208

Peugeot a aderat dintotdeauna la spiritul
inovator și calitativ al tradiţiei industriale franceze.
Astăzi, mai mult ca niciodată, Marca
își concentrează toate eforturile pentru a concepe
autovehicule cu design de înaltă clasă, care
să asigure o experienţă senzorială dincolo
de o simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia,
materialele, elementele de conectivitate – fiecare
detaliu a fost proiectat pentru a asigura un mod
de conducere intuitiv. Mai mult decât orice,
pentru că omul va fi mereu în centrul
preocupărilor Mărcii, Peugeot își propune
să transforme timpul petrecut la bordul
vehiculelor sale într-unul de calitate.
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Personalizare

IREZISTIBIL

UN DESIGN ATLETIC ȘI SENZUAL

ÎNDRĂZNEŢ ȘI PROVOCATOR

Cu profilul său coborât, alura sportivă, capota lungă și curbele senzuale, PEUGEOT 208 se remarcă

Ușor de recunoscut, partea frontală expresivă a modelului PEUGEOT 208

prin personalitatea sa puternică. Liniile elegante și pure sunt puse în valoare de plafonul Black Diamond ,

afișează o grilă cromată de mari dimensiuni(1) cu aspect modern și incisiv,

bosajele roţilor, ramele geamurilor vopsite în negru lucios , precum și de jantele diamantate cu inserţii .

încadrată de blocurile optice Full LED(1) cu semnătura celor 3 gheare

(1)

(2)

(2)

și DRL-urile LED(1), întotdeauna aprinse.
(1) Dotare opţională, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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SEMNĂTURA LUMINOASĂ

O PARTE SPATE EXPRESIVĂ ȘI ATENT LUCRATĂ

Partea din spate prezintă un stil distinctiv, cu banda vopsită

Partea din spate, dinamică și atent sculptată a modelului PEUGEOT 208 poate fi echipată

în negru lucios

cu 2 tipuri de eleroane(1), unul pentru a controla consumul de combustibil, iar celălalt

(1)

ce unește blocurile optice full LED

celor 3 gheare, pornite zi și noapte.

(1)

cu semnătura

pentru a îmbunătăţi performanţele dinamice. Ţeava de eșapament este cromată,
pentru un aspect și mai sportiv(2).

(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard în versiunile GT Line și GT Pack.

e-MOTION

e-MOTION e-208

UN STIL DISTINCTIV

Silenţios, suplu și alert în trafic, seducătorul e-208 100% electric deţine toate atributele

e-208 se remarcă prin elemente exterioare distinctive, ce reflectă

pentru a-l îndrăgi. Spaţiul interior nu a fost modificat pentru a garanta același confort

tehnologia și modernitatea și atrag toate privirile: monograma

atât pentru conducătorul auto, cât și pentru pasageri și un volum al portbagajului

„e” și Leul în nuanţă dicroică, grilă în culoarea caroseriei,

identic cu cel de pe versiunile termice. Pentru a fi ușor de recunoscut în trafic și pentru

pasajele roţilor vopsite în negru lucios și jante diamantate

un plus de stil, modelul prezintă detalii subtile.

din aliaj de 17˝ cu inserţii(1) , pentru o aerodinamică îmbunătăţită.
La interior impresionează combinaţia rafinată între tapiţeria
Mi TEP/Alcantara© Mistral(1) .

(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

DESCOPERĂ PLĂCEREA CONDUSULUI 100% ELECTRIC
Ia loc la bordul modelului e-208, lasă-te sedus de emoţia unui condus silenţios 100% electric
și călătorește spre destinaţiile dorite, graţie unei autonomii de 362km(1). O serie de soluţii
de încărcare sunt disponibile pentru a te ajuta să profiţi la maximum de autonomia oferită
de Peugeot e-208: la domiciliu, la locul de muncă, la staţiile de încărcare publice.
Profită de cardul de încărcare(2) pentru a avea acces simplificat la o reţea de peste
130 000 de staţii de încărcare publice(3) din Europa.

(1) Până la 362 km (WLTP) – Emisii CO2: 0 g în faza de rulare.
(2) Card disponibil la activarea serviciilor Free2Move, contra cost. Serviciu indisponibil momentan în România.
(3) Staţii de încărcare standard sau accelerată.

CONNECT & GO(1)
Este atât de practic să programezi de pe smartphone-ul(2) tău
precondiţionarea termică a modelului e-208 (încălzire sau climă),
să consulţi starea de încărcare a bateriei, să activezi încărcarea
și să planifici în avans și după bunul plac traseele tale...
în deplină relaxare.

