
Iούνιος

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα που πωλούνται στην
ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να
πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου
ανατρέξτε στο έντυπο Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το
οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία
πώλησης αυτοκινήτων t στο ∆ίκτυο ∆ιανομέων .
Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων είναι η 
AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους
αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της
σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι
έχουν την ισχύ σύμβασης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των

παρουσιαζόμενων μοντέλων χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το
παρόν έντυπο.
Η δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της
Οδηγίας αρ. 2000/53 της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία
αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις
προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των
προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. 
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν
έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς
του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος.
Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά
τις επιδόσεις τις καταναλώσεις τις εκπομπές 2 και τον εξοπλισμό.

Εάν παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού
του καταλόγου θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην Α.Ε. στο 
τηλέφωνο 210 67 00 000 
Για πληροφορίες σχετικά με το επικοινωνήστε με τα 
σημεία πώλησης του ∆ικτύου Peugeot.

AIGLON A.E.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax: 210-6700820

PEUGEOT  301

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & 
BAΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



PEUGEOT 301 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PEUGEOT 301 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ACCESS

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• ABS με Brake Assist

1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

• ESP

• Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί, κεφαλής-θώρακα

• ∆υνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού

• Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες 
   &  σύστημα περιορισμού δύναμης

• Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 

• Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος

• Πίσω θερμαινόμενο τζάμι

• Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες 

• Μηχανική ρύθμιση του ύψους της δέσμης φώτων 

• Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Φώτα ημέρας τύπου LED

• 3ο φως στοπ

• Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού

• Immobiliser

• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

• Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας

ΑΝΕΣΗ

• Air Condition

• Ράδιο CD MP3, ενσωματωμένη οθόνη, θύρα υποδοχής "Jack", 2 ηχεία 

• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος

• Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος 

• Πίσω ενιαίο κάθισμα με 3 ζώνες ασφαλείας τριών σημείων

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

• Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση

• Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου αποσκευών

• Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του αυτοκινήτου

• Πρίζα 12V 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος

• Εξωτερικές χειρολαβές & κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Noir Cubisa

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Αποθηκευτικοί χώροι στην κονσόλα και στο ταμπλό

• Θήκες στις μπροστινές πόρτες

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ελαστικά 185/65 R15  & ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων 

• ∆ιακοσμητικά τάσια "Hobart" με κινητήρα βενζίνης / ''Bore'' με κινητήρα πετρελαίου 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.2 PureTech 82hp 1.6 BlueHDi 100hp

Καύσιμο οιαλέρτεΠ ηνίζνεΒ ηνίζνεΒ
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού, 
 πολλαπλών σημείων πολλαπλών σημείων εναλλάκτης αέρα-αέρα
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων Euro 6 Euro 6 

1.6 VTi 115hp EAT6

Euro 6
Αρ. Κυλίνδρων 3 σε σειρά 3 σε σειρά 4 σε σειρά
Κυβισμός (cm3) 1199 1587 1560
∆ιάμετρος Χ ∆ιαδρομή (mm) 75Χ90,5 75Χ90,5 75Χ88,3
Μέγιστη ισχύς  CEE (kw/σ.α.λ.) 60/5750 85/6050 73/3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 82/5750 115/6050 100/3750
Μέγιστη ροπή  CEE (Nm /σ.α.λ.) 117/2750 150/4000 254/1750
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
Ηλεκτρική υποβοήθηση Μεταβλητή
Στροφές τιμονιού 3,1
∆ιάμετρος στροφής (ανάμεσα σε πεζοδρόμια) 10,2
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ   
Κιβώτιο Μηχανικό Αυτόματο Μηχανικό 
Αριθμός σχέσεων 5 6 5
ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Ανάρτηση μπροστά Γόνατα τύπου McPherson με τριγωνικά ψαλίδια & αντιστρεπτική ράβδο
Ανάρτηση πίσω Ημιάκαμπτος άξονας   
Φρένα μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι
Φρένα πίσω Ταμπούρα  
ABS με Ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) Στάνταρ  
ESP   ρατνάτΣ
Ελαστικά  185/65 R 15   
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Μήκος   5444

