COMUNICAT DE PRESĂ
Iulie 2016
Grupul PSA şi ONG-urile T&E şi FNE comunică oficial consumul real pe durata
utilizării pentru autovehiculele Peugeot, Citroën şi DS.
PSA îşi respectă angajamentele faŃă
fa de clienŃii săii prin publicarea rezultatelor
privind consumul real pe durata utilizării, pentru 30 de modele de bază.
baz
Rezultatele sunt obŃinute
inute în urma aplicării unei proceduri de testare stabilite în comun cu
ONG-urile Transport & Environnement şi France Nature Environment, ONG-uri
uri auditate de
Bureau Veritas. Metoda de testare,
testare fiabilă şi reproductibilă, permite măsurarea
surarea consumului
realizat de clienŃiiii PSA în condiŃii de utilizare reală.
real
Inspirat de proiectul european RDE (Real Driving Emissions), testul măsoară
ă consumul de
carburant cu ajutorul unui echipament portabil instalat pe autovehicul (PEMS*).
(PEMS
Bureau
Veritas, organism independent
ent recunoscut la nivel international, este garantul
garant testării în
condiŃiile prestabilite şi confirmă
ă integritatea şi acurateŃea rezultatelor.
Măsurătorile au fost realizate pe drumuri publice deschise traficului în condiŃii de conducere
reale, respectiv prin utilizarea climatizării,
climatiz
cu greutate bagaje şi pasageri, conducere în pant
pantă
etc. Măsurătorile obŃinute – 25 km în mediu urban, 39 km extraurban şii 31 km pe autostrad
autostradă
– sunt comparabile cu cele ale clienŃilor
clien
PSA, provenite
ovenite din studii independente şi reflectă
seriozitatea metodologiei aplicate de T&E şi FNE.
În noiembrie 2015, într-un context mediatic negativ pentru industria auto, Grupul PSA a luat
hotărârea de a publica consumul real într-un
într
demers unic prin transparenŃa
a sa faŃă de clienŃi.
Această iniŃiativă constituie o premieră
premier mondială în industria auto.
Până la sfârşitul anului 2016, mărcile
m
Peugeot, Citroën şi DS vor propune, pe site
site-urile
oficiale,, un simulator care va permite clienŃilor
clien
estimarea consumului în funcŃ
funcŃie de modul
individual de conducere şii de condiŃiile
condi
de utilizare (mixt/urban/extraurban/autostrad
/autostradă/gradul
de încărcare
rcare al autovehiculului). În acelaşi timp, clienŃii vor avea la dispoziŃie
Ńie şşi o aplicaŃie
online de conducere ecologică
ă care le va permite urmărirea
urm
consumului.
Cu această ocazie, Gilles Le Borgne,
Borgne director de cercetare şi dezvoltare PSA a făcut
următoarea declaraŃie: „Conform angajamentului de transparenŃă
transparen luat în luna octombrie
2015, Grupul PSA publică astăzi rezultatele privind consumul în condiŃii
co
de utilizare reale
pentru 30 dintre modelele mărcilor
rcilor Peugeot, Citroën şi DS. Din dorinŃa
a de a furniza cât mai
multe informaŃii clienŃilor săi,i, Grupul va publica,
publica până la sfârşitul
itul anului, rezultatele
referitoare la alte 20 de modele şi
ş va pune la dispoziŃia clienŃilor săii un simulator care le va
permite îmbunătăŃirea
irea consumului
consumulu de carburant în funcŃie
ie de modul de utilizare şi, deci,
ameliorarea nivelului de emisii CO2. În 2017, Grupul PSA va face încă un pas înainte prin
extinderea măsurătorilor
lor efectuate în condiŃii reale de utilizare şii la emisiile de oxizi de azot.”
Greg Archer, director Clean Vehicles la ONG-ul Transport & Environment
Environment, a declarat:
„Aceste teste realizate în condiŃii de utilizare reală
real furnizează clienŃilor
ilor informaŃ
informaŃii dintre cele
mai pertinente,, superioare celor mai recente teste de laborator;
laborator astfel, clienŃ
clienŃii vor putea
alege modelele cele mai eficiente din punctul
punct de vedere al consumului.”

Modele PEUGEOT
Test T&E
l/100 km

Omologare
l/100km

DiferenŃă
l/100 km

108 1.2lPureTech 82 BVM5 pneuri
ri STD de 15''

6,1

4,3

1,8

208 1.6lBlueHDi 100 BVM5 pneuri TBRR de 16''

4,7

3,5

1,2

208 1.6lBlueHDi 120 S&S BVM5 pneuri
ri UBRR de 16''

4,7

3

1,7

2008 1.6lBlueHDi 100 BVM5 pneuri TBRR de 16''

5,1

3,7

1,4

2008 1.6lBlueHDi
BlueHDi 120 S&S BVM6 pneuri
pneu TBRR de 16''

5,2

3,7

1,5

2008 1.2lPureTech 82 BVM5 pneuri
ri TBRR de 16''

6,4

4,9

1,5

2008 1.2l PureTech
eTech 110 S&S EAT6 pneuri
pneu TBRR de 16''

7,1

4,8

2,3

308 1.6lBlueHDi 120 S&S BVM6 pneuri
ri UBRR de 16''

4,9

3,2

1,7

308 1.2lPureTech
PureTech 130 S&S BVM6 pneuri
pneu TBRR de 16''

6,6

4,6

2

308 1.2lPureTech 110 S&S BVM5 pneuri
pneu UBRR de 16''

6,3

4

2,3

3008 1.6lBlueHDi
BlueHDi 120 S&S BVM6 pneuri
pneu TBRR de 17''

6,1

4,1

2

3008 1.2lPureTech
PureTech 130 S&S BVM6 pneuri
pneu UBRR de 17''

7,6

4,9

2,7

508 2.0lBlueHDi 180 S&S EAT6 pneuri
ri UBRR de 17''

6,3

4

2,3

PARTNER 1.6lBlueHDi 120 S&S
&S BVM5 pneuri
pneu TBRR de 15''

6,1

4,3

1,8

14 MODELE PEUGEOT

Modele CITROËN
11 MODELE CITROEN

Test T&E
l/100 km

Omologa
mologare DiferenŃă
l/100 km
l/100km

C1PureTech 82 BVM Feel pneuri
ri STD de 15''

6,1

4,3

1,8

C3PureTech 82 BVM Exclusive pneuri TBRR de 16''

6,3

4,6

1,7

C3PicassoBlueHDi 100 BVM Confort pneuri
p
TBRR de 16''

5,7

3,8

1,9

C3BlueHDi 75 S&S BVM pneuri UBRR de 15''

4,9

3,0

1,9

C4CactusBlueHDi 100 BVM Shine pneuri
pneu TBRR de 16''

5,1

3,6

1,5

C4CactusPureTech
PureTech 110 S&S BVM Shine pneuri de 16''

6,1

4,3

1,8

C4BlueHDi 100 BVM Feel pneuri
ri TBRR de 16''

5,1

3,6

1,5

C4PicassoBlueHDi
BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive pneuri
pneu TBRR de 17''

6,5

3,9

2,6

5,7

4

1,7

de 17''

7,4

5

2,4

BerlingoBlueHDi 100 BVM pneuri
ri TBRR de 15''

6,1

4,3

1,8

Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 Attraction pneu
pneuri UBRR
de 16''
Grand C4 Picasso PureTech130
130 S&S BVM6 Intensive pneuri TBRR

Modele DS
Test T&E
l/100 km

Omologa
mologare
l/100 km

DiferenŃă
l/100 km

DS 3BlueHDi
BlueHDi 120 S&S BVM6 Sport Chic

5

3,6

1,4

DS 3PureTech 110 S&S BVM So Chic

6

4,3

1,7

DS 4PureTech 110 S&S BVM So Chic

5,4

3,8

1,6

3 MODELE DS

Despre Grupul PSA
Prin mărcile sale de nivel mondial – Peugeot, Citroën şi DS – Grupul PSA a comercializat peste 3 milioane de
autovehicule în întreaga lume în anul 2015. Lider european în domeniul reducerii emisiilor de CO2, Grupul
afişează o medie de 104,4 grame de CO2/km în 2015. Cu o flotă de 1,8 milioane de autovehicule conectate în
întreaga lume, PSA se află în avangarda
avangard serviciilor conectate, fiind unul dintre principalii furnizori de mobilitate.
ActivităŃile grupului includ, de asemenea,
asemenea servicii de finanŃare (Banque PSA Finance) şi furnizarea de
echipamente auto (Faurecia). Pentru mai multe informaŃii
informa consultaŃi groupe-psa.com/fr
Despre Transport &Environment (T&E)
Transport & Environment (T&E) este singura asociaŃie de protecŃie a mediului la nivelul UE
UE, specializată în
implementarea unor politici durabile de transport. Activitatea ONG-ului în sprijinul autovehiculelor nepoluante
vizează să promoveze dezvoltarea unor autovehicule a căror producŃie şii utilizare sunt viabile din punctul de
vedere al protecŃiei mediului şii au efecte neglijabile asupra sănătăŃii.
s
Despre France Nature Environnement
France Nature Environnement este
e o federaŃie
federa franceză de asociaŃii pentru protecŃia
ia mediului şi
ş a naturii. FNE
este purtătoarea de cuvânt a 3.000
000 de asociaŃii,
asocia regrupate în 80 de organizaŃiiii membre, prezente pe întreg
teritoriul FranŃei
ei metropolitane, precum şi în teritoriile franceze de peste mări. France Nature Environnement,
pretutindeni unde natura are nevoie de noi. www.fne.asso.fr
Despre Bureau Veritas
Bureau Veritas este
e unul dintre liderii mondiali din domeniul auditului, certificării
certific
şi testării
rii de laborator. Bureau
Veritas contribuie la îmbunătăŃirea
irea performanŃelor
performan
clienŃilor săi prin oferirea de servicii şi soluŃii
Ńii inovatoare, care
asigură că produsele, procedurile şii organizarea acestora sunt conforme normelor şii reglementărilor
reglementă
de calitate,
sănătate, siguranŃă, protecŃia
ia mediului şşi responsabilitate socială. Grupul are 66 000 de colaboratori în 1 400 de
birouri şii laboratoare din întreaga lume. Pentru mai multe informaŃii consultaŃi: www.bureauveritas.fr
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* (PEMS) – sistem portabil de măsurare
surare a emisiilor