(1) Conectează-te și poţi pleca la drum.
(2) Conectare prin aplicaţia MyPeugeot & Free2Move disponibilă cu navigaţia conectată
se poate realiza în funcție de configurația vehiculului și de țară.
Serviciul Free2Move nu este disponibil momentan în România.
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* TEHNOLOGIA DE MÂINE

NEXTGEN
TECHNOLOGY
*

ENERGIZANTUL PEUGEOT
i-COCKPIT® 3D
La interior, descoperă PEUGEOT i-Cockpit® 3D*
de nouă generaţie. Experimentează condusul
agil și intuitiv graţie volanului compact
cu butoane de control integrate(1) , panoului
digital de bord 3D complet configurabil(1),
ecranului tactil HD de 10˝(2) și celor 7 butoane
“Toggles Switches”(3).

(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) Dotare standard, opţională sau indisponibilă,
în funcţie de versiune.
(3) Butoane cu impuls tip avion.

UN INTERIOR
SEDUCĂTOR
Scaunele faţă dinamice, confortabile și ample,
materialele premium și tapiţeria cu cusături
îţi oferă un sentiment de stare de bine și
de relaxare. Graţie pachetului poliambient
cromatic de 8 culori(1), poţi personaliza
ambianţa interioară pentru un aspect
și mai modern.

(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

PANOU DE BORD DIGITAL 3D

ECRAN INTUITIV ȘI UȘOR DE FOLOSIT

Panoul de bord digital(1) cu ecranul său holografic 3D futurist se află amplasat

Ecranul tactil HD de 10˝(1) poate fi controlat(2) folosind recunoașterea vocală,

chiar la nivelul privirii conducătorului auto. Informaţiile despre vehicul și despre

comenzile plasate pe volan sau cele 7 butoane integrate. Pe ecranul modelului e-208

performanţele de condus sunt afișate lizibil pe 2 niveluri, în funcţie de importanţa

poţi vizualiza o animaţie în timp real a modului în care funcţionează sistemul de propulsie electric.

sau urgenţa acestora (siguranţă, asistenţă pentru șofer, navigaţie). Poţi seta afișajul
pentru a vizualiza informaţiile dorite în orice moment.

(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
(2) De preferinţă, la oprirea completă a vehiculului.

(1) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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PLAFON PANORAMIC
Oferă pasagerilor o nouă perspectivă asupra locurilor vizitate
la bordul mașinii, cu ajutorul plafonului panoramic Cielo(1),
care se întinde de-a lungul scaunelor spate și oferă o iluminare
de neegalat și o vedere panoramică asupra cerului.

(1) Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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CONECTIVITATE

ULTRA-CONECTAT
Lasă-te ghidat de sistemul de navigaţie 3D conectat cu recunoaștere vocală, care cuprinde serviciile
TomTom® Traffic(1) (pentru informaţii despre trafic în timp real și zone de risc). Graţie funcţiei
Mirror Screen(2), te poţi bucura de oricare dintre aplicaţiile smartphone-ului compatibil
cu Apple CarPlayTM, Mirror Link® sau Android Auto.

(1) Serviciile TomTom® Traffic permit afișarea în timp real a tuturor evenimentelor esenţiale pentru condus: trafic în timp real, staţii de benzină, parcări, condiţii
meteo, puncte de interes local și zone de risc by TomTom Services (în funcţie de legislaţia ţării). Abonamentul la toate aceste servicii este inclus pentru o perioadă
de 3 ani și poate fi ulterior prelungit sau reînnoit online (contra cost). (2) Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune. Doar aplicaţiile certificate Android
Auto, Apple CarPlayTM sau Mirror Link® pot funcţiona atunci când vehiculul este staţionat sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi,
anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot fi restricţionate. Anumite aplicaţii care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente,
certificate Mirror Link®, Apple CarPlayTM sau Android Auto contra cost. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android),
prin Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem iOS) sau prin tehnologia Mirror Link® (smartphone-uri compatibile MirrorLink®), cu condiţia de a avea un abonament
cu acces la internet pe telefon. Pentru mai multe informaţii, accesează pagina https://www.peugeot.com.ro/marca-si-tehnologia/servicii-conectate.html

FUNCŢII PRACTICE
În partea din faţă, există un nou compartiment de depozitare inteligent,
unde poţi încărca prin inducţie(1) smartphone-ul tău(2).
Mai multe prize USB(3) sunt disponibile în habitaclu pentru dispozitivele
portabile ale pasagerilor.