Πλάτος - Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες 1953/1748
Ύψος   6641

Μεταξόνιο   2562

Πρόβολος εμπρός / πίσω 819 / 974  
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω 1501 / 1478
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) / ΟΓΚΟΙ   
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός - πίσω 1409 - 1395  
Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός - πίσω 1380 - 1359

Όγκος χώρου αποσκευών (λίτρα) 640
ΒΑΡΗ * (kg)   
Απόβαρο (με τον οδηγό) 1055 1185 1165
Ωφέλιμο φορτίο  415 405 425
Μέγιστο μικτό βάρος 1470 1590 1590
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ   
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)  169 180 183

Επιτάχυνση 400μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 19,4    -  18,2
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 35,8    -  33,7
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 14,5 12,1 11,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ    
Πόλη (l / 100 km) 6,0 9,2 4,6
Εκτός πόλης (l /100 km) 4,3 5,3 3,3
Μικτή (l /100 km) 4,9 6,8 3,8
Εκπομπή CO2  (g/km) 114 157 98
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50 50 50
   
* τα βάρη μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού   
Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

• Συνολικός & ημερήσιος χιλιομετρητής

• Υπολογιστής ταξιδίου

• Ένδειξη επιπέδου καυσίμου

• Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων

ACTIVE                                                                                                   - 1.2 PureTech 82hp/ 1.6 VTi 115 EAT6/ 1.6 BlueHDi 100         (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

(Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE) - 1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Προβολείς ομίχλης

• 3 πίσω προσκέφαλα
ΑΝΕΣΗ

• ∆ιαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40

• Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 

• Ράδιο - CD με MP3, οθόνη LCD, 4 ηχεία, θύρα USB, Bluetooth και χειριστήρια πίσω από το τιμόνι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Εξωτερικές χειρολαβές και κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
• 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Oline Gris Dolmen

• Εσωτερικές χειρολαβές χρωμίου

ALLURE                                                  
ΑΝΕΣΗ

• Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 

• Αναλογική οθόνη αφής RCC  7'', με Bluetooth, USB, Carplay, Android Auto, MP3,

λειτουργία Mirrorlink, 4 ηχεία και νέου τύπου χειριστήρια πίσω από το τιμόνι.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Gris Cran Adamantium

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ζάντες Αλουμινίου 15" "Harvey & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία 
προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017

Πακέτο χρωμίου: περίγραμμα χρωμίου στα πλαίσια των παραθύρων, 
στους προβολείς ομίχλης, στη μάσκα του αμαξώματος. (εκτός του κινητήρα 
με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.)



PEUGEOT 301 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• BS με Br e A

1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

• P

• Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί, κεφαλής-θώρακα

• ∆υνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού

• Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες 
     σύστημα περιορισμού δύναμης

• Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 

• Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος

• Πίσω θερμαινόμενο τζάμι

• Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες 

• Μηχανική ρύθμιση του ύψους της δέσμης φώτων 

• Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Φώτα ημέρας τύπου LED

• ο φως στοπ

• Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού

• li r

• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

• Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας

ΑΝΕΣΗ

• r 

• Ράδιο CD MP3, ενσωματωμένη οθόνη, θύρα υποδοχής "J c ", 2 ηχεία 

• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος

• Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος 

• Πίσω ενιαίο κάθισμα με 3 ζώνες ασφαλείας τριών σημείων

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

• Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση

• Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου αποσκευών

• Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του αυτοκινήτου

• Πρίζα 12  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος

• Εξωτερικές χειρολαβές  κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Noir Cubisa

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Αποθηκευτικοί χώροι στην κονσόλα και στο ταμπλό

• Θήκες στις μπροστινές πόρτες

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ελαστικά 185/65 15   ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων 

• ∆ιακοσμητικά τάσια "Hobart" με κινητήρα βενζίνης / ''Bore'' με κινητήρα πετρελαίου 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.2 PureTech 82hp 1.6 BlueHDi 100hp

