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Peugeot on 14 prosentin kasvuvauhdissa henkilöautomyynnissä 
 
Peugeotin suosio on jatkunut vahvana koko alkuvuoden. Peugeotin viiden kuukauden kasvu on 14,2 % verrattuna 
tammi-toukokuuhun 2014. Peugeoteja on myyty viiden kuukauden aikana 1314 kappaletta – yksin toukokuussa 
260 kappaletta – kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 1151. Merkin markkinaosuus alkuvuoden aikana 
on 2,8 prosenttia (+ 0,5 %), mikä tuo 12. suosituimman automerkin aseman. Peugeot 308:n myynti on samaan 
aikaan lisääntynyt 537 autoon (+80,2 %). Maan 30 suosituimman henkilöautomallin listalla Peugeot 308:n 
kasvuprosentti on 3. suurin tammi-toukokuun välillä. 
 
 

PSA tiivistää dieselmoottoriyhteistyötään Fordin kanssa  
 
PSA Peugeot Citroën ja Ford laajentavat yhteistyötään pienten dieselmoottorien valmistuksessa. PSA esittelee 
vuonna 2017 uuden DV-R-dieselmoottoriperheen, jonka saa käyttöönsä myös Ford, kertoo ranskalaislehti Les 
Echos. DV-R-dieselit korvaavat nykyiset 1.4–1.6-litraiset dieselvoimanlähteet vuosina 2017–2018. Ne täyttävät 
tuolloin tiukimman Euro 6.2-päästötason, joka tulee voimaan 2017. PSA investoi uusiin moottoreihin 60 miljoonaa 
euroa. Niitä on määrä tuottaa Douvrinin tehtaassa jopa 640 000 kappaleen vuositahdilla. Tuotantokapasiteetti 
laajenee yhtä suurella määrällä vuonna 2018, jolloin moottorien valmistus käynnistyy Tremeryssa Itä-Ranskassa. 
 
 

Peugeot kaavailee paluuta Iranin automarkkinoille 
 
Peugeot odottaa uutta kasvusykäystä vaurastuvan Iranin automarkkinoilta, kunhan maan talouselämä avautuu 
kansainvälisten pakotteiden purkauduttua. Peugeotin vuosimyynti Iranissa nousi suurimmillaan noin 400 000 
autoon, joten kysyntäpohja maassa on jo valmiiksi vahva. Peugeotin toimitusjohtaja Maxime Picat myönsikin 
saksalaisen Manager Magazin -talouslehden haastattelussa, että PSA Peugeot Citroën valmistelee uutta 
yhteistyötä paikallisen autonvalmistajan Iran Khodron kanssa. Alkusuunnitelmissa on nykyaikaisten Peugeot-



mallien maahantuonti Euroopasta tunnettavuuden ja merkkimielikuvan voimistamiseksi. Jatkossa on mahdollista 
myös edullisten Peugeot-mallien valmistaminen yhteistyöyrityksessä Iranissa.  
 

 
Peugeot Vision Gran Turismo: nollasta sataan 1.73 sekunnissa 

 
Gran Turismo 6 –videopeliä PalyStation3 –konsolilla pelaavat autoharrastajat voivat nyt heittäytyä täysillä myös 
Peugeot-maailmaan. Autopelin uusi ulottuvuus on Peugeot Vision Gran Turismo –superauto, jonka suorituskyky 
ja paino ovat yksi yhteen: 875 hevosvoimaa ja 875 kiloa! Edessä on 22- ja takana 23-tuumaiset renkaat, joissa on 
Brembon hiilikuiturakenteiset jarrulevyt. Auto kiihtyy pelimaailmassa 0–100 kilometriin minimaalisessa 1.73 
sekunnissa. Gran Turismo –supermallilla voi jo lähitulevaisuudessa ajaa kilpaa pelissä jopa 40 eri moottoriradalla. 
Traileri autosta löytyy Peugeotin Youtube-kanavalla osoitteessa http://youtu.be/0YMDfQP5zk8.  
 
 

Peugeotin tennistalliin uusia lupaavia nuoria pelaajia ja kirkkaita tähtiä 
 
Peugeotin yhteistyö Ranskan Roland Garros –tennisturnauksen (Ranskan avoin tennisturnaus) jatkuu tulevinakin 
vuosina. Peugeot aloitti turnauksen rahoittajana jo vuonna 1984 ja tarjosi tänäkin vuonna yli 200 ajoneuvoa 
turnauksen vaatimiin pelaaja-, sponsori- ja VIP-kuljetuksiin. Peugeotin ”nimikkopelaajiin” ovat kuuluneet David 
Ferrer, Nicolas Almagro sekä uusimpana lajin maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic. Tänä vuonna 
yhteistyötä on laajennettu viidellä uudella pelaajalla, jotka ovat: Francaise Alizé Cornet (Ranska), Belinda 
Bencic (Sveitsi), Juan Martin Del Potro (Argentiina), Tommy Robredo (Espanja) sekä David Goffin (Belgia). 
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