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PEUGEOT 301





Κατασκευαστής 
αυτοκινήτων 
από το 1889

Με εμπειρία πάνω από 100 χρόνια, η Peugeot έχει
αναπτύξει μια αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στο
σχεδιασμό 4θυρων επιβατικών αυτοκινήτων . 
Μέσω των 504, 505, 406 ή 508, τα επιβατικά
αυτοκίνητα Peugeot  έχουν αφήσει το στίγμα τους
μέσα στο χρόνο, συνδυάζοντας την εφευρετικότητα 
 και το αυτοκινητιστικό  πάθος,  με την τεχνολογική
αναζήτηση. Από το 1889 τα αυτοκίνητα Peugeot
αποτελούν σημείο αναφοράς στον τομέα της οδικής
συμπεριφοράς και των κινητήρων.

Τα αγωνιστικά επιτεύγματα της Peugeot, χάρη στις πολλές επιτυχίες των 404, 504, 405 ή του 205 στα rallys-raid και στους 
παγκόσμιους τίτλους του 206 WRC στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μαρτυρούν αυτή την αέναη αναζήτηση για τεχνολογική
υπεροχή.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η καινοτομία  της Peugeot πρωταγωνιστούν στο σχεδιασμό του 301. Ο αυθεντικός σχεδιασμός
Peugeot στο 301 εκφράζει την κομψότητα.  Χάρη στο αξιοσημείωτο κράτημά του προσφέρει μια πραγματική ευχαρίστηση
στην οδήγηση, ενώ η ποιότητα του εξοπλισμού του εγγυάται τη μέγιστη άνεση.







Στιβαρό εξωτερικά, 
γενναιόδωρο εσωτερικά
Στιβαρό και αξιόπιστο, το Peugeot 301  επωφελείται από την τεχνογνωσία 
της μάρκας, ενώ η πολυχρηστικότητά  του αποτελεί ένα πλεονέκτημα στην
καθημερινή χρήση.
Στους αστικούς δρόμους, σε δύσκολες διαδρομές, η αξιοπρόσεκτη οδική
συμπεριφορά του 301, του επιτρέπει να προσαρμόζεται με τον καλύτερο τρόπο
στις συνθήκες οδήγησης. Το 301 συνδυάζει ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά της
μάρκας, τους καινοτόμους εξοπλισμούς και την ευρυχωρία ενός οικογενειακού
οχήματος. Επιλέγοντας το νέο Peugeot 301, δεν επιλέγετε παρά μεταξύ λογικής 
και συναισθήματος!







Υιοθετήστε ένα στυλ
Όταν η κομψότητα είναι μια ευχαρίστηση διαθέσιμη σε όλους είναι περιττό να
αντισταθείτε σε  ένα αυτοκίνητο που σας κάνει να ξεχωρίζετε! Αναπαράγοντας τους
στυλιστικούς κώδικες της Peugeot,  το 301 γοητεύει με την κομψότητά του, τις
απλές και εκλεπτυσμένες γραμμές, ενώ οι ισορροπημένες αναλογίες του προσδίδουν
μοντερνισμό και στιβαρότητα. Το 301 διεκδικεί την ταυτότητά του μέσα από την
εμπρός αναγνωρίσιμη πρόσοψη, τον  ρευστό σχεδιασμό του, που του προσδίδει μια
αξιοπρόσεκτη ευρυχωρία και το χαμηλό αμάξωμα, που εξασφαλίζει μια
αποτελεσματική οδική συμπεριφορά. Η παρουσία διακοσμητικών στοιχείων  από
χρώμιο* συμβάλλει στη κομψότητά του. Επειδή η ζωή στο 301 θα πρέπει όχι μόνο να
είναι πιο ευχάριστη ... αλλά και πιο όμορφη!

*Ανάλογα με την έκδοση.





Απλοποιήστε την 
οδήγηση
Το 301 έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να σας βοηθήσει και για να κάνει τη 
ζωή σας ευκολότερη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. Εργονομικό εσωτερικό,
εξοπλισμοί που διευκολύνουν την οδήγηση, λειτουργικό ταμπλό,  το 301 είναι
συνώνυμο με την άνεση στην οδήγηση.