Καύσιμο οιαλέρτεΠ ηνίζνεΒ ηνίζνεΒ
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού, 
 πολλαπλών σημείων πολλαπλών σημείων εναλλάκτης αέρα-αέρα
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων Euro 6 Euro 6 

1.6 VTi 115hp EAT6

Euro 6
Αρ. Κυλίνδρων 3 σε σειρά 3 σε σειρά 4 σε σειρά
Κυβισμός (cm3) 1199 1587 1560
∆ιάμετρος Χ ∆ιαδρομή (mm) 75Χ90,5 75Χ90,5 75Χ88,3
Μέγιστη ισχύς  CEE (kw/σ.α.λ.) 60/5750 85/6050 73/3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 82/5750 115/6050 100/3750
Μέγιστη ροπή  CEE (Nm /σ.α.λ.) 117/2750 150/4000 254/1750
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
Ηλεκτρική υποβοήθηση Μεταβλητή
Στροφές τιμονιού 3,1
∆ιάμετρος στροφής (ανάμεσα σε πεζοδρόμια) 10,2
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ   
Κιβώτιο Μηχανικό Αυτόματο Μηχανικό 
Αριθμός σχέσεων 5 6 5
ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Ανάρτηση μπροστά Γόνατα τύπου McPherson με τριγωνικά ψαλίδια & αντιστρεπτική ράβδο
Ανάρτηση πίσω Ημιάκαμπτος άξονας   
Φρένα μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι
Φρένα πίσω Ταμπούρα  
ABS με Ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) Στάνταρ  
ESP   ρατνάτΣ
Ελαστικά  185/65 R 15   
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Μήκος   5444

Πλάτος - Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες 1953/1748
Ύψος   6641

Μεταξόνιο   2562

Πρόβολος εμπρός / πίσω 819 / 974  
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω 1501 / 1478
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) / ΟΓΚΟΙ   
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός - πίσω 1409 - 1395  
Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός - πίσω 1380 - 1359

Όγκος χώρου αποσκευών (λίτρα) 640
ΒΑΡΗ * (kg)   
Απόβαρο (με τον οδηγό) 1055 1185 1165
Ωφέλιμο φορτίο  415 405 425
Μέγιστο μικτό βάρος 1470 1590 1590
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ   
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)  169 180 183

Επιτάχυνση 400μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 19,4    -  18,2
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 35,8    -  33,7
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 14,5 12,1 11,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ    
Πόλη (l / 100 km) 6,0 9,2 4,6
Εκτός πόλης (l /100 km) 4,3 5,3 3,3
Μικτή (l /100 km) 4,9 6,8 3,8
Εκπομπή CO2  (g/km) 114 157 98
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50 50 50
   
* τα βάρη μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού   
Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

• Συνολικός  ημερήσιος χιλιομετρητής

• Υπολογιστής ταξιδίου

• Ένδειξη επιπέδου καυσίμου

• Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων

ACTIV                                                                                                    - 1.2 PureTech 82hp/ 1.6 VTi 115 EAT6/ 1.6 BlueHDi 100         (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

(Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE) - 1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Προβολείς ομίχλης

• 3 πίσω προσκέφαλα
ΑΝΕΣΗ

• ∆ιαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40

• Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 

• Ράδιο - CD με MP3, οθόνη LCD, 4 ηχεία, θύρα USB, Bluetooth και χειριστήρια πίσω από το τιμόνι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Εξωτερικές χειρολαβές και κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
• 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Oline Gris Dolmen

• Εσωτερικές χειρολαβές χρωμίου

ALLU                                                   
ΑΝΕΣΗ

• Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 

• Αναλογική οθόνη αφής RCC  7'', με Bluetooth, USB, Carplay, Android Auto, MP3,

λειτουργία Mirrorlink, 4 ηχεία και νέου τύπου χειριστήρια πίσω από το τιμόνι.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Gris Cran Adamantium

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ζάντες Αλουμινίου 15" "Harvey & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία 
προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017

Πακέτο χρωμίου: περίγραμμα χρωμίου στα πλαίσια των παραθύρων, 
στους προβολείς ομίχλης, στη μάσκα του αμαξώματος. (εκτός του κινητήρα 
με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PEUGEOT 301 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ACCESS

