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Από την έμπνευση στη δημιουργία 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Όταν ένα αυτοκίνητο από έμπνευση γίνεται πραγματικότητα. Η ενσάρκωση ενός ονείρου
προκαλεί θαυμασμό, ανυπομονησία και μια έντονη συγκίνηση. Όταν το τελικό αποτέλεσμα
είναι ακόμα πιο τολμηρό, είναι μια πρόσκληση να ζήσεις νέες εμπειρίες. 
Μια νέα ιστορία αρχίζει με το Peugeot RCZ. 
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ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Σύγχρονο και με έντονες σχεδιαστικές γραμμές, το Peugeot RCZ επαναπροσδιορίζει 
την αυθεντική αρχιτεκτονική των coupé τριών όγκων, με ένα αμάξωμα καινοτόμο 
και ταυτόχρονα σπορ και κομψό. Η φόρμα της οροφής, με το διπλό καμπύλωμα, 
υπογραμμίζει την αρχιτεκτονική του πρωτοτυπία ενώ αναδεικνύει και 
την τεχνολογική του πρόκληση, τόσο από σχεδιαστική όσο και από αεροδυναμική άποψη. 
Οι ρευστές και δυναμικές γραμμές του γίνονται πιο έντονες από τις πλάγιες κολόνες 
από αλουμίνιο, που τονίζουν το προφίλ του και του προσδίδουν ποιότητα και δυναμισμό.
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Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ
Από το πλάι, οι έντονες και καμπύλες γραμμές αποτυπώνουν ένα αμάξωμα συμπαγές και δυναμικό. 
Τα εμπρός αιλουροειδή φώτα, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εταιρίας, επεκτείνονται κατά μήκος του εμπρός καπό. 
Τα πίσω φώτα θυμίζουν ρουμπίνια ενώ το κάθε φωτιστικό σώμα διακόπτεται από μια διακοσμητική λωρίδα, δίνοντας
ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό στυλ.
Το σχήμα του RCZ συνδυάζει αισθησιασμό, κομψότητα και διακριτικότητα.
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Εκτός από τον καινοτόμο και
ρευστό σχεδιασμό, το ταμπλό
συμβάλει στην άνετη
ορατότητα. 

Οι ρευστές δυναμικές γραμμές,
που ορίζουν το χώρο των
επιβατών, εκφράζουν ένα
σχεδιασμό απλό και δυναμικό. 

Το ταμπλό μπορεί να επενδυθεί
με ένα καινοτόμο λείο υλικό ή
με δέρμα, ενώ η επιφάνειά του
είναι εξαιρετικά λεπτή και λεία. 

Κάτω από το βλέμμα του
οδηγού, ο απόηχος 
του ρολογιού με τους
μεταλλικούς δείκτες, που

βρίσκεται στο κέντρο του
ταμπλό, προσθέτει μια
αυθεντικότητα στο RCZ,
ενισχύοντας το υψηλό επίπεδο
του σπορ χαρακτήρα του.

Καθίστε στο RCZ για να ζήσετε
ένα απόσταγμα συναισθημάτων
και νέων συγκινήσεων. 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΟΗΤΕΙΑ
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Με το πρώτο άγγιγμα, θα
διαπιστώσετε το καινοτόμο,
απαλό υλικό στο ταμπλό και 
την απαλότητα του δέρματος 
στο τιμόνι. Το ταμπλό και τα
καθίσματα μπορούν να
επενδυθούν με το λείο δέρμα
υψηλής ποιότητας Nappa*. 

Το ρολόι, τα κεντρικά όργανα με
όψη carbon και τα χρωμιωμένα
τμήματα στο τιμόνι,
παραπέμπουν σε σπορ
αυτοκίνητο υψηλού κύρους.
*Προαιρετικός εξοπλισμός

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
Με ιδιαίτερη επιμέλεια επιλέχθηκε κάθε κομμάτι και κάθε υλικό. 
Από το δέρμα με τις διπλές ραφές ή τη χρήση χρωμιωμένων 
ή αλουμινένιων λεπτομερειών, κάθε κομμάτι είναι επεξεργασμένο 
με ιδιαίτερη προσοχή.  
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Τα σπορ καθίσματα αγκαλιάζουν
το σώμα και σας χαρίζουν 
το συναίσθημα της απόλυτης
αρμονίας με το RCZ. 

