врахувати потреби пасажирів. Подорожування у вашому автомобілі стане справжньою насолодою.

ДЕФЛЕКТОРИ ВІКОН ДВЕРЕЙ

БІЧНІ СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ ДЛЯ ЗАДНЬОГО СКЛА

ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК 
ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ПІДДОН ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТЕРМОФОРМОВАНИЙ ПІДДОН 
ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ



ЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ
Для збереження зовнішнього вигляду вашого автомобіля 
пропонується захисний чохол.

ЗАХИСТ ПЕРЕДУСІМ

Ваш Peugeot 508 має завжди мати витончений та елегантний вигляд, тому оберіть аксесуари, 
які захистять ваш автомобіль від негоди та підкреслять ваш особистий стиль життя.

ПЕРЕДНІ БРИЗКОВИКИ ЗАДНІ БРИЗКОВИКИ

ПРОЗОРА ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА ПОРІГ БАГАЖНИКА



РІШЕННЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Хоч би якими були ваш ритм життя та мета поїздки, Peugeot 508 зможе задовольнити усі ваші потреби. 
Якщо ви подорожуєте автомобілем Peugeot 508, для вас ніколи не стане проблемою взяти із собою на відпочинок 
улюблений велосипед чи зробити якусь габаритну покупку.

АЛЮМІНІЄВИЙ ВЕЛОБАГАЖНИК НА ДАХ

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙЛІНГИ

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛИЖ НА РЕЙЛІНГАХ М’ЯКИЙ БАГАЖНИК НА ДАХ



ОБЛАДНАННЯ, ЗАВДЯКИ ЯКОМУ ВИ ЗМОЖЕТЕ 
ПЕРЕВОЗИТИ ЩО ЗАВГОДНО

Деякі речі з вашого багажу потребують особливого ставлення. Завдяки спеціальному обладнанню Peugeot 
ви матимете змогу перевозити навіть тендітні речі у максимально оптимальних умовах.

СІТКА ДЛЯ УТРИМАННЯ БАГАЖУ ВКЛАДКИ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЗАХИСНА РЕШІТКА 
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН

ПІДДОН ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
З ВІДСІКАМИ

ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ОРГАНАЙЗЕР БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДВОХ 
ВЕЛОСИПЕДІВ НА КРОНШТЕЙНІ

ФАРКОП, 
ЩО ДЕМОНТУЄТЬСЯ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

ЗНІМНИЙ ФАРКОП



БЕЗПЕКА ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН

Безпека — це передусім питання обережності. Тому, щоб якнайкраще забезпечити захист ваш 
та ваших пасажирів, брендом Peugeot були розроблені спеціальні аксесуари.

ДИТЯЧЕ АВТОКРІСЛО 
ROMER BABY-SAFE + 
ТА КРІПЛЕННЯ ISOFIX, 
ВІКОВА ГРУПА: 0+

СВІТЛОВІДБИВНИЙ ЖИЛЕТ, 
ЗНАК АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ

1  ЗАДНІ ТА ПЕРЕДНІ ДАТЧИКИ 
СИСТЕМИ ДОПОМОГИ 
ПРИ ПАРКУВАННІ

2  СИСТЕМА 
ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ

НАБІР ПРОТИТУМАННИХ ФАРПІДСТАВКА-ТРИМАЧ 
ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

ROMER KIDFIX, 
ВІКОВА ГРУПА: 1, 2

ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ / 
ПРОТИБУКСИРУВАЛЬНІ ЧОХЛИ

ДИТЯЧЕ АВТОКРІСЛО
KIDDY CRUISEFIX PRO, 
ВІКОВА ГРУПА: 2, 3

ДИТЯЧЕ АВТОКРІСЛО
ROMER DUO + ISOFIX 3-ТОЧКОВИЙ
ВІКОВА ГРУПА: 1

СЕКРЕТНІ КОЛІСНІ БОЛТИ



Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його 
видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої
в компанії Peugeot політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики, 
комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути змінені в будь-який момент
без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики
на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може 
розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю
необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot.

www.peugeot.ua

Печатка дилера