(1) Încărcare wireless conform standardului Qi 1.1, disponibilă opţional sau indisponibilă,
în funcţie de versiune.
(2) În funcţie de compatibilitatea smartphone-ului.
(3) Până la 4 prize, în funcţie de versiune.
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CĂTRE CONDUSUL
SEMIAUTONOM
Cu PEUGEOT 208, ai la dispoziţie numeroase
sisteme de asistenţă la condus inteligente,
care oferă siguranţă la volan. Peugeot Drive
Assist Plus(1) inaugurează era condusului
semiautonom și inteligent, graţie senzorilor
și camerelor video integrate: șoferul
beneficiază de recunoașterea indicatoarelor
de viteză, poate să urmeze sensul de trafic
pe banda sa, să seteze viteza și distanţa
de siguranţă până la oprire, dacă este necesar,
precum și repornirea automată.

La bordul modelului Peugeot 208, ești ghidat
de sisteme de asistenţă la condus și la manevre.
Recunoașterea extinsă a semnelor de circulaţie,
supravegherea punctului mort și alerta activă
de părăsire involuntară a benzii de rulare oferă
un plus de siguranţă mașinii tale. În plus,
sistemul Visiopark 1 cu cameră video cu unghi
de 180°, împreună cu Park Assist(2) facilitează
manevrele tale zilnice.

(1) Dotare standard, opţională sau indisponibilă,
în funcţie de versiune.
(2) Sistem de asistenţă activă la parcarea paralelă
și perpendiculară – Dotare opţională sau indisponibilă,
în funcţie de versiune.
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* PUTEREA DE A ALEGE

POWER
OF CHOICE
*

ALEGE
MOTORIZAREA TA
ÎN DEPLINĂ LIBERTATE
Peugeot 208 beneficiază de platforma
modulară CMP(1)/eCMP(2), care îţi oferă
libertatea de a alege între un motor
pe benzină, Diesel sau electric. Ţinuta
de drum, profilul aerodinamic și izolarea fonică
optimizate, împreună cu o greutate totală
redusă ajută la limitarea emisiilor de CO2,
oferindu-ţi o experienţă intensă de condus!

E-208 profită din plin de progresele tehnice
ale platformei eCMP(2), care oferă o arhitectură
optimizată, un spaţiu în portbagaj similar
cu cel de la versiunile cu motor termic
și aceeași poziţie de condus.

(1) Common Modular Platform : Platforma modulară comună.
(2) Electric Common Modular Platform : Platforma modulară
comună electrică.
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MOTORIZĂRI
DE PRIMĂ CLASĂ
Experimentează senzaţii intense de condus
cu motoarele pe benzină și diesel Euro 6
de ultimă generaţie ce oferă performante ridicate
și eficiente. Mai economice datorită consumului
optimizat de combustibil, aceste motoare sunt
echipate cu sistemtul Stop&Start.

CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII DE CO2.
Valori estimate, comunicate cu titlu indicativ și sub rezerva omologării.
• Valori WLTP(1): Consum combustibil (ciclu combinat): 4 - 5,4 (l/100km)
– Emisii de CO2 (combinat): 105 - 126 (g/km). (1) Valorile consumului
de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP
(Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie
2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform
Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel
mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP).
WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC),
procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare
mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2
măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele
măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor
de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi
factori, cum ar fi echipamentele specifice, dotările opţionale și tipul
anvelopelor. Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău
Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează pagina
www.peugeot.com.ro.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ
HIGH-TECH
După ce ai experimentat cât de eficientă este
cutia de viteze automată EAT8(1) cu padele
de schimbare a treptelor amplasate pe volan
și control cu o singură atingere, nu te vei putea
opri să o încerci din nou! Rapid și fluent, trece
de la o treaptă la alta cu ușurinţă, datorită
tehnologiei Quickshift.

(1) EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 – Cutie de viteze
automată cu 8 trepte – Disponibilă în funcţie de motorizare.

ELECTRIZEAZĂ-ŢI VIAŢA DE ZI CU ZI LA BORD

ALEGE STILUL TĂU DE CONDUS

Experimentează senzaţii puternice la șofat într-un habitaclu silenţios, de tip cocon(1)

Cu Peugeot e-208, poţi să alegi între 3 moduri de condus ECO, NORMAL și SPORT(1),

graţie puterii motorului electric ce ajunge la 100 de kW

în funcţie de nevoile și preferinţele tale. Graţie modului Brake, sunt disponibile

(2)

(136 CP) și cuplului de 260 Nm

disponibil încă de la 0 km/h.

2 moduri de frânare(2) care îţi permit să reîncarci bