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A Peugeot kezdettől fogva a minőség és az innováció fémjelezte 

francia ipari hagyományok útján jár. Napjainkban még inkább arra 

törekszik, hogy olyan elegáns formatervezésű autókat alkosson, 

amelyek a vezetés élményén túl az összes érzékszervre hatnak. 

Éppen ezért – az ergonómiától, a felhasznált anyagokon át, 

a modern technológiáig – a legapróbb részleteket is az intuitív, 

élmény szerű vezetés kívánalmainak rendeli alá.

A KONCEPCIÓ



A VÁROS –  MÁS SZEMMEL 
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MERŐBEN MÁS
A PEUGEOT 301 a márka jellegzetes stílusának valamennyi meghatározó jegyét magán viseli.  

Az újratervezett orr-rész a függőleges kiképzésű hűtőrácstól, az impozáns első lökhárítótól  

és a markáns motorháztetőtől még karakteresebb lett. Az új könnyűfém felnik és a hűtőrácsba  

illesztett oroszlános embléma is azt jelzi, hogy jó helyen jár, és kifogástalan utazásban lesz része.

L E N Y Ű GÖZŐ HATÁS
A PEUGEOT 301 eleganciáját a modern és könnyed vonalvezetéshez remekül illő króm kiegészítők* teszik teljessé. 

A márka különlegességét hangsúlyozzák az egyedi és vonzó világítótestek, köztük az első LED-es nappali  

menetjelző lámpák és a hátsó fénykarmok.

* változattól függően



HÍVOGATÓ BELSŐ RÉSZLETEK



JÖVŐ –  JELEN IDŐBEN MOD E RN  D IZ Á JN
A PEUGEOT 301 műszerfala maga a megtestesült jövő. Modern és letisztult az új, fehér mátrixos  

kijelző*. A teljes egészében újratervezett, modern műszerfalba harmonikusan illeszkedik a 7"-os  

érintőképernyő* és a klímavezérlő*. Valamennyi kezelőszerv kényelmesen kézre esik.

A PEUGEOT 301 üléskárpitjai a legnemesebb PEUGEOT-hagyományokat követik. 

A dizájn és az ergonómia csúcsát képviselő egyedi stílushoz a rendkívül igényes  

anyagok is nagyban hozzájárulnak.

* változattól függően széria-, opció- vagy nem rendelhető felszerelés10 1 1



É L E N JÁ RÓ TE CHN OLÓGIÁ K

Semmiről nem fog lemaradni! A Mirror Screen* technológia jóvoltából okostelefonja tartalmát 

a PEUGEOT 301 érintőképernyőjén is megjelenítheti. A telefon és a műszerfal közötti kommunikáció  

Bluetooth és USB-kapcsolaton keresztül biztosított.

KÖZPONTBAN A  KOM M UNIKÁC IÓ

Helyezkedjen el kényelmesen, és adja át magát a vezetés  

egészen újszerű élményének. A 7"-os kapacitív érintőképernyő* és  

a tolatókamera* kényelmes körülményeket biztosít a vezetéshez.

* felszereltségtől függően, felár ellenében rendelhető opció

(*) Kizárólag Android Auto® vagy Apple Carplay™ protokollal kompatibilis alkalmazások esetén, helyzettől függően álló vagy mozgó gépjárműben. 
Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkciói letiltódnak. Az okostelefonon ingyenesen elérhető tartalmak egy része csak egy hasonló,  

Android Auto®- vagy Apple Carplay™-kompatibilis alkalmazásra való előfizetés esetén elérhető. 
A Mirror Screen funkció Android Auto® (androidos telefonok) vagy Apple Carplay™ (iOs rendszerű telefonok) technológiával működik.  

Minden esetben internet-hozzáférést is biztosító telefon-előfizetésre van szükség.1 2 13
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A  K ÉNYELEM M INT  ÉLETST ÍLU S N AGY FOKÚ  VA RIÁ L HATÓSÁG
Üdvözöljük a fedélzeten! A PEUGEOT 301 tágas belsejében 5 személy is  

kényelmesen elfér. Az elektronikusan vezérelt légkondicionálóval* felszerelt 

utastérben garantáltan új élmény lesz az utazás.

A PEUGEOT 301 alkalmazkodik igényeihez. A hátsó üléspad 2:1 arányban  

osztott háttámláinak köszönhetően rengeteg lehetőség közül választhat.