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• ABS με Brake Assist

1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

• ESP

• Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί, κεφαλής-θώρακα

• ∆υνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού

• Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες 
   &  σύστημα περιορισμού δύναμης

• Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 

• Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος

• Πίσω θερμαινόμενο τζάμι

• Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες 

• Μηχανική ρύθμιση του ύψους της δέσμης φώτων 

• Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Φώτα ημέρας τύπου LED

• 3ο φως στοπ

• Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού

• Immobiliser

• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

• Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας

ΑΝΕΣΗ

• Air Condition

• Ράδιο CD MP3, ενσωματωμένη οθόνη, θύρα υποδοχής "Jack", 2 ηχεία 

• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος

• Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος 

• Πίσω ενιαίο κάθισμα με 3 ζώνες ασφαλείας τριών σημείων

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

• Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση

• Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου αποσκευών

• Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του αυτοκινήτου

• Πρίζα 12V 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος

• Εξωτερικές χειρολαβές & κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Noir Cubisa

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Αποθηκευτικοί χώροι στην κονσόλα και στο ταμπλό

• Θήκες στις μπροστινές πόρτες

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ελαστικά 185/65 R15  & ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων 

• ∆ιακοσμητικά τάσια "Hobart" με κινητήρα βενζίνης / ''Bore'' με κινητήρα πετρελαίου 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.2 PureTech 82hp 1.6 BlueHDi 100hp

Καύσιμο οιαλέρτεΠ ηνίζνεΒ ηνίζνεΒ
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού, 
 πολλαπλών σημείων πολλαπλών σημείων εναλλάκτης αέρα-αέρα
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων Eur  6 ur  6 uro 6
Αρ. Κυλίνδρων 3 σε σειρά 3 σε σειρά 4 σε σειρά
Κυβισμός (cm3)  1587 1560
∆ιάμετρος Χ ∆ιαδρομή (mm) 75Χ90,5 75Χ90,5 75Χ88,
Μέγιστη ισχύς  C  (kw/σ.α.λ.) 60/5750 85/6050 73/3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 82/5750 115/6050 100/3750
Μέγιστη ροπή   (Nm /σ.α.λ.) 117/2750 150/4000 254/1750
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
Ηλεκτρική υποβοήθηση Μεταβλητή
Στροφές τιμονιού 3,
∆ιάμετρος στροφής (ανάμεσα σε πεζοδρόμια) 10,
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ   
Κιβώτιο Μηχανικό Αυτόματο Μηχανικό 
Αριθμός σχέσεων 5 6 5
ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Ανάρτηση μπροστά Γόνατα τύπου McPherson με τριγωνικά ψαλίδια & αντιστρεπτική ράβδο
Ανάρτηση πίσω Ημιάκαμπτος άξονας   
Φρένα μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι
Φρένα πίσω Ταμπούρα  
ABS με Ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (E D) Στάνταρ  
ESP   ρατνάτΣ
Ελαστικά  185/65  15   
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Μήκος   5
Πλάτος - Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες 1953/1748
Ύψος   66
Μεταξόνιο   56
Πρόβολος εμπρός / πίσω 819 / 974  
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω 1501 / 1478
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) / ΟΓΚΟΙ   
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός - πίσω 1409 - 1395  
Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός - πίσω 1380 - 135
Όγκος χώρου αποσκευών (λίτρα) 640
ΒΑΡΗ  ( )   
Απόβαρο (με τον οδηγό) 1055 1185 1165
Ωφέλιμο φορτίο  415 405 425
Μέγιστο μικτό βάρος 1470 1590 1590
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ   
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)  169 180 18
Επιτάχυνση 400μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 19,4    -  18,
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 35,8    -  33,7
Επιτάχυνση 0-100 m/h (sec) 14,5 12,1 11,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ    
Πόλη (l / 100 m) 6,0 9,2 4,6
Εκτός πόλης (l /100 km) 4,3 5,3 3,
Μικτή (l /100 m) 4,9 6,8 3,8
Εκπομπή   (g/km)  157 8
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50 50 50
   
* τα βάρη μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού   
Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

• Συνολικός & ημερήσιος χιλιομετρητής

• Υπολογιστής ταξιδίου

• Ένδειξη επιπέδου καυσίμου

• Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων

ACTIVE                                                                                                   - 1.2 PureTech 82hp/ 1.6 VTi 115 EAT6/ 1.6 BlueHDi 100         (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

(Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE) - 1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Προβολείς ομίχλης

• 3 πίσω προσκέφαλα
ΑΝΕΣΗ

• ∆ιαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40

• Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 

• Ράδιο - CD με MP3, οθόνη LCD, 4 ηχεία, θύρα USB, Bluetooth και χειριστήρια πίσω από το τιμόνι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Εξωτερικές χειρολαβές και κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
• 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Oline Gris Dolmen

• Εσωτερικές χειρολαβές χρωμίου

ALLURE                                                  
ΑΝΕΣΗ

• Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 

• Αναλογική οθόνη αφής RCC  7'', με Bluetooth, USB, Carplay, Android Auto, MP3,

λειτουργία Mirrorlink, 4 ηχεία και νέου τύπου χειριστήρια πίσω από το τιμόνι.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Gris Cran Adamantium

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ζάντες Αλουμινίου 15" "Harvey & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία 
προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017

Πακέτο χρωμίου: περίγραμμα χρωμίου στα πλαίσια των παραθύρων, 
στους προβολείς ομίχλης, στη μάσκα του αμαξώματος. (εκτός του κινητήρα 
με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.)



Iούνιος  2017

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που πωλούνται στην 

ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να 

πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, 

ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το 

οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία 

πώλησης αυτοκινήτων Peugeot στο ∆ίκτυο ∆ιανομέων Peugeot.
Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η 
AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους 

αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της 

σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι 
έχουν την ισχύ σύμβασης. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα 

να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των 

παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το 

παρόν έντυπο. 
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της 

Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία 

αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των
προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. 
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν 

έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς 

του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος.
Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. 

Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού 

του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. στο 
τηλέφωνο 210 67 00 000 
 Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε με τα 
σημεία πώλησης του ∆ικτύου Peugeot.

AIGLON A.E.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax: 210-6700820

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & 
BAΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

www.peugeot.gr



PEUGEOT 301 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PEUGEOT 301 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ACCESS

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• ABS με Brake Assist

1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

• ESP

• Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί, κεφαλής-θώρακα

• ∆υνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού

• Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες 
   &  σύστημα περιορισμού δύναμης

• Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 

• Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος

• Πίσω θερμαινόμενο τζάμι

• Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες 

• Μηχανική ρύθμιση του ύψους της δέσμης φώτων 

• Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Φώτα ημέρας τύπου LED

• 3ο φως στοπ

• Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού

• Immobiliser

• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

• Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας

ΑΝΕΣΗ

• Air Condition

• Ράδιο CD MP3, ενσωματωμένη οθόνη, θύρα υποδοχής "Jack", 2 ηχεία 

• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος

• Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος 

• Πίσω ενιαίο κάθισμα με 3 ζώνες ασφαλείας τριών σημείων

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

• Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση

• Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου αποσκευών

• Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του αυτοκινήτου

• Πρίζα 12V 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος

• Εξωτερικές χειρολαβές & κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Noir Cubisa

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Αποθηκευτικοί χώροι στην κονσόλα και στο ταμπλό

• Θήκες στις μπροστινές πόρτες

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ελαστικά 185/65 R15  & ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων 

• ∆ιακοσμητικά τάσια "Hobart" με κινητήρα βενζίνης / ''Bore'' με κινητήρα πετρελαίου 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.2 PureTech 82hp 1.6 BlueHDi 100hp

Καύσιμο οιαλέρτεΠ ηνίζνεΒ ηνίζνεΒ
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού, 
 πολλαπλών σημείων πολλαπλών σημείων εναλλάκτης αέρα-αέρα
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων Euro 6 Euro 6 

