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MyPeugeot - få full koll på ditt bilkörande
med ny app
Peugeot fortsätter att satsa på mobilitet och uppkopplade lösningar i bilen.
Nu kommer appen MyPeugeot till Sverige - för att du ska få full koll på ditt
bilkörande.
- Våra behov som bilister ändras konstant, vi är ständigt uppkopplade och har
ett allt större intresse för information om vårt bilresande. Därför lanseras nu
MyPeugeot, som en del av Peugeots digitala satsning. Med MyPeugeot-appen
får du enkelt en översikt över dina resor, kostnader och servicetillfällen, säger
Anna Håkansson, digital projektledare på Peugeot Sverige.

MyPeugeot finns tillgänglig för iPhone- och Android-telefoner genom Apple
App Store och Google Play. Du laddar ner appen, registrerar dig smidigt som
användare och kan sedan använda appen till bland annat:
* Hitta din bil när du har parkerat den (Geolokalisation).
* Hitta din närmaste återförsäljare.
* Kördata. Få full kontroll över din bränsleförbrukning, körsträcka och
hastighet.
* Peugeot-relaterade nyheter. Ta del av senaste nytt om Peugeot - nya
modeller, samarbeten, innovationer och mycket mer.
MyPeugeot finns tillgänglig för nedladdning från och med idag och är gratis
och ersätter den existerande desktop-version, som avvecklas inom kort.
Målsättningen är att appen ska underlätta för Peugeotförarna i vardagen och
bjuda på användbar information.
- En tjänstebilsägare kan lätt följa antalet körda mil i appen, äger du flera
Peugeot-bilar kan du enkelt lägga till dessa och om du någonsin undrar vad
kontrollamporna på instrumentpanelen betyder finner du alla svar här, säger
Anna Håkansson.

Peugeot är det enda bilmärket som erbjuder en samlad mobilitetslösning med
person- och transportbilar, scooters, cyklar och en lång rad tjänster. Verksamma i
nästan 160 länder med 10 000 återförsäljare och verkstäder har märket stor
spridning över hela världen. Efter drygt 200 år av stark närvaro på marknaden är
Peugeot genomsyrat av inspiration och framgång. Försäljningen ökar stadigt i
hela världen, modellprogrammet är det yngsta någonsin (2,6 år i snitt) och
Peugeot leder hållbarhetsutvecklingen med ett genomsnittligt koldioxidutsläpp
på 106,9 g/km. Hög kvalitet i såväl produkter som service, förfinad design och
omsorg och en unik körupplevelse bidrar till den bilglädje varje Peugeot
förmedlar. Nya Peugeot 3008 SUV fick den prestigefulla utmärkelsen« Årets Bil
2017».
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