Élvezze a hatalmas csomagtartót, és használja ki a rendelkezésre álló teret és  

tárolóhelyeket. A variálhatóság egyformán szolgálja mindenki kényelmét.

* változattól függően széria-, opció- vagy nem rendelhető felszerelés



ÉL JE  ÁT  A  VEZETÉS  ÚJ  ÉLMÉNYÉT!



HATÁRTALAN D INAMIZMUS
Bárhová is vezessen az útja, a PEUGEOT 301 mindenütt hűséges társa lesz. A PEUGEOT  

szakértelmét kamatoztató dinamikus menettulajdonságoknak köszönhetően bátran róhatja  

vele az utakat. A jobb motorteljesítményt biztosító Bluehdi 100 S&S motor jóvoltából  

a PEUGEOT 301 a legnehezebb körülmények között is megállja a helyét.

1 8 19*  változattól függően rendelhető

U TA Z ÁS I  KÉ N Y E L E M
A futóművet a kényelem és az úttartás bármilyen menetkörülmények között tapasztalható,  

remek kompromisszuma jegyében tervezték meg, ami az útburkolat egyenetlenségeinek hatékony  

tompítását eredményezi. Ennek következtében az autó nagyon rossz utakon is kifogástalan úttartást  

és utazási kényelmet biztosít.



* változattó függően opció vagy nem rendelhető

MAXIMÁL IS  B IZTONSÁG

A gondtalan vezetésről számos aktív és passzív biztonsági felszerelés gondoskodik: 

tolatókamera*, dinamikus menetstabilizáló (ESP), kipörgésgátló (ABS), légzsákok, 

két darab hárompontos hátsó biztonsági öv, Isofix rögzítők stb.

A PEUGEOT 301 fedélzetén mindig biztonságban érezheti magát.

20



A PEUGEOT 301 teljesítménymutatói önmagukért beszélnek.  

A BlueHDi korszerű erőforrásnak köszönhetően élményben gazdag  

utazások várnak Önre. A kiváló teljesítmény mellett fogyasztását is  

féken tarthatja, ha a 1.5 BlueHDi 100 S&S dízelmotort választja.

MINDEN VÁRAKOZ ÁS ON FELÜL I  TELJ ES ÍTM ÉNY

1.5 l BlueHDi 100 S&S 

Sebességváltó  6-fokozatú manuális

Max. nyomaték (Nm-fordulat/perc) 250/1750

Fogyasztás városban (l/100 km)* 4,2

Fogyasztás városon kívül (l/100 km)* 3,3

Vegyes fogyasztás (l/100 km)* 3,6

CO2-kibocsátás (g/km) 95

*  Az NEDC adatok tájékoztató jellegűek, melyek a UE 19/08576 számú rendelet 
mérése alapján kerültek meghatározásra.
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1. Riasztó és parkolóradarok
2. Keresztirányú acél tetőrudak
3. Első sárvédő
4. Csomagtérszőnyeg
5. Üléshuzat
6. Hátsó sárvédő
7. Hurkolt szőnyegpadlók

BŐSÉGES  VÁLASZTÉK

PEUGEOT 301 gépkocsija legapróbb részletét  

is egyéni igényeihez igazíthatja. Keresse az  

Önhöz leginkább illő kiegészítőket, öltöztesse  

fel a tükörházakat és a dísztárcsákat,  

szereltessen fel krómozott ködfényszórókat  

vagy egy spoilert a csomagtartóra. Élvezze,  

hogy mindenhol kitűnik a tömegből.
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SZ ÍNPALETTA

* felár ellenében rendelhető opció

Fekete Onyx* Szürke Artense *

Fehér BanquiseKék Deep*Szürke Platinium*

VÉGSŐ S IM ÍTÁSOK

Már csak karnyújtásnyira a tökéletes végeredmény. 

Tegye meg az utolsó lépést: válasszon a PEUGEOT 301-hez 

kínált hatféle keréktárcsák* közül, ezzel is kifejezésre juttatva 

egyéni stílusát.

* a változattól/motortól függően széria- vagy opciós felszerelés

15" HARVEY  
alumínium keréktárcsa*

16" SPA  
alumínium keréktárcsa*

16" PERTH alumínium keréktárcsa  
(csillogó fekete gyémántfényű)*

16" lemezfelni  
HALBURY dísztárcsával*

Allure felszereltség

15" lemezfelni  
HOBART dísztárcsával*

Active felszereltség

SZ E ME T  GYÖN YÖRKÖDTE TŐ KÁ RP ITOK

Hogy a belső kivitel is az Ön ízlését tükrözze, válasszon kedvére  

az igényes anyagok közül, és alakítsa saját stílusának  

megfelelően PEUGEOT 301 modelljének belterét.