Το τιμόνι και όλα τα χειριστήρια
έρχονται φυσικά στα χέρια σας,
ενισχύοντας την εντύπωση 
της άνεσης και του απόλυτου
ελέγχου.

Εκτιμήστε τις οδηγικές αρετές
του RCZ χάρη στη χαμηλή θέση
οδήγησης και στην εργονομία. 
Η «μελωδία» του κινητήρα, 
στη φάση της επιτάχυνσης,
γίνεται αντιληπτή χάρη σε ένα
σύστημα* που απελευθερώνει
διαφορετικούς ηχητικούς 
τόνους, ανάλογα με τις στροφές 
του κινητήρα. 

Αυτό το ηχητικό περιβάλλον
αξιοποιείται από την ακουστική
άνεση και την υποδειγματική
αντικραδασμική συμπεριφορά. 

Το ταξίδι σας ξεκινάει
πραγματικά από τη στιγμή 
που θα καθίσετε πίσω από 
το τιμόνι του RCZ. 

* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό,
ανάλογα με τον κινητήρα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
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Το RCZ είναι ένα σπάνιο και μοναδικό coupé, που εκτός του 
να προσελκύει τα βλέμματα, ανεβάζει στο υψηλότερο επίπεδο 
την οδηγική σας ευχαρίστηση. Η σχέση πάθους ανάμεσα στο δρόμο
και στην Peugeot βρίσκει εδώ την πραγματική της σημασία.  

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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Η Peugeot κατασκεύασε ένα
αυτοκίνητο μοναδικό, όπως το
Peugeot RCZ, για να ικανοποιήσει
ένα απαιτητικό κοινό που δίνει
έμφαση στην οδηγική απόλαυση. 
Το RCZ διαθέτει μια δυνατή γκάμα
κινητήρων από κάθε άποψη:
αυξημένη ροπή και γενναιόδωρες
επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση
καυσίμων με κινητήρες που
ανταποκρίνονται στις
περιβαντολλογικές νόρμες Euro 5.

Με σκοπό να δώσει μια καινούρια
αίσθηση στην οδήγηση, το RCZ
συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία
της Peugeot όσον αφορά την
οδηγική συμπεριφορά και το
κράτημα στο δρόμο. 
Το Peugeot RCZ διαθέτει χαμηλό
κέντρο βάρους, με αυξημένο εμπρός
και πίσω μετατρόχιο και ενισχυμένες
αναρτήσεις (τύπου McPherson
εμπρός, ημιάκαμπτος άξονας πίσω).

Οι αναρτήσεις προσαρμόστηκαν
ανάλογα και αν προστεθούν 
τα μεγάλων διατάσεων ελαστικά 
(18" ή 19" προαιρετικά),
εξασφαλίζεται μια κορυφαία 
οδική συμπεριφορά.

Το σύστημα διεύθυνσης,
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, εξασφαλίζει
ακρίβεια στην οδήγηση ενώ
πληροφορεί άμεσα τον οδηγό.

Για αποτελεσματικό και δυνατό
φρενάρισμα με μεγάλη διάρκεια, 
το RCZ διαθέτει εμπρός
αεριζόμενους δίσκους με διάμετρο
302 mm  και πάχος 26 mm 
με τον κινητήρα 1,6 THP 156 ίππων
και 340 mm x 30 mm με 
τον κινητήρα 1,6 THP 200 ίππων.
Πίσω, το RCZ διαθέτει δίσκους
διαστάσεων 290 mm x 12 mm 
σε όλες τις εκδόσεις.

ΔΙΥΛΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1,6 lt THP 200 ίπποι BVM6
Αυτός ο κινητήρας εκμεταλλεύεται όλες τις
δυνατότητες του αυτοκινήτου. Με μέγιστη ροπή
255 Nm στις 1700 στροφές ανά λεπτό (275 Nm 
με λειτουργία overboost) και μέγιστη ιπποδύναμη
147 KW στις 5500 στροφές ανά λεπτό, το Peugeot
RCZ διαθέτει μεγάλα αποθέματα ροπής και άμεσες
επιταχύνσεις από την πρώτη στιγμή (80 -120 km 
σε 6,5 sec, 0 -100 km σε 7,5 sec, ενώ ο μεικτός
κύκλος κατανάλωσης είναι 6,9 lt /100 km με
εκπομπές ρύπων 159 CO2).  

1,6 lt THP 156 ίπποι BVM6
Αυτός ο κινητήρας άμεσου ψεκασμού πετυχαίνει 
την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις 
(με ροπή 240 Nm στις 1400 στροφές ανά λεπτό 
και μέγιστη ιπποδύναμη 115 KW στις 6000 στροφές
ανά λεπτό) και στην κατανάλωση (6,7 lt /100 km,  
με εκπομπές 155 g/km CO2 με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων).

1,6 lt THP 156 ίπποι BVΑ6
Ο ίδιος κινητήρας διατίθεται με ένα καινούριο
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων. 
(Μεικτή κατανάλωση 7,3 lt /100 km και εκπομπές
168 g/km CO2).

2,0 lt HDi FAP 163 ίπποι BVM6
Αυτός ο νέος κινητήρας των 1997 cm3 αποδίδει
ιπποδύναμη 120 KW στις 3750 στροφές 
ανά λεπτό με μέγιστη ροπή 340 Nm στις 2000
στροφές ανά λεπτό. Για να πετύχει αυτές τις
επιδόσεις, διαθέτει ένα νέο θάλαμο καύσης, 
ένα turbo μεταβλητής γεωμετρίας χαμηλής
αδράνειας, μια τρόμπα καυσίμου υψηλής πίεσης
2.000 bars και σωληνοειδείς ψεκαστήρες καυσίμου
με οκτώ οπές. 
Η κατανάλωση είναι 5,3 lt /100 km σε μεικτό 
κύκλο (139g/km CO2).
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H Peugeot διαθέτει μια μεγάλη γκάμα 
από αυτοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση
καυσίμου. Ως αποτέλεσμα των καινοτόμων
τεχνολογιών που χρησιμοποιεί,
περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα 

που κατασκευάζει η Peugeot, εκπέμπουν
λιγότερο από 140gr CO2/km: 
ο κινητήρας πετρελαίου με φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP
(εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2000

στο 607) εξοπλίζει κάτι περισσότερο 
από 2,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα 
(μειώνει κατά 99,99% την εκπομπή
μικροσωματιδίων). 

Η  PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η τεχνολογία HDi συνδυάζεται με ένα
σύστημα πολύ αποτελεσματικό, το φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων (FAP). 
To FAP είναι μια αυτοκαθαριζόμενη
συσκευή που επεξεργάζεται τα καυσαέρια
του κινητήρα πετρελαίου. 

Το συγκεκριμένο φίλτρο απαλείφει
οριστικά τα σωματίδια, καθιστώντας τα
σχεδόν μη μετρήσιμα (0,004 g/km). 
Αυτή η τεχνολογία κάνει τον κινητήρα
πετρελαίου σχεδόν καθαρό.

Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας*
Αυτή η ένδειξη, διαθέσιμη στους κινητήρες
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, σας
βοηθάει να προστατέψετε το περιβάλλον,
επιτρέποντάς σας, κάθε στιγμή, 
να επιλέξετε τη σχέση του κιβωτίου 
που θα πετύχει τη χαμηλότερη δυνατή
κατανάλωση. 
* Διαθέσιμο ανάλογα με τον κινητήρα

*BVM6*   : μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων
**BVA6**  : αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων

RCZ, ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1,6lt THP 200 ίπποι
BVM6*

1,6 lt THP 156 ίπποι
BVM6*

1,6 lt THP 156 ίπποι
BVA6**

2,0 lt HDi FAP 163 ίπποι
BVM6*

Κύκλος πόλης 9,1 9,3 10,3 6,8

Κύκλος εκτός πόλης 5,6 5,2 5,5 4,5

Μεικτός κύκλος 6,9 6,7 7,3 5,3

Εκπομπές CO2 159 155 168 139
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενισχυμένη ασφάλεια
Σε απόλυτη αρμονία με τη φιλοσοφία της Peugeot, το RCZ σας προσφέρει πολλά συστήματα για την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειά σας.
Επιπρόσθετα του υψηλού επιπέδου οδικής συμπεριφοράς, η ισχυρή δομή του αμαξώματος συμβάλει στην αποτελεσματικότερη προστασία
των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής ή πλευρικής σύγκρουσης. Η προστασία ολοκληρώνεται με έξυπνα συστήματα.