1.6 VTi 115hp EAT6

Euro 6
Αρ. Κυλίνδρων 3 σε σειρά 3 σε σειρά 4 σε σειρά
Κυβισμός (cm3) 1199 1587 1560
∆ιάμετρος Χ ∆ιαδρομή (mm) 75Χ90,5 75Χ90,5 75Χ88,3
Μέγιστη ισχύς  CEE (kw/σ.α.λ.) 60/5750 85/6050 73/3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 82/5750 115/6050 100/3750
Μέγιστη ροπή  CEE (Nm /σ.α.λ.) 117/2750 150/4000 254/1750
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
Ηλεκτρική υποβοήθηση Μεταβλητή
Στροφές τιμονιού 3,1
∆ιάμετρος στροφής (ανάμεσα σε πεζοδρόμια) 10,2
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ   
Κιβώτιο Μηχανικό Αυτόματο Μηχανικό 
Αριθμός σχέσεων 5 6 5
ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΦΡΕΝΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Ανάρτηση μπροστά Γόνατα τύπου McPherson με τριγωνικά ψαλίδια & αντιστρεπτική ράβδο
Ανάρτηση πίσω Ημιάκαμπτος άξονας   
Φρένα μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι
Φρένα πίσω Ταμπούρα  
ABS με Ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) Στάνταρ  
ESP   ρατνάτΣ
Ελαστικά  185/65 R 15   
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Μήκος   5444

Πλάτος - Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες 1953/1748
Ύψος   6641

Μεταξόνιο   2562

Πρόβολος εμπρός / πίσω 819 / 974  
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω 1501 / 1478
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) / ΟΓΚΟΙ   
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός - πίσω 1409 - 1395  
Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός - πίσω 1380 - 1359

Όγκος χώρου αποσκευών (λίτρα) 640
ΒΑΡΗ * (kg)   
Απόβαρο (με τον οδηγό) 1055 1185 1165
Ωφέλιμο φορτίο  415 405 425
Μέγιστο μικτό βάρος 1470 1590 1590
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ   
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)  169 180 183

Επιτάχυνση 400μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 19,4    -  18,2
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 35,8    -  33,7
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 14,5 12,1 11,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ    
Πόλη (l / 100 km) 6,0 9,2 4,6
Εκτός πόλης (l /100 km) 4,3 5,3 3,3
Μικτή (l /100 km) 4,9 6,8 3,8
Εκπομπή CO2  (g/km) 114 157 98
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50 50 50
   
* τα βάρη μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού   
Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

• Συνολικός & ημερήσιος χιλιομετρητής

• Υπολογιστής ταξιδίου

• Ένδειξη επιπέδου καυσίμου

• Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων

ACTIVE                                                                                                   - 1.2 PureTech 82hp/ 1.6 VTi 115 EAT6/ 1.6 BlueHDi 100         (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

(Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE) - 1.2 PureTech 82hp/1.6 BlueHDi 100hp

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Προβολείς ομίχλης

• 3 πίσω προσκέφαλα
ΑΝΕΣΗ

• ∆ιαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40

• Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 

• Ράδιο - CD με MP3, οθόνη LCD, 4 ηχεία, θύρα USB, Bluetooth και χειριστήρια πίσω από το τιμόνι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

• Εξωτερικές χειρολαβές και κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
• 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Oline Gris Dolmen

• Εσωτερικές χειρολαβές χρωμίου

ALLURE                                                  
ΑΝΕΣΗ

• Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX

• Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 

• Αναλογική οθόνη αφής RCC  7'', με Bluetooth, USB, Carplay, Android Auto, MP3,

λειτουργία Mirrorlink, 4 ηχεία και νέου τύπου χειριστήρια πίσω από το τιμόνι.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

• Υφασμάτινη επένδυση Gris Cran Adamantium

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

• Ζάντες Αλουμινίου 15" "Harvey & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία 
προειδοποίηση
Ισχύει από: 1/6/2017

Πακέτο χρωμίου: περίγραμμα χρωμίου στα πλαίσια των παραθύρων, 
στους προβολείς ομίχλης, στη μάσκα του αμαξώματος. (εκτός του κινητήρα 
με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.)
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