1. Crun sötét szövet / Allure felszereltség
2. Claudia bőr-szövet / Allure felszereltség (opció)
3. Oline sötét szövet / Active felszereltség

1 2 3



Peugeot 301
Dízel

1.5 BlueHDi 100 S&S
MOTOR

Lökettérfogat (cm3) 1499

Maximális teljesítmény (kW/LE) / fordulat/perc 75 (102) / 3500

Maximális nyomaték (Nm) fordulat/perc 250 / 1750

Váltó 6 sebességes manuális

Gumiabroncs 185/65R15; 195/55R16 

TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)

Maximális sebesség (km/h) 190

Gyorsulás (s) – 0-ról 100 km/h-ra 11,1

– 1000 m indulás-megállás 32,8

FOGYASZTÁS (WLTP)*

Alacsony (l/100 km) 4,7

Közepes (l/100 km) 4,1-4,2

Magas (l/100 km) 3,9-4

Extra magas (l/100 km) 5-5,1

Vegyes (l/100 km) 4,4-4,5

Vegyes CO2 (g/km) 116-118

Üzemanyag tartály (l) 48

AdBlue tartály (l) 17

MÉRETEK (m)

Hosszúság 4,445

Szélesség / behajtott visszapillantó tükör / kihajtott vissz. pill. 1,748 / 1,785 / 1,953

Magasság 1,466

Tengelytáv 2,652

Első/hátsó túlnyúlás 0,819 / 0,974

Első/hátsó nyomtáv 1,501 / 1,478

CSOMAGTARTÓ

Csomagtartó méret (l), (VDA 210 / víztérfogat) 506 / 640

EGYÉB MÉRETEK (mm)

Hasmagasság (menetkész) 138

UTASTÉR

Szállítható személyek száma 5

Utastér hossza (m) 1,759

Helyszélesség elöl (m) :   – könyök magasság 1,409

– fej magasság 1,38

Helyszélesség hátul (m) :   – könyök magasság 1,395

– fej magasság 1,359

Első ülések hosszanti mozgástere vezető / utas (m) 0,230 / 0,180

TÖMEG (kg)

Önsúly (minimum)** 1 090

Megengedett össztömeg 1 590

Össztömeg fékezett utánfutóval 2 340

Fékezetlen utánfutó max. tömege 750

  *  A közölt fogyasztási és CO2 emissziós értékek megfelelnek a WLTP előírásnak (EU 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-től a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára világszinten egységesített 
tesztelési eljárás szerint történik (WLTP), ami egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás és a CO2 kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás helyettesíti a korábban használt Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) 
elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb körülmények között történik, a WLTP szerint mért fogyasztási és a CO2 emissziós értékek számos esetben magasabbak az NEDC eljárás szerint mért adatoknál. 
A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak és az alkalmazott gumiabroncs típusnak megfelelően. További információkért forduljon Márkakereskedőjéhez.

**  A minimun saját tömeg az európai alap sepcifikációból kiinduló érték, amely a vezető tömegét nem tartalmazza. A minimum saját tömegbe beleszámít a kötelező feltöltött folyadékok (hűtőviz, olaj, stb.), pótkerék és 90%-os 
feltöltöttségű üzemanyagtartály. Az opciók, felszereltség függvényében nő.   

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. 
minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, és egyéb közölt adatok – előzetes értesítés nélkül történő – teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeotmárkakereskedői hálózattal.

Dízel
1.5 BlueHDi 100

MOTOR

Környezetvédelmi norma DV5RD / Euro 6.2

Hengerek száma 4

Elhelyezkedés Keresztbe beépített

Lökettérfogat (cm3) 1499

Furat × löket (mm) 75×84,8

Maximális teljesítmény (kW/LE) / fordulat/perc 75 (102) / 3500

Maximális nyomaték (Nm) fordulat/perc 250 / 1750

Szelepek Hengerenként 4 szelep

FELFÜGGESZTÉS

Elöl pseudo Mc Pherson,  
tekercsrugók

Hátul csatolt lengőkarok,  
tekercsrugók

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa, úszó nyerges 
automatikus kopás után állítás

– Tárcsa külső körmérete (mm) 266

– Tárcsa vastagsága (mm) 22

Hátul Dob 8"

– Dob külső körmérete (mm) 203

– Dob vastagsága (mm) 38

HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2020. március 16. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott 
gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és 
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a 
bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül 
közzéteszi awww.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé  
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2020. március 16.

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól a 
Peugeot járművek esetében, kilométer-
korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni 
garancia 12 év a nem elektromos hajtású 
személygépjárművekre, 7 év az elektromos 
hajtású személygépjárművekre, 5 év a kis-
haszongépjárművekre. Fényezés garancia 
3 év a személygépjárművekre és 2 év a 
kishaszongépjárművekre. Annak érdekében, 
hogy gépkocsija a biztonság, a teljesítmény 
és a kényelem szempontjából is megőrizze 
optimális működését, feltétlenül be kell 
tartani a rá vonatkozó karbantartási  
elő írásokat. A karbantartási tervben 
ellenőr zések, folyadékfeltöltések és  
a gépjármű megfelelő működéséhez  
nélkülözhetetlen műveletek szerepelnek.  
Az átvizsgálások gyakorisága és az  
elvégzendő műveletek a megtett  
kilométerek számától és a gépjármű  
életkorától függnek. A gyártó által  
előírt szervizintervallumot az Ön gép-
járművére vonatkozó karbantartási terv  
tartalmazza. Fontos, hogy amennyiben  
az időbeli esedékesség előtt eléri a km- 
szerinti esedékességet, és elmulasztja  
szervizbe vinni gépjárművét, úgy a fenti 
mulasztásával okozott műszaki meghibá-
sodások esetében elveszíti a garanciát  
a mulasztás miatt meghibásodott  
alkatrészek tekintetében. 

Természetesen a 2 éves garancia változat-
lanul megmarad azon meghibá sodások 
esetében, amelyek nem az előírt szerviz-
intervallumok elmulasztása következmé-
nyeként merülnek fel. A beépített  
diagnosztika jelezheti Önnek ezen művele  - 
tek valamelyikének korábbi esedékességét  
egy visszajelző lámpa kigyulladásával. 
Amennyiben Ön változtatott a használati 
körülményeken úgy, hogy azok a továbbiak-
ban fokozott igénybevétel szerinti üzemel-
tetésnek minősülnek, a továbbiakban  
fokozott igénybevételre vonatkozó karban-
tartási előírásokat javasolt alkalmaznia.  
A fokozott igénybevétel szerinti üzemel-
tetésnek megfelelően a fokozott igénybe-
vételre vonatkozó karbantartási ajánlást 
javasoljuk a következő esetekben:
• állandó váltott üzem;
•  városi használat (pl. taxi, mentőautó,  

20 km/h alatti átlagsebesség);
•  rövid útszakaszok (kevesebb mint 10 km) 

gyakori megtétele hideg (több mint egy 
órája álló) motorral;

• hosszabb tartózkodás;
• poros levegőjű országokban;
•  olyan országokban, ahol a PEUGEOT 

ajánlásainak nem megfelelő üzem-
anyagokat forgalmaznak;

•  B20 vagy B30 típusú biodízel vagy  
több mint 3% metanoltartalmú benzin 
(akár alkalmi jellegű) használata.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak  
kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb  
karbantartási munkadíjat, tartozék- és 
alkatrész ked vez ményt biztosítunk  
Önnek márkaszer vizeinkben. Tehát  
Ön annál kevesebbet fizet, minél  
idősebb Peugeot-val jár! Részletek  
és regisztráció weboldalunkon:  
www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24  
órájában, a hét minden napján  
igénybe veheti a Peugeot Assistance  
szolgáltatásait. 

Ha útközben váratlanul műszaki  
meg hibásodást észlel, kérjük, hívja  
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar telefon-
szolgáltatótól indított hívás esetén):  
06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint  
külföldön is igénybe vehető a következő 
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket az új  
gépjármű adásvételi szerződés ÁSZF-jének 
4. mellékleteként csatolt garancia felté te lek-
ben találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a  
Peugeot-szabványok szigorú előírá- 
sainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot 
által tesztelt és engedélyezett kiváló  
minőségű eredeti alkatrészek beépítését 
engedélyezik, valamint szigorú technikai 
felkészültséget és magas szintű műszaki 
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz 
dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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