ESP (ηλεκτρονικό
πρόγραμμα ευστάθειας)
Για να απολαμβάνετε τη χαρά
της οδήγησης κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
το Peugeot RCZ είναι
εξοπλισμένο μ΄ένα
ολοκληρωμένο σύστημα
πέδησης, πολλαπλών
λειτουργιών:
• Το ASR (σύστημα

αντιολίσθησης των τροχών),
αποτρέπει τους τροχούς από
το να περιστρέφονται
ανεξέλεγκτα σε συνθήκες
περιορισμένης πρόσφυσης.

• To CDS (δυναμικός έλεγχος
ευστάθειας), εξασφαλίζει μια
ιδεώδη ισορροπία στο
αυτοκίνητο. Ένας αισθητήρας
τοποθετημένος στο κέντρο του
οχήματος, συγκρίνει την τροχιά
που έχει δοθεί από το τιμόνι
με την πραγματική τροχιά του
οχήματος. Εάν υπάρχει
αξιοσημείωτη διαφορά 
–υπερστροφή ή υποστροφή–
το σύστημα φρενάρει 
έναν ή περισσότερους τροχούς
και μειώνει τη ροπή του
κινητήρα αν χρειάζεται, για 

να επαναφέρει το δικό σας
Peugeot RCZ στη σωστή
τροχιά, πάντα μέσα στα όρια
των φυσικών νόμων. 

• To ABS (σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος τροχών),
βοηθάει τον οδηγό να
διατηρήσει την επιθυμητή
τροχιά του οχήματος, 
σε περίπτωση απότομου
φρεναρίσματος.

• Το REF (ηλεκτρονικός
κατανεμητής πέδησης),
κατανέμει την πίεση των
φρένων στους τέσσερις
τροχούς, λαμβάνοντας υπόψη
την πρόσφυση και το φορτίο
του οχήματος, ειδικά στις
στροφές.

• Το AFU (υποβοήθηση
απότομης πέδησης),
πολλαπλασιάζει την πίεση 
που ασκείτε στο πεντάλ του
φρένου, σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος.

• Ανιχνευτής χαμηλής πίεσης
ελαστικών*, αυτό το σύστημα
εντοπίζει αυτόματα τον τροχό
που τυχόν έχει πρόβλημα, είτε
πρόκειται για χαμηλή είτε για
πλήρη απώλεια πίεσης.

Το έξυπνο σύστημα
αντιολίσθησης
Αυτό το έξυπνο σύστημα
φέρνει μια καινούρια λειτουργία
στο κλασικό σύστημα
αντιολίσθησης. Ανιχνεύει
συνεχώς τις δύσκολες συνθήκες
πρόσφυσης κατά τη φάση της
εκκίνησης, σε δρόμους
παγωμένους ή με χιόνι. 
Σ΄αυτές τις συνθήκες αυτό 
το έξυπνο σύστημα
αντιολίσθησης συμπληρώνει 
τη λειτουργία ASR
αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη
περιστροφή των μπροστινών
τροχών, διατηρώντας την
πρόσφυση και την επιθυμητή
τροχιά.

Αναδιπλούμενη αεροτομή
Το Peugeot RCZ διαθέτει
αναδιπλούμενη αεροτομή, 
η οποία ενεργοποιείται
αυτόματα ανάλογα με την
ταχύτητα του οχήματος ή
ενεργοποιείται κατόπιν εντολής
του οδηγού. Η αεροτομή
ελέγχει τη ροή του αέρα
εξασφαλίζοντας καλύτερη
αεροδυναμική.

Αερόσακοι
Το Peugeot RCZ εξοπλίζεται 
με τέσσερις αερόσακους,
εξασφαλίζοντας
αποτελεσματικότερη ασφάλεια,
ανεξαρτήτως της θέσης που
βρίσκονται τα μπροστινά
καθίσματα. Το RCZ διαθέτει
δύο μπροστινούς αερόσακους
οδηγού και συνοδηγού και 
2 πλευρικούς οι οποίοι
προστατεύουν το θώρακα 
την κοιλιά και τη λεκάνη 
των επιβατών.

Ζώνες ασφαλείας
Το RCZ διαθέτει τέσσερις 
ζώνες ασφαλείας εξοπλισμένες
με πυροτεχνικούς προεντατήρες
και περιοριστή δύναμης 
που ελέγχει την πίεση που
ασκείται από τις ζώνες 
στη θωρακική χώρα των
επιβατών. 
Η ενεργοποίηση βοηθάει 
στην καλύτερη συγκράτηση 
των επιβατών σε περίπτωση
μετωπικής σύγκρουσης ή 
σε περίπτωση ανατροπής.

* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.
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Η αισθητική συνδυάζεται,
μερικές φορές, με την
πρακτικότητα. Για τα ταξίδια
σας, το RCZ σας εξασφαλίζει
έναν απροσδόκητα μεγάλο
χώρο αποσκευών για ένα
coupé. Χώρος αποσκευών 
384 λίτρα (321 με μέτρηση
VDA) στον οποίο προστίθεται

και ο χώρος αποθήκευσης
κάτω από το πάτωμα.
Επιπλέον χώρος μπορεί να
εξοικονομηθεί με την
αναδίπλωση των πίσω
καθισμάτων. Σ΄αυτή την
περίπτωση, ο χώρος
αποσκευών φτάνει στα 760
λίτρα (639 με μέτρηση VDA).

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί
και στην επένδυση του χώρου
αποσκευών. Τα πλαϊνά και το
πάτωμα του χώρου αποσκευών
καλύπτονται από μοκέτα, ενώ
τα άγκιστρα για το δίχτυ
συγκράτησης αντικειμένων
είναι από χρώμιο. 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Δύο επιπλέον θέσεις
προσφέρουν περισσότερες
δυνατότητες. Οι δύο πίσω
θέσεις βρίσκονται σε πλήρη
αρμονία με τις μπροστινές.
Tοποθετημένες στην «καρδιά»
του αμαξώματος, σε συνδυασμό
με την οροφή με το διπλό
καμπύλωμα, εξασφαλίζουν
περισσότερο χώρο και

μεγαλύτερη άνεση για τους πίσω
επιβάτες. Το RCZ φροντίζει για
την άνεσή σας και με τη
λειτουργία, «Πρόσβαση στις
Πίσω Θέσεις (APA)»:  
Η απομνημόνευση της θέσης
των εμπρός καθισμάτων είναι
αυτόματη με την επιστροφή των
καθισμάτων στην αρχική θέση.

ΕNA ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ COUPÉ  2+2
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To Peugeot RCZ σας προσφέρει μια σειρά από
ηχοσυστήματα και τηλεματικές υπηρεσίες που
αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας: ράδιο-cd
ΜP3 WIP Sound και σύστημα πλοήγησης WIP 3D
με έγχρωμη οθόνη 7".  Το σύστημα πλοήγησης
GPS διαθέτει δορυφορική χαρτογράφηση της
Ευρώπης αποθηκευμένη σε σκληρό δίσκο. 

Mε το RCZ επωφελείστε από τη λειτουργία Juke
Box, ένα σκληρό δίσκο 10 G, μία υποδοχή USB,
ένα σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth και 
ένα τηλέφωνο GSM. Το παραπάνω σύστημα σας
επιτρέπει ταυτόχρονα να ακούτε τη μουσική που
προτιμάτε, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας 
από το δρόμο και να συμβουλεύεστε το GPS σας
καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής σας. 

* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ*
Μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το ταξίδι σας χάρη στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
το Peugeot RCZ. Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας, υποβοήθηση παρκαρίσματος πίσω, 
ηχοσύστημα Hi – Fi JBL ειδικά σχεδιασμένο για το RCZ.  

RCZ-GR-EFI:PE0166_Partner_Tepee  26/5/10  10:45  Page 28



ΧΡΩΜΑΤΑ
Εμφάνιση και κομψότητα, τα 8 χρώματα που αναδεικνύουν το RCZ, μεταλλικά ή nacrées, έχουν επιλεγεί με
σκοπό να τονίσουν τις κολόνες από αλουμίνιο, το σχεδιασμό της οροφής με το «διπλό καμπύλωμα» και τα
πίσω φώτα. Η τέχνη της επιλογής είναι προσωπική υπόθεση.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ή NACRÉES
(προαιρετικά)

ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Λευκό Nacré Κόκκινο Tourmaline Γκρι Sidobre Μπλε Tuanake

Γκρι Shark Μαύρο Perla Nera Γκρι Haria Λευκό Opale
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΔΕΡΜΑ INTÉGRAL FRISSON
Ο συγκεκριμένος τύπος δέρματος, με επιφάνεια εξαιρετικά λεπτή 
και λεία, χρώματος γκρι-μπλε, (ειδικά σχεδιασμένο για το Peugeot
RCZ), παραπέμπει σε σπορ αυτοκίνητο υψηλού κύρους. 
Τα καθίσματα και το ταμπλό του αυτοκινήτου επενδύονται 
με δέρμα Nappa, καθώς και τα εσωτερικά των θυρών και μέρος 
της κεντρικής κονσόλας. 
Το κεντρικό και τα πλευρικά υποβραχιόνια επενδύονται με μαύρο
δέρμα Nappa Mistral. Το δέρμα Intégral Frisso δημιουργεί ένα
εσωτερικό σύγχρονο, αυθεντικό και κομψό.

Εσωτερική επένδυση θυρών
Επιλογέας κιβωτίου ταχυτήτων

1.

2.

3.

4.

Δερμάτινο τιμόνι με χρωμιωμένα τμήματα
Κεντρικά όργανα
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑ INTÉGRAL LAMA
Η επιλογή του δέρματος Nappa, σε ανοιχτή απόχρωση, δημιουργεί μια αστάθεια μεταξύ του παραδοσιακού
και του μοντέρνου, ανάμεσα στα καθίσματα με επένδυση δέρματος Lama και του ταμπλό και των εσωτερικών
των θυρών με επένδυση μαύρου δέρματος.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑ MISTRAL
Το μαύρο δέρμα Nappa Mistral, λεπτό και λείο, που επενδύει τα καθίσματα, ενισχύει το σπορ χαρακτήρα του δικού σας RCZ. 
Για μια μοντέρνα και τεχνολογικά προηγμένη εμφάνιση, το ταμπλό και το επάνω μέρος των θυρών επενδύονται με το καινοτόμο 
και λείο υλικό Peugeot Techno Tep grain Nabuck.
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ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ύφασμα με ραφές 3D υψηλής αισθητικής συνδυάζονται με το καινοτόμο υλικό Peugeot Techno Tep grain
Nabuck, που επενδύει το ταμπλό, το πάνω μέρος των θυρών και τα υποβραχιόνια.

ΖΑΝΤΕΣ
Ο δυναμικός και κομψός χαρακτήρας του RCZ τονίζεται από την επιλογή σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε 9 ζάντες 18"και 19" ιντσών 
με σπορ και μοντέρνο στυλ. 

Original 18" Original 18" Dark Grey* Original 18" Full Pirit Grey*

Sortilege 19"* Sortilege 19"* Black Onyx*

Solstice 19"* Black Onyx*

* Προαιρετικά
** Διαθέσιμο ως αξεσουάρ

Solstice 19"* Anthra Grey*

Sortilege 19"* Midnight Silver*

Terrific  18" **
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τονίστε τον εξαιρετικό χαρακτήρα του RCZ, ενισχύστε την προσωπικότητά του, το κομψό, μοντέρνο και τολμηρό του στυλ.
Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που υπογραμμίζουν τα λεπτά χαρακτηριστικά του, επιβεβαιώστε την αυθεντικότητα και την
καινοτόμα τεχνολογία του.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αξιοπρόσεκτα συμμετρικό, κάθε γραμμή του είναι σχεδιασμένη για να δημιουργήσει ένα coupé με αρμονικές
διαστάσεις. Η αναλογία πλάτους-μήκους-ύψους και ο μυώδης σχεδιασμός, του προσδίδουν ποιότητα,
δυναμισμό και αεροδυναμική για μια απολαυστική οδήγηση.