ΣυνδυαΣμοΣ οργανων
Στο 301, ανάμεσα στα όργανα, περιλαμβάνεται μια μονόχρωμη οθόνη στην 
οποία απεικονίζονται δεδομένα από τον υπολογιστή ταξιδιού, πληροφορίες 
για τη διαδρομή και την   επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων*. Για μεγαλύτερη
κομψότητα, επιλέξτε όργανα με κυκλικό πλαίσιο από χρώμιο.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

υΠοΒοΗΘΗΣΗ ΠαρΚαρΙΣμαΤοΣ ΠΙΣω*
Αυτό το σύστημα σας προειδοποιεί για την  παρουσία ενός αντικειμένου ή ενός
πεζού, χάρη στους αισθητήρες υπερήχων που βρίσκονται τοποθετημένοι στον
πίσω προφυλακτήρα. Το εμπόδιο αναγνωρίζεται με ένα ηχητικό σήμα και ένα
γράφημα, που απεικονίζεται στην κεντρική οθόνη του ηχοσυστήματος CD RDS
MP3 Bluetooth®.

ρυΘμΙΣΤΗΣ ΚαΙ ΠΕρΙορΙΣΤΗΣ ΤαΧυΤΗΤαΣ*
Σε συνδυασμό με το ρυθμιστή ταχύτητας*, ο περιοριστής ταχύτητας  σας επιτρέπει
να προγραμματίσετε την ταχύτητα που δεν επιθυμείτε να ξεπεράσετε . Ένα σκληρό
σημείο στη διαδρομή του πεντάλ , σας επιτρέπει να φτάσετε στην ταχύτητα που
έχετε επιλέξει.  Αυτό το σημείο μπορεί να ξεπεραστεί πατώντας πιο έντονα το
πεντάλ, ξεπερνώντας στιγμιαία την προγραμματισμένη ταχύτητα.  
* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση





Αναμφισβήτητα φιλόξενο
Εσωτερική ευρυχωρία και εξοπλισμοί άνεσης: καθίστε στο εσωτερικό του Peugeot
301 και βιώστε άμεσα μια αίσθηση ικανοποίησης.

ΧωρΗΤΙΚοΤΗΤα
Το 301 διαθέτει από τους ποιό γενναιόδωρους χώρους για τους πίσω επιβάτες
στην κατηγορία του: στο 301 έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα καθίσματα, ώστε να
παρέχουν τη βέλτιστη άνεση στους επιβάτες. Όσο για τα μπροστινά καθίσματα,
συνδυάζουν στυλ και άνεση.

αΠοΘΗΚΕυΤΙΚοΙ ΧωροΙ
Στο εμπρός υποβραχιόνιο*, στην κεντρική κονσόλα, θήκες στις εμπρός πόρτες 
και στο ντουλαπάκι του συνοδηγού: πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι είναι στη
διάθεσή σας για να διευκολύνεστε στις καθημερινές μετακινήσεις σας. Και κάτι
πρακτικό, ένα αποσπώμενο τασάκι είναι επίσης διαθέσιμο.

ΗΧοΣυΣΤΗμα
Ένας τέλειος τρόπος για να τελειοποιηθεί η ατμόσφαιρα του χώρου των επιβατών!
Το 301 διατίθεται  είτε με ραδιόφωνο CD RDS MP3, * με υποδοχή jack και 2
εμπρός ηχεία, είτε με ένα ραδιόφωνο CD RDS MP3 Bluetooth για τους λάτρεις της
μουσικής. Το τελευταίο συνδυάζεται με 4 ηχεία,  μια οθόνη, χειριστήρια στο τιμόνι,
υποδοχή  jack / USB και ένα κιτ Bluetooth hands-free.

