
PEUGEOT 301

VÝBAVA MOTOR CENA AKČNÍ 
NABÍDKA

AKČNÍ  
CENA

ACTIVE 1.2 PureTech 82 MAN5 295 000 Kč 30 000 Kč 265 000 Kč
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 370 000 Kč 35 000 Kč 335 000 Kč

ALLURE 1.2 PureTech 82 MAN5 316 000 Kč 36 000 Kč 280 000 Kč
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 391 000 Kč 41 000 Kč 350 000 Kč

MAN = manuální převodovka
Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.
Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.  
Ceny platné od 1. 2. 2019 do odvolání.

PEUGEOT 301 C E N Í K

AKČNÍ NABÍDKA

Při financování s PEUGEOT FINANCE  
zimní pneumatiky ZDARMA!



PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE

< BEZPEČNOST / JÍZDNÍ VYBAVENÍ
ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdných sil) + EBA (podpora brzdění v kritických 
situacích), automatická aktivace výstražných světel v případě nouzového brzdění AF01 • •
ESP + ASR (systém kontroly stability) UF01 • •
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace NN01 • •
Boční airbagy řidiče a spolujezdce NF01 • •
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu CG18 • •
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče TG08 • •
Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu CF08 • •
Bezpečnostní úchyty ISOFIX na krajních sedadlech ve druhé řadě GQ09 • •
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) • •
Třetí brzdové světlo • •
Elektrický posilovač řízení • •
Ukazatel řazení rychlostních stupňů • •
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách UE05 • •
Tempomat a omezovač rychlosti RG03 • •
Alarm - obvodový (obsahuje druhý klíč s dálkovým ovládáním) AB11 – 9 000 Kč
Zadní parkovací asistent UB01 6 000 Kč 6 000 Kč
Zadní parkovací asistent a couvací kamera  
(obsahuje Rádio v dotykovém displeji 7" - WLL8) UB09 – 11 000 Kč

< VIDITELNOST / OSVĚTLENÍ
Přední halogenové světlomety LA02 • •
Přední mlhové světlomety PR01 • •
LED integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) EK08 • •
Zadní sdružené světlomety s efektem "drápů" • •
Tónovaná skla VD02 • •
Sluneční clony na straně řidiče a spolujezdce  
(s integrovaným zrcátkem na straně spolujezdce) • •
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru • •
Vyhřívané zadní sklo • •

< KOMFORT
Manuální klimatizace, prachový filtr RE01 • –
Elektronická klimatizace, prachový filtr RE02 5 000 Kč •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním se samostatným tlačítkem pro otevření 
zavazadlového prostoru + tlačítko otevření zavazadlového prostoru v kabině JA11 / CY02 • •
Sdružený přístroj s chromovanými ciferníky, displej LCD,  
ukazatel venkovní teploty, otáčkoměr, palubní počítač GMAP / GM19 • •
Elektricky ovládaná přední okna LT02 • •
Elektricky ovládaná zadní okna LE03 5 000 Kč •
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka RJ04 • •
Výškově nastavitelný volant • •
Kožený volant VH12 – •

< SEDADLA / ČALOUNĚNÍ
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče RH12 • •
Výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu • •
Kapsy na zadní straně předních sedadel RU20 • •
Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3 AL04 • •
Hlavové opěrky ve druhé řadě MZ02 • •
Látkové čalounění Oline tmavá 8HFR • –
Látkové čalounění Cran tmavá 1VFY – •
Kombinované látkové čalounění Oline světlá O8FZ – 0 Kč
Vyhřívaná přední sedadla (nelze pro světlé odstíny čalounění 8HFZ a O8FZ) NA01 6 000 Kč 6 000 Kč
Vyhřívaná přední sedadla a vyhřívaná spodní část čelního skla  
(nelze pro světlé odstíny čalounění 8HFZ a O8FZ) LW02 8 500 Kč 8 500 Kč

< AUDIO / NAVIGACE
Rádio CD / MP3 + Hands-free Bluetooth (monotuner, 4 reproduktory,  
ovládání pod volantem, Jack, USB) WLL5 • –

Rádio v dotykovém displeji 7": Rádio MP3 + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový 
displej 7" + USB + Mirror Screen / Apple Car Play + ovládání pod volantem WLL8 9 000 Kč •
Navigace 3D s hlasovým ovládáním: Navigace v češtině s integrovanou mapou Evropy, 
doživotní aktualizace zdarma, rádio MP3 + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 
7" + USB + Mirror Screen / Apple Car Play + ovládání pod volantem

WLL9 – 11 000 Kč
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PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE

< INTERIÉR
Otevírání víčka palivové nádrže z místa řidiče • •
Uzavíratelná odkládací přihrádka spolujezdce • •
Stropní madla vzadu • •
Přihrádky v panelech dveří • •
Zásuvka 12 V vpředu • •
Držák na plechovky na nápoje v centrální konzoli (mezi sedadly) • •
Přední středová loketní opěrka s úložným prostorem JB04  – •

< KOLA / DESIGN
Ocelová kola 15” s pneumatikami 185/65 R15, okrasné kryty kol HOBART 
+ Sada pro opravu pneumatiky ZH37 • –

Ocelová kola 15” s pneumatikami 185/65 R15, okrasné kryty kol HOBART  
+ Náhradní dojezdové kolo + zvedák (pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) ZH38 3 000 Kč –

Ocelová kola 15” s pneumatikami 185/65 R15, okrasné kryty kol HOBART  
+ Náhradní ocelové kolo + zvedák (nelze pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) ZH39 3 000 Kč –

Ocelová kola 16” s pneumatikami 195/55 R16, okrasné kryty kol ALBURY 
+ Sada pro opravu pneumatiky ZH40 – •
Ocelová kola 16” s pneumatikami 195/55 R16, okrasné kryty kol ALBURY 
+ Náhradní dojezdové kolo + zvedák (pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) ZH41 – 3 000 Kč

Ocelová kola 16” s pneumatikami 195/55 R16, okrasné kryty kol ALBURY 
+ Náhradní ocelové kolo + zvedák (nelze pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) ZHEN – 3 000 Kč

Hliníková kola 15” HARVEY s pneumatikami 185/65 R15 + Sada pro opravu pneumatiky ZH74 12 000 Kč 8 000 Kč
Hliníková kola 15” HARVEY s pneumatikami 185/65 R15 + Náhradní ocelové kolo + zvedák
(nelze pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) ZH75 15 000 Kč 11 000 Kč

Hliníková kola 15” HARVEY s pneumatikami 185/65 R15 + Náhradní dojezdové kolo + zvedák
(pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) ZH6S 15 000 Kč 11 000 Kč

Hliníková kola 16” PERTH s výbrusem s pneumatikami 195/55 R16  
+ Sada pro opravu pneumatiky ZH1S – 15 000 Kč

Hliníková kola 16” PERTH s výbrusem s pneumatikami 195/55 R16  
+ Náhradní dojezdové kolo + zvedák
(pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) 

ZH5E – 18 000 Kč

Hliníková kola 16” PERTH s výbrusem s pneumatikami 195/55 R16 
+ Náhradní ocelové kolo + zvedák
(nelze pro 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6) 

ZHGN – 18 000 Kč

Přední a zadní nárazník v barvě karoserie PD22 • •
Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie,  
stojky vnějších zrcátek v černé barvě RZ89 • •
Chromovaná lišta na předním nárazníku UX36  – •
Pack Chrome: Chromovaná lišta na předním nárazníku, chromované okenní lišty,  
kliky dveří s chromovaným dekorem GV04  – •
Speciální nemetalický lak - Černá Onyx 0NXY 13 500 Kč 13 500 Kč
Metalický lak 0MM0 13 500 Kč 13 500 Kč

< SERVISNÍ SMLOUVA (OPTIWAY SERVIS) Cena vč. DPH Doplatek k akci 5letá záruka
2 + 1 rok / 60 000 km 19 166 Kč 13 358 Kč

2 + 1 rok / 100 000 km 27 007 Kč 21 199 Kč

2 + 2 roky / 60 000 km 26 136 Kč 20 328 Kč

2 + 2 roky / 100 000 km 35 429 Kč 29 621 Kč

2 + 3 roky / 60 000 km 33 396 Kč 27 588 Kč

2 + 3 roky / 100 000 km 46 464 Kč 40 656 Kč
K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/.

• standardní výbava

– nelze objednat

Okrasný kryt
HOBART 15”

Okrasný kryt
ALBURY 16”

Hliníkové kolo
HARVEY 15”

Hliníkové kolo
PERTH 16”
s výbrusem
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PEUGEOT 301 TECHNICKÉ ÚDAJE
< MOTORY 1.2 PureTech 82

MAN5
1.5 BlueHDi 100  

S&S MAN6
Emisní norma Euro 6.2 Euro 6.2
Zdvihový objem (cm3) 1199 1499
Maximální výkon (kW / k) 61 / 82 75/102
při ot./min 5750 3500
Točivý moment (Nm) 118 250
při ot./min 2750 1750

Pneumatiky (1) 185/65 R15 80T
195/55 R16 80T

185/65 R15 80T
195/55 R16 80T

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 168 189
Zrychlení z 0-100 km/h (s) 13,1 10,1
1000 m s pevným startem (s) 34,6 31,8

< SPOTŘEBA (l/100 km) – cyklus NEDC
Městský provoz 6,0 4,8
Mimoměstský provoz 4,2 3,4
Kombinovaný provoz 4,9 3,9
Objem palivové palivové (l) 50 48
Objem nádrže na AdBlue® (l) – 15

< EMISE CO2 (g/km) – cyklus NEDC
Městský provoz 138 127
Mimoměstský provoz 97 90
Kombinovaný provoz 113 104

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU  
(metoda VDA / metoda objemu tekutin v dm3)
S nesklopenými zadními sedadly 506 / 640

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (2) 1055 1165
Užitečná hmotnost (3) 429 425
Největší technicky přípustná hmotnost 1484 1590
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (4) 720 1010
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 450 580
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 1984 2340

< ROZMĚRY (mm)
Délka 4445
Šířka bez zpětných zrcátek 1748
Výška 1477
Rozvor 2652
Světlá výška (dle motorizace) 138 – 142

(1) Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.
(2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
(3) Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.
(4) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Popis odpovídá modelovému roku 2019. Zahájení výroby: 1. 2. 2019.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy  
a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Ceny jsou platné od 1. 2. 2019.
Akční nabídku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
Akční nabídka je vytvořena ve spolupráci společnosti P Automobil Import s.r.o. a její sítě participujících koncesionářů.

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certifikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.  
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.

• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.) a profil testovacího  
řidiče odpovídá klidné jízdě (dle metodiky NEDC, zjištěno přepočtem z jízdního cyklu WLTP). Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla,  
tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést  
k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.
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ACTIVE

• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
• Manuální klimatizace, prachový filtr
•  Rádio CD / MP3 + Hands-free Bluetooth  

(monotuner, 4 reproduktory, ovládání pod volantem, Jack, USB)
• Tempomat a omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná přední okna
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Elektrický posilovač řízení
• Ukazatel řazení rychlostních stupňů
• Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách
• Přední mlhové světlomety
• LED integrované do předního nárazníku
• Výškově nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3, 3 opěrky hlavy
•  Ocelová kola 15” s pneumatikami 185/65 R15, okrasné kryty kol HOBART  

+ Náhradní kolo
• Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
•  Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie,  

stojky vnějších zrcátek v černé barvě

ALLURE = ACTIVE +

• Elektronická klimatizace, prachový filtr      
• Elektricky ovládaná zadní okna      
• Kožený volant      
•  Rádio v dotykovém displeji 7”: Rádio MP3 + Hands-free Bluetooth + kapacitní 

dotykový displej 7” + USB + Mirror Screen / Apple Car Play + ovládání pod volantem
• Přední středová loketní opěrka s úložným prostorem      
• Chromovaná lišta na předním nárazníku      
•  Pack Chrome: Chromovaná lišta na předním nárazníku, chromované okenní lišty,  

kliky dveří s chromovaným dekorem
•  Ocelová kola 16” s pneumatikami 195/55 R16, okrasné kryty kol ALBURY  

+ Náhradní kolo  



www.peugeot.cz

MODELOVÁ VERZE
(Pro ostatní verze a výbavy kontaktujte Vašeho 

koncesionáře PEUGEOT)

SPLÁTKY VOZU OD
varianta leasingu 24 měsíců/40 000 km 36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 MAN5

RELAX 5 430 Kč 4 440 Kč 4 098 Kč

RELAX PLUS 6 782 Kč 5 816 Kč 5 670 Kč

Platnost podmínek:
-  výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy při složení 10% akontace;
-  nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců  

a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
-  P Automobil Import s.r.o. a PEUGEOT FINANCE si vyhrazují právo změny této nabídky;
-  v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla, konzultujte nabídku s Vaším koncesionářem PEUGEOT.

RELAX

• Pravidelná měsíční splátka (vč. DPH)

• Nájem na 24/36/48 měsíců

• Povinné a havarijní pojištění (5% spoluúčast)  
včetně GAP v ceně

RELAX PLUS
• Pravidelná měsíční splátka
• Nájem na 24/36/48 měsíců
• Povinné a havarijní pojištění (5% spoluúčast)  

včetně GAP v ceně
• Asistenční služba v rámci EU, až 4 dny  

náhradní vůz zdarma
• Sada zimních pneumatik v ceně
• Dálniční známka pro ČR v ceně
• Servisní náklady smlouvou Optiway

VÝHODY PROGRAMU
• Bezstarostné vlastnictví vozu – Vy jen jezdíte

• Vše na jednom místě – u Vašeho prodejce

• Na Vás je jen výběr z nabízených verzí, 
nadstandardní výbavy a barvy karoserie

• Stále nový vůz

• Pojištění v ceně

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY
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