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Peugeot je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti in

najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena, da bi vam lahko

inovativnosti. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v

nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje.

izdelavo vozil z elegantno oblikovno zasnovo, ki vožnjo spremenijo v
stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka
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N E U S TA V L J I V O P R I V L A Č E N

208

AT L E T S K I D I Z A J N
PEUGEOT 208 je avto z mogočno osebnostjo, ki se odraža skozi atletsko obliko. Njegove napete linije dodatno poudarijo streha
Black Diamond* v kontrastni barvi, blatniški koši v svetleče črni barvi** ter diamantno obdelana platišča z vstavki*.

*Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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208
POGUMEN IN PREDRZEN
Na izraznem prednjem delu vozila PEUGEOT 208 z veliko kromano okrasno masko* opazimo
moderen in veder pogled žarometov full LED** v obliki treh levjih krempljev in dnevne luči na
diode LED*, ki so stalno vklopljene. Po tem ga prepoznamo in opazimo v čisto vseh
okoliščinah.
*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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S TA L N A O S V E T L J E N O S T
Zadnji del ima povsem svojstveno stilsko zasnovo, saj se prek njega razteza okrasna letev v
svetleči črni barvi*, ki jo krasijo luči full LED* v obliki treh levjih krempljev. Vklopljene so tako
podnevi kot ponoči, da opozarjajo ostale udeležence v prometu.

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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DOVRŠENO IZDELAN IN IZRAZEN ZADNJI DEL
Dinamičen in izklesan zadnji del vozila PEUGEOT 208 je lahko opremljen z dvema različnima spojlerjema*.
Prvi zagotavlja nadzor nad porabo goriva, drugi pa izboljša njegove vozne zmogljivosti.
Kdor pa želi vozilu dati še bolj športen pridih, se lahko odloči za kromano ustje izpušne cevi**.

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Na voljo serijsko za izvedenko GT in GT Pack.
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e-208, KO STIL SREČA e-MOCIJE
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e - M OT I O N e -2 0 8
Zapeljivi e-208 na 100 % električni pogon je na cesti neslišen, okreten in hitro odziven, tako da ima v rokah vse adute, s katerimi vas bo očaral.
Od svojega predhodnika je ohranil vso prostornost, s čimer zagotavlja udobje tako vozniku kot njegovim sopotnikom in enako prostornino
prtljažnika kot vozila z motorjem na notranje zgorevanje. Nenazadnje pa je pridobil tudi nekaj prefinjenih podrobnosti, ki ga ločijo od drugih
in zaradi katerih je še bolj eleganten.
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P R E P OZ N AV E N S T I L
Izvedenko e-208 prepoznamo po modernih in tehnološko naprednih ekskluzivnih dodatkih,
ki pritegnejo številne poglede: monogram « e » in logotip leva z dikroičnim odsevom, okrasna
maska v barvi karoserije, blatniški koši v svetleči črni barvi in 17-palčna aluminijasta platišča*,
ki izboljšajo aerodinamičnost. Notranjost pa krasi prefinjeno oblazinjenje v kombinaciji
materiala Alcantara© in tkanine sive barve Greval*.
*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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e-208

SPOZNAJTE ZABAVNO VOŽNJO S 100 % ELEKTRIČNIM POGONOM
Sedite za volan izvedenke e-208 in se prepustite emocijam v neslišni vožnji na 100 % električni pogon.
Odpeljete se lahko kamorkoli v dometu 340 kilometrov*.
Da boste zagotovo prišli tja, kamor ste namenjeni, lahko izkoristite različne opcije za polnjenje: doma, v službi ali na poti.

*Do 340 km (WLTP): ocenjene vrednosti so podane informativno - Emisije CO2 pri kombinirani vožnji: 0 g v fazi vožnje
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POVEŽITE SE IN ODPELJITE
S svojim pametnim telefonom* lahko povsem preprosto in praktično predhodno nastavite temperaturo
svojega vozila e-208 (gretje ali hlajenje), pregledate stanje napolnjenosti akumulatorja in vklopite polnjenje...
Vse to brez vsakih težav.

*Povezava prek aplikacije MyPeugeot.
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TEHNOLOGIJA PRIHODNOSTI

E N E R G I Č N I P E U G E OT 3 D i - C O C K P I T ®
V notranjosti spoznajte PEUGEOT 3D i-COCKPIT®* zadnje generacije. Privoščite si okretno in intuitivno vožnjo
s kompaktnim volanom z integriranimi stikali*, digitalno instrumentno ploščo 3D z nastavitvami po meri*,
velikim 10-palčnim zaslonom na dotik HD** in sedmimi klavirskimi tipkami Toggles switches***.
*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
***Impulzna stikala po zgledu letalske tehnologije.
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I Z J E M N O R A Z K O Š N A N OT R A N J O S T
Dinamična, udobna in obdajajoča prednja sedeža, visoko kakovostni materiali in oblazinjenje
z okrasnimi šivi vam nudijo občutek lagodja in zagotavljajo dobro počutje. Notranji ambient
svojega vozila pa lahko tudi prilagodite svojemu okusu s paketom za raznoliko kromatsko
ambientalno osvetlitev v osmih barvah*, ki mu daje še bolj moderen videz.
*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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3 D D I G I TA L N A I N S T R U M E N T N A P L O Š Č A
Digitalna instrumentna plošča* s futurističnim holografskim zaslonom 3D se nahaja točno v višini vaših oči. Informacije o vozilu
in voznih zmogljivostih se čitljivo prikazujejo v dveh stopnjah, odvisno od pomembnosti in nujnosti (varnost, pomoč na cesti, navigacija).
V nastavitvah lahko izberete tiste informacije, ki jih želite imeti ves čas prikazane.

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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G O S TO L J U B E N I N I N T U I T I V E N Z A S L O N
Veliki 10-palčni zaslon HD* je možno upravljati z obvolanskimi stikali ali preprosto z eno od sedmih tipk na dotik.
Na zaslonu izvedenke e-208 si lahko ogledate tehnološko animacijo dejanskega delovanja pogonskega sklopa.

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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OBILO SVETLOBE
Svojim potnikom omogočite razgled nad okolico, kakršnega niso še nikoli videli,
po zaslugi panoramske strehe Cielo*, ki se razteza vse do zadnjih sedežev in zagotavlja
obilo svetlobe ter panoramski pogled na nebo.

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

22

23

NAPREDNE MOŽNOSTI POVEZOVANJA

208

U LT R A P O V E Z L J I V I
Predajte se vodenju TomTom® navigacije 3D. Funkcija Mirror Screen* vam na zaslonu na dotik prikazuje priljubljene aplikacije
z vašega pametnega telefona, ki je združljiv s protokoli Apple CarPlayTM, MirrorLink® ali Android Auto.
*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. Mirror Screen omogoča podvojitev aplikacij s pametnega telefona na zaslonu na dotik. Funkcija Mirror Screen deluje prek tehnologije Android
Auto (za pametne telefone s sistemom Android), Apple CarPlay™ (za pametne telefone s sistemom iOs) ali do maja 2021 prek tehnologije MirrorLink® (za pametne telefone s sistemom Android, ki so
združljivi s protokolom MirrorLink® in izključno v povezavi z opremo «Peugeot Connect Radio»), če ima uporabnik s svojim operaterjem sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom.
Med vožnjo in pri zaustavljenem vozilu, odvisno od primera, delujejo izključno te tri certificirane aplikacije. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih lahko
brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android Auto, Apple CarPlayTM ali MirrorLink®, ki je na voljo
proti plačilu.
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NOVE PRAKTIČNE FUNKCIJE
V prednjem delu vozila je na voljo priročno odlagalno mesto s priključkom za indukcijsko polnjenje* vašega pametnega telefona**.
Vaši potniki pa imajo za svoje prenosne naprave v potniškem prostoru na voljo več priključkov USB***.

*Brezžično polnjenje po standardu Qi, ki je na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Odvisno od združljivosti pametnega telefona.
***Največ 4 priključki, odvisno od izvedenke.

27

208

N A P OT I D O P O L
S A M O D E J N E V OŽ N J E
Vaš PEUGEOT 208 vam ponuja številne inteligentne funkcije za pomoč pri vožnji
in večjo varnost. PEUGEOT Drive Assist Plus* začenja obdobje pol samodejne in
inteligentne vožnje po zaslugi vgrajenih radarskih merilnikov in kamer. Sistem
spremlja smer vožnje in vam pomaga ohraniti vozilo na voznem pasu, prepoznava
prometne znake, regulira hitrost in varnostno razdaljo ter po potrebi vozilo tudi popolnoma
zaustavi in ga samodejno ponovno zažene.
Vodijo vas sistemi za pomoč pri vožnji in izvajanju manevrov. Za večjo varnost vašega
vozila poskrbijo razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov,
nadzor mrtvega kota in aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu.
Nenazadnje pa sta tu še sistem Visiopark 1 s 180-stopinjsko kamero in sistem
Full Park Assist**, ki poenostavita vaše vsakodnevno bivanje v vozilu.

*Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Aktivni sistem za pomoč pri bočnem in pravokotnem parkiranju - Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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e-208

MOČ IZBIRE

208

IZBERITE,
K AT E R I K O L I M OTO R Ž E L I T E
PEUGEOT 208 je opremljen z novo modularno in več energijsko platformo CMP*/eCMP**,
po zaslugi katere lahko brez ovir izbirate med bencinskim, dizelskim ali električnim
motorjem. Optimalna lega na cesti, priročno upravljanje, zvočna izolacija
in toplotno udobje v kombinaciji z manjšo skupno maso pripomorejo
k znižanju emisij CO2 in hkrati nudijo razburljive užitke v vožnji!
Izvedenka e-208 izkorišča tudi prednosti tehnološko napredne platforme eCMP**,
ki ji zagotavlja optimizirano arhitekturno zgradbo, toliko prostora na zadnjih
sedežih kot pri vozilih z motorjem na notranje zgorevanje
in enak položaj za vožnjo.

*Common Modular Platform: skupna modularna konstrukcijska osnova
**Electric Common Modular Platform: skupna modularna električna konstrukcijska osnova.
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I Z B O L J Š A N I M OTO R J I
Z zmogljivimi in učinkovitimi motorji zadnje generacije PureTech in BlueHDi iz izbora motorjev na notranje zgorevanje
boste občutili intenzivne emocije v vožnji. Po zaslugi optimizirane porabe goriva so ti motorji še bolj ekonomični,
opremljeni pa so tudi s sistemom Stop & Start.
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TEHNOLOŠKO NAPREDEN SAMODEJNI MENJALNIK
Ko boste enkrat preizkusili samodejni menjalnik EAT8* z obvolanskima prestavnima ročicama
in električnim impulznim krmiljenjem ter ugotovili, kako je učinkovit in prožen, boste razmišljali
le še o tem, kdaj ga boste lahko naslednjič preizkusili! Po zaslugi tehnologije Quickshift hitro
in tekoče enostavno prestavlja iz ene prestave v drugo.
*EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik – Razpoložljivost je odvisna od tipa motorja.
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N A J E L E K T R I Č N I P O G O N P O S TA N E D E L V A Š E G A V S A K D A N A !
Naužijte se prijetnih in nepozabnih občutkov med vožnjo po cesti v zapredku tišine* in udobju
po zaslugi zmogljivega motorja z močjo 100 kW** (136 konjskih moči) in 260 Nm navora,
ki sta razpoložljiva od 0 km/h dalje.
*Vendar pa pazite, da ne bi izgubili nadzora nad vozilom in bodite pozorni na prisotne v neposredni bližini, ki niso vajeni povsem neslišnih vozil.
**Avtonomija akumulatorja do 340 km (WLTP): ocenjene vrednosti so podane informativno - Emisije CO2 pri kombinirani vožnji: 0 g v fazi vožnje.
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I Z B E R I T E S V OJ S T I L V OŽ N J E
Pri vozilu PEUGEOT e-208 lahko glede na vaše potrebe in želje izbirate med tremi načini
vožnje ECO, NORMAL in SPORT*. Po zaslugi načina Brake sta na voljo dve stopnji zaviranja
motorja**, ki vam omogočata polnjenje akumulatorja med upočasnjevanjem.

*ECO: optimalna avtonomija – NORMAL: optimalno udobje – SPORT: zmogljivost in občutki (0 do 100 km/h v 8,1 sek.).
**Zmerno ali pospešeno regeneriranje polnjenja akumulatorja.
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S T I L,
KI VAM USTREZA

Polnilna postaja
za domačo oskrbo
Stenska polnilna postaja omogoča
varno in pospešeno polnenje baterije
električnega vozila. Po zaslugi
elegantnega dizajna se idealno prilega
vsem površinam.
1. Polnilna postaja za domačo rabo
2. Korito za prtljažnik
3. Kabli za polnjenje
4. Odlagalno korito za dvojni pod
5. Talna obloga za prtljažnik
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Strešni kovček
Želite s seboj vzeti vedno več stvari?
V ta namen vam ponujamo naše strešne
kovčke. Zanesljivi in vzdržljivi kovčki
(s homologacijo TÜV Rheinland)
vam nudijo učinkovito zaščito
v primeru kraje.
1. Vlečna kljuka s priključkom,
snemljivim brez dodatnega orodja**
2. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki**
3. Nosilec za smuči na strešnih
prtljažnih drogovih
4. Strešni kovček, kratek (330 litrov)

3
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BODITE KUL
Se želite na čisto vsaki poti počutiti brez skrbi? Je za vas vožnja užitek?
Za vse tiste, ki smatrate, da je udobje vaša osnovna pravica, smo
zasnovali serijo dodatne opreme, ki bo ugodila vašim pričakovanjem.