ΚΛΙμαΤΙΣμοΣ
Δύο τύποι κλιματισμού* είναι διαθέσιμοι: απλός ή αυτόματος. Η προσεγμένη
τοποθέτηση των αεραγωγών βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του. Με τον
αυτόματο κλιματισμό υπάρχει η επιλογή “ΑC Max”, που επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή
απόδοση του κλιματισμού σε μικρό χρονικό διάστημα.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση





Πρακτικές ρυθμίσεις
ΧωροΣ αΠοΣΚΕυων
Ο χώρος αποσκευών του 301 έχει συνολική χωρητικότητα  506 λίτρα με τη
μέθοδο VDA 210 (640 λίτρα νερού). Ο ορθογώνιος σχεδιασμός του τον
καθιστά εύκολα προσβάσιμο και ιδιαίτερα ευρύχωρο. Ένας έξυπνος χώρος
αποθήκευσης, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών,  επιτρέπει την
αποθήκευση αντικείμενων πρώτης ανάγκης να βρουν τη θέση τους (κουτί
πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ...).

μΕΤαμορΦωΣΙμοΤΗΤα Των ΠΙΣω ΚαΘΙΣμαΤων
Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι διαιρούμενες 2/3 - 1/3 *. Αυτή η
διαμόρφωση γίνεται απλά και εύκολα. Μία απλή κίνηση με το ένα χέρι επαρκεί
για τη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων χάρη στους μοχλούς αναδίπλωσης
που βρίσκονται στο επάνω μέρος των πίσω καθισμάτων. Εξοικονόμηση χρόνου
για βέλτιστη χρήση.

* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση





Στην υπηρεσία 
της οδικής 

συμπεριφοράς

Ποιοτικός 
σχεδιασμός

Η τεχνογνωσία της Peugeot είναι γνωστή για την ποιότητα κύλισης
και το κράτημα, προσφέροντας κορυφαία οδική συμπεριφορά. 
Το 301 ωφελείται αυτής της κληρονομιάς. Κινείται άνετα τόσο 

σε δρόμους με στροφές, όσο και στον αυτοκινητόδρομο. 
Το 301 προσαρμόζεται εύκολα και στην πόλη! Το σύστημα

διεύθυνσης, ακριβές και άμεσο, με ηλεκτρική υποβοήθηση το
καθιστά άνετο στο παρκάρισμα και στην κίνηση μέσα στην πόλη.

Η αξιοπιστία και η ποιότητα σχεδιασμού του 301 ήταν στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μηχανικών της Peugeot,  για να

το προσαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο στο περιβάλλον του. Με
αποδεδειγμένη την οδική συμπεριφορά, δόθηκε ιδιαίτερη

προσοχή στον τρόπο συναρμολόγησης και στην μόνωση, με την
τοποθέτηση διπλής τσιμούχας στις πόρτες για να αποφευχθεί η

είσοδος σκόνης στο εσωτερικό. 









Κινητήρες

*Με ελαστικά energy saver

Προσωποποιείστε το δικό σας 301 διαλέγοντας εκείνον τον κινητήρα που σας
προσφέρει τη μέγιστη οδηγική απόλαυση!

1,2 VTi 72 ίπποι BVM5 - 1,2 VTi 72 ίπποι BVMP5
Ο κινητήρας βενζίνης των 1199 cm3 συνδυάζεται με μηχανικό ή pilotée κιβώτιο
ταχυτήτων 5 σχέσεων. Η νέα γενιά  κινητήρων με τρεις κυλίνδρους και
μειωμένο όγκο, συμβάλλει στην μείωση του βάρος του αυτοκινήτου. Με αυτόν
το κινητήρα πετυχαίνεται η απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην οδηγική
απόλαυση και την κατανάλωση.

1.6 VTi 115 ίπποι BVM5 / 1,6 VTi 115 ίπποι BVA4
Αποδέκτης της νέας γενιάς κινητήρων που τοποθετούνται σε όλη τη γκάμα της
Peugeot, ο κινητήρας βενζίνης των 1587 cm3 συνδυάζεται με ένα μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων ή με αυτόματο 4 σχέσεων. Με αυτόν τον κινητήρα
επωφεληθείτε από τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και τις υψηλές επιδόσεις
που τονίζουν τον δυναμισμό του 301.

1,6 HDi 92 ίπποι BVM5 
Ο κινητήρας πετρελαίου των 1560 cm3 διατίθεται με ένα μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων 5 σχέσεων, συνδυάζοντας αποδοτικότητα,  ευχρηστία  και μειωμένη
κατανάλωση. Με αυτόν τον κινητήρα εξασφαλίζετε μια αληθινά ευχάριστη οδήγηση.