ΣΤΥΛ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

MEDIA

Χάρη στη συσκευή Wi-Fi που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών του
δικού σας RCZ, οι επιβάτες μπορούν να συνδέσουν ένα φορητό
υπολογιστή για τις προσωπικές τους ανάγκες ή να συνδέσουν άλλες
συσκευές ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet (e-mail,
ιστοσελίδες....)

SPOILER ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα TERRIFIC 18"

ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ

1

1

1

2

1
2

2

2
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Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
Το προσωπικό σας στυλ εκφράζεται μέσω των ποικίλων επιλογών που έχετε για να φτιάξετε το δικό σας RCZ. Η μεγάλη γκάμα επιλογών
περιλαμβάνει πλαϊνές κολόνες με διαφορετικά χρώματα, ζάντες 18" και 19" με διάφορα χρώματα (μαύρη mat, γκρι foncé), μπροστινή μαύρη
πρόσοψη, καλύμματα καθρεφτών από carbon, διάφορες διακοσμητικές λωρίδες.
Το δικό σας Peugeot RCZ, γίνεται ένα πραγματικά μοναδικό και προσωπικό αυτοκίνητο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ RCZ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Στο δικό σας iPhone ενεργοποιήστε την
εφαρμογή από τη διεύθυνση rczapp.com ή
τοποθετήστε το iPhone απευθείας στο tag*
* Το tag χρησιμοποιείται μόνο για τη χρήση iPhone

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ
Μια επιλογή από «διακοσμητικές
λωρίδες» mat δίνουν έναν τόνο
ακόμα πιο προσωπικό στο δικό σας
Peugeot RCZ.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
Τα καλύμματα των καθρεφτών
προτείνονται με ανθρακονήματα και
επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα 
της γκάμας και ταυτόχρονα και του
δικού σας RCZ

ΚΑ
ΛΥ

Μ
Μ

Α 
Ο

ΡΟ
Φ

Η
Σ Όπως στο concept αυτοκίνητο έτσι και

εδώ φτιάξτε την οροφή του δικού σας
RCZ με ένα κάλυμμα από
ανθρακονήματα. Αυτό το υλικό τονίζει
το δυναμικό χαρακτήρα του δικού σας
RCZ.

ΖΑ
Ν

ΤΕ
Σ

Επιλέξτε τις ζάντες 
αλουμινίου 18" ή 19" 
με διαφορετικά χρώματα.

ΔΑ
ΓΚ

ΑΝ
ΕΣ

 Δ
ΙΣ

ΚΩ
Ν

Φ
ΡΕ

Ν
Ω

Ν

Προσθέστε μια άλλη σπορ
εμφάνιση στο δικό σας RCZ,
με τις δαγκάνες φρένων
μαύρου χρώματος.

Π
ΛΑ

ΪΝ
ΕΣ

 Κ
Ο

ΛΟ
Ν

ΕΣ

Επιλέξτε τις δύο πλαϊνές κολόνες από
αλουμίνιο του δικού σας Peugeot RCZ, 
με ειδική ανοδίωση χρωμίωσης σε χρώμα
μαύρο ή σε χρώμα μπεζ.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με το RCZ μπορείτε να κάνετε ποικίλους συνδυασμούς παίζοντας με τις αντιθέσεις, λευκό και μαύρο, 
χρώμιο και carbone, φωτεινό και σκοτεινό....

Κάλυμμα οροφής από ανθρακονήματα
Όπως στο concept αυτοκίνητο έτσι κι εδώ φτιάξτε την οροφή του
δικού σας RCZ με ένα κάλυμμα από ανθρακονήματα. Αυτό το υλικό
τονίζει το δυναμικό χαρακτήρα του δικού σας RCZ.

Καλύμματα καθρεφτών 
Τα καλύμματα των καθρεφτών προτείνονται με ανθρακονήματα και
επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα της γκάμας και ταυτόχρονα και
του δικού σας RCZ.

Δαγκάνες και ζάντες μαύρου χρώματος
Oι ζάντες και οι δαγκάνες των φρένων, μαύρου χρώματος, τονίζουν 
το σπορ χαρακτήρα του RCZ.