1. K
 omplet prednjih in zadnjih preprog iz iglanega tekstila
2. K
 omplet prilegajočih prednjih in zadnjih preprog iz iglanega tekstila
3. K
 omplet prednjih in zadnjih gumijastih preprog
4. K
 omplet sedežnih prevlek
5. Komplet 2 usmernikov zraka za prednja vrata

2

6. K
 omplet dveh bočnih senčnikov
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Ščitnik za
prag prtljažnega
prostora
Prag prtljažnega prostora je še
posebej izpostavljen trenju.
Po meri izdelan prag za prtljažni
prostor se povsem enostavno
namesti in prag učinkovito ščiti
pred manjšimi udarci, odrgninami
in praskami.
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B O D I T E S A M OZ AV E S T N I
Saj ni tako zakomplicirano biti samozavesten. Včasih
zadostuje le, da imaš pravi avtomobil in
pravo dodatno opremo.
Tako dodatno opremo, kot smo jo zasnovali za
vaš PEUGEOT 208. Kamorkoli se boste
odpravili in karkoli boste počeli, vedno boste lahko
prepričani vase.

1. Komplet okrasnih zavesic
2. Ščitnik za prag prtljažnega prostora
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3. Univerzalna mreža za psa
4. Komplet zaščitnih letvic za odbijač
5. Komplet snežnih verig

5
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MODEREN
N OT R A N J I A M B I E N T
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Oblazinjenje za izbor PEUGEOT 208 je bilo izbrano zaradi svoje
elegance, pa tudi zaradi kakovosti in vzdržljivosti. Vsaka izvedenka
izstopa zaradi posebne končne obdelave z okrasnimi šivi
na tkanini, materialu TEP ali usnju*, ki poustvarijo
edinstven ambient, v katerem se boste počutili
kot doma.

1. Tkanina Para modre barve(1)
2. Tkanina Pneuma črne barve(2)
3. Tkanina Cozy in material TEP črne barve(3)
4. Tkanina Capy in material TEP črne barve(4)
5. Polno zrnasto usnje črne barve(5)
6. Alcantara sive barve Greval/tehnično dovršena pletenina in TEP črne barve(6)

Serijsko pri nivoju Like
Serijsko pri nivoju (e) Active / (e) Active Pack
(3)
Serijsko pri nivoju (e) Allure / (e) Allure Pack
(4)
Serijsko pri nivoju (e) GT
(5)
Za doplačilo pri nivoju GT in GT Pack
(6)
Serijsko pri nivoju (e) GT Pack

(1)

(2)

* Za doplačilo pri nivoju GT in GT Pack - Usnje in drugi materiali: več podrobnosti o usnjenem
oblazinjenju poiščite v tehničnih podatkih, ki so vam na razpolago v prodajnem mestu
ali na spletnem mestu: www.peugeot.si
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IZBOR DRZNIH BARV
PEUGEOT 208 zares izstopa iz množice s svojimi izvirnimi
barvami karoserije! Izbirate lahko med živahnimi in izvirnimi
barvami ali pa se odločite za bolj umirjene

Bela Banquise*

in vedno elegantne barvne odtenke.

*Navadna barva
**Kovinska barva
***Trislojna lakirana barva
****Biserna barva

Rumena Faro**

I Z B O R P L AT I Š Č
Če želite izpopolniti videz svojega vozila, se odločite za
enega od 15- in 16-palčnih okrasnih pokrovov ali pa
za 16-palčno platišče z barvno ali diamantno končno
obdelavo ali za 17-palčno platišče z vstavki.

* Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
** Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
***Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke za e-208.
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15-palčni
okrasni pokrov LAPA*

16-palčni
okrasni pokrov PLAKA*

16-palčno
aluminijasto platišče TAKSIM**

Siva Artense**

Siva Platinium**

Črna Perla Nera**

Rdeča Elixir***

Modra Vertigo***

Biserno bela****

16-palčno
aluminijasto platišče ELBORN***

16-palčno
aluminijasto platišče SOHO*

17-palčno
aluminijasto platišče CAMDEN*

17-palčno
aluminijasto platišče BRONX**

17-palčno
aluminijasto platišče SHAW***
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PRIPOROČA

www.peugeot.si