Καταναλώσεις (lt / 100 km)
   Κιβώτια Κύκλος Κύκλος Μικτός 
   ταχυτήτων πόλης εκτός πόλης κύκλος C02

1,2 lt VTi 72 ίπποι Βενζίνη BVM5 7,0/6,9* 4,3/4,2* 5,3/5,2* 124/119*

1,2 lt VTi 72 ίπποι Βενζίνη BVMP5 μη διαθέσιμο μη διαθέσιμο μη διαθέσιμο μη διαθέσιμο

1,6 lt VTi 115 ίπποι Βενζίνη BVM5 8,8/8,7* 5,3/5,1* 6,5/6,4* 151/148*

1,6 lt VTi 115 ίπποι Βενζίνη BVA4 10,0 5,6/5,5* 7,3/7,1* 168/164*

1,6 lt HDi 92 ίπποι Πετρέλαιο BVM5 4,9/4,8** 3,9/3,7* 4,3/4,1* 112/108*





Ασφάλεια για όλους
Οι εξοπλισμοί της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας στο 301 σας επιτρέπουν
να έχετε εμπιστοσύνη στο αυτοκίνητό σας, χωρίς  να αποποιείται τη δική σας
ευθύνη σαν οδηγό.

ESP® 
Ο Δυναμικός Έλεγχος Ευστάθειας (ESP ®) * συνδυάζει πέντε λειτουργίες. 
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης
στους 4 τροχούς (REF) και υποβοήθηση απότομης πέδησης (AFU). Στα παραπάνω,
προσθέστε το σύστημα αντιολίσθησης των τροχών  (ASR) και το δυναμικό έλεγχο
ευστάθειας (CDS), που βοηθά τον οδηγό να επαναφέρει το όχημα στη σωστή
τροχιά, πάντα μέσα στα όρια των φυσικών νόμων.

αΕροΣαΚοΙ
Το 301 μπορεί να εξοπλιστεί με έως τέσσερις αερόσακους *: αερόσακος οδηγού,
αερόσακος συνοδηγού, δύο εμπρός πλευρικούς που προστατεύουν το θώρακα 
και το κεφάλι του οδηγού - συνοδηγού.

ΖωνΕΣ αΣΦαΛΕΙαΣ* ΚαΙ ISOFIX*
Στο Peugeot 301 οι εμπρός ζώνες ασφαλείας είναι εξοπλισμένες με
πυροτεχνικούς προεντατήρες*.  Σε περίπτωση σύγκρουσης ενεργοποιούνται,
συγκρατώντας τους επιβάτες στις θέσεις τους. Στο βασικό ή προαιρετικό
εξοπλισμό, το 301 εξοπλίζεται με ηχητική και οπτική ένδειξη μη στερέωσης της
ζώνης ασφαλείας του οδηγού. Ανάλογα με την έκδοση, το 301 εξοπλίζεται με
στηρίγματα ISOFIX στις δύο  πίσω πλευρικές θέσεις.

αυΤομαΤΗ ΕνΕργοΠοΙΗΣΗ Των αΛαρμ
Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ειδοποιούν τα αυτοκίνητα που
ακολουθούν, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο σύγκρουσης. Απενεργοποιούνται 
μόλις επιταχύνετε.

* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.



HIGH RES NEEDED

01 ΥΦΑΣΜΑ OZA MISTRAL

Επενδύσεις



HIGH RES NEEDED

02 ΥΦΑΣΜΑ OZA LAMA



05 ΥΦΑΣΜΑ ISAR MISTRAL

04 ΥΦΑΣΜΑ ONLINE LAMA03 ΥΦΑΣΜΑ ONLINE MISTRAL



ΓΚΡΙ ShARK

ΜΑΥΡΟ oNYX

ΤΑΣΙ 15“
BoRE*

ΤΑΣΙ 15“
hoBART*

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15"
hARVEY*

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16"
SPA*

ΛΕΥΚΟ BANQUISE

Χρώματα

Ζάντες 

RIch oAK

ΜεΤΑΛΛικΑ
(στον προαιρετικό εξοπλισμό)

ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΠΛΕ KYANoS NoccIoLLA

ΓΚΡΙ ALUMINIUM

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

PACK LIGNE S : ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ/ ΣΤΑ ΠΑΤΑΚΙΑ/ ΛΑΒΗ ΜΟΧΛΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΤΕΡΩΝ - ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ / ΒΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ/ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για να μάθετε περισσότερα για το 301, για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, να πληροφορηθείτε για τα χρώματα και τους κινητήρες, 
τα αξεσουάρ όπως και για τα επίπεδα του εξοπλισμού, συνδεθείτε με το internet και στο site www.peugeot.gr

Προσαρμόστε το δικό σας 301 στις ανάγκες
σας μέσα από συγκεκριμένα αξεσουάρ.
Ανακαλύψτε όλη τη γκάμα μέσα από τον
κατάλογο των αξεσουάρ του 301.
1 LIGNE S spoiler εμπρός
2 LIGNE S ζάντες 16’’
3 LIGNE S αυτοκόλλητα 
4 LIGNE S λογότυπο S
5 Διακοσμητικά από χρώμιο στους 
  προβολείς ομίχλης
6 Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών 
  από χρώμιο
7 Αεροτομή 
8 Απόληξη εξάτμισης από χρώμιο

8

Αξεσουάρ



POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)

Διαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε τη σιγουριά ενός εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης, που χαρακτηρίζεται  από επαγγελματισμό,
αποτελεσματικότητα και ανώτερη ποιότητα. Απευθύνεστε σε ειδικούς, που είναι κοντά σας, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και ανταποκρίνονται
άμεσα και αποτελεσματικά

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου βασίζονται στα χαρακτηριστικά κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται υπάγονται στο βασικό ή στον προαιρετικό
εξοπλισμό, ανάλογα με τις εκδόσεις. Μέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής, ανά πάσα στιγμή, των τεχνικών χαρακτηριστικών, του βασικού και
προαιρετικού εξοπλισμού και των χρωμάτων. Η τρέχουσα τεχνική αναπαραγωγής φωτογραφιών δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των χρωμάτων. Το προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αγοράς.
Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, αποταθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot . Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Automobiles Peugeot . 

BOUTIQUE PEUGEOT
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ της
Peugeot, σχεδιασμένα ειδικά για το
αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το
Επίσημο Δίκτυο και βρείτε τα αντικείμενα
και τα αξεσουάρ της Peugeot που θέλετε να
αγοράσετε για εσάς...ή για τους άλλους.

H PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας
το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά
ανταλλακτικά από τις επισκευές των
αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το
Internet . Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot .com ή για τις ελληνικές
σελίδες www.peugeot .gr

PEUGEOT ASSISTANCE*
Μια απλή κλήση στο νούμερο 210 57 61
111 αρκεί για να ξεπεράσετε κάθε
απρόοπτο. Το πρόγραμμα οδικής
υποστήριξης PEUGEOT ASSISTANCE* είναι
κοντά σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και
σας βοηθά παντού μέσα στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρώπη.
*Για να γνωρίζετε καλύτερα τις παροχές και
τους όρους του προγράμματος της
Peugeot Assistance απευθυνθείτε στο
Δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Peugeot.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ PEUGEOT
Ενημερωθείτε από τους επίσημους
εμπόρους, για τα χρηματοδοτικά
προγράμματα Peugeot Credit και σίγουρα
θα βρείτε τους ευνοϊκότερους όρους της
αγοράς.

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Πλεονέκτημά της, το πλήρες δίκτυο και η
ποιότητα των δοκιμασμένων υλικών της.
Γι΄αυτό προσφέρει εγγύηση 2 ετών χωρίς
περιορισμό χιλιομέτρων, για τα μηχανικά
μέρη, την εργασία και τα ανταλλακτικά, τρία
χρόνια εγγύηση βαφής καθώς και δώδεκα
χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ασφάλεια και ποιότητα! Η Peugeot
δοκίμασε και ενέκρινε καθένα από τα
ανταλλακτικά της. Η τοποθέτησή τους από
το Επίσημο Δίκτυό, συνοδεύεται από
εγγύηση ενός χρόνου για το ανταλλακτικό
και την εργασία του.

Δίκτυο και υπηρεσίες