Μάσκα
Μια χρωμιωμένη  γρίλια, μαύρου χρώματος, κάνει περισσότερο κομψή
τη μάσκα του RCZ. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιλέξτε ένα στυλ πιο σπορ χρησιμοποιώντας διακοσμητικές λωρίδες mat πάνω από το χρώμα του
αμαξώματος. Μια επιλογή από 3 διαφορετικές λωρίδες μεταμορφώνει το δικό σας RCZ από κάθε άποψη.

Το δικό μου RCZ Νo
Mια πλατιά λωρίδα, με δύο λεπτότερες σε κάθε μεριά, περιβάλλει
το καπό, το χώρο αποσκευών και το κάτω μέρος των θυρών.

Το δικό μου RCZ Νo
Μια διακοσμητική διπλή λωρίδα περιβάλλει το κάτω μέρος των
θυρών, το καπό και το χώρο των αποσκευών.

Το δικό μου RCZ Νo
Mια λεπτή διακοσμητική λωρίδα στη δεξιά μεριά του αμαξώματος
περιβάλλει το κάτω μέρος της πόρτας, το καπό και το χώρο
αποσκευών.

1 2

3

1

2

3
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www.peugeot.gr
Για να μάθετε περισσότερα για το RCZ, για να βρείτε ακριβώς αυτό που επιθυμείτε, 
να πληροφορηθείτε για τα χρώματα και τους διαθέσιμους κινητήρες όπως και για τα επίπεδα 
του εξοπλισμού, συνδεθείτε στο Internet και στο site www.peugeot.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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.

Peugeot Assistance*
Ένα απλό τηλεφώνημα στο
νούμερο 210 57 61 111 αρκεί
για να ξεπεράσετε κάθε
απρόοπτο. 
Tο 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 Eλλάδα, αλλά και 
στην Eυρώπη.
* Για να γνωρίσετε καλύτερα 

τις παροχές και τους όρους του
προγράμματος της Peugeot
Assistance απευθυνθείτε 
στο Δίκτυο των Eπίσημων
Eμπόρων Peugeot.

Xρηματοδότηση Peugeot
Eνημερωθείτε από τους
επίσημους εμπόρους μας, 
για τα χρηματοδοτικά
προγράμματα και σίγουρα 
θα βρείτε τους ευνοϊκότερους
όρους της αγοράς.

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

Aυθεντικά ανταλλακτικά
Peugeot
Aσφάλεια και ποιότητα! 
H Peugeot δοκίμασε και
ενέκρινε καθένα από τα
ανταλλακτικά της. 
H τοποθέτησή τους από 
το Επίσημο Δίκτυό μας,
συνοδεύεται από εγγύηση 
ενός χρόνου για 
το ανταλλακτικό και 
την εργασία του.

H Peugeot και το
περιβάλλον
H Peugeot και το δίκτυό της,
προσέχοντας το περιβάλλον,
ανακυκλώνει τα παλαιά
ανταλλακτικά από τις επισκευές
των αυτοκινήτων.

H Peugeot στο Internet
Aνακαλύψτε την Peugeot μέσα 
από το Internet.
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot.com 
ή για τις ελληνικές σελίδες
www.peugeot.gr.

Oι πληροφορίες και οι
φωτογραφίες αυτού το
διαφημιστικού φυλλαδίου
βασίζονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά κατά τη στιγμή 
της εκτύπωσης. 
Oι εξοπλισμοί που
παρουσιάζονται υπάγονται στο
βασικό ή στον προαιρετικό
εξοπλισμό, ανάλογα με τις
εκδόσεις. Mέσα 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. 
H τρέχουσα τεχνική
απεικονίσεως χρωμάτων 
δεν επιτρέπει την ακριβή
απόδοση των χρωμάτων. 
Tο προσπέκτους αυτό 
δεν αποτελεί συμβόλαιο αγοράς. 
Για κάθε διευκρίνιση ή
συμπληρωματική πληροφορία,
αποταθείτε στο Eπίσημο Δίκτυο 
της Peugeot. Aπαγορεύεται 
η μερική ή ολική αναπαραγωγή 
του παρόντος καταλόγου 
χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση 
της Automobiles Peugeot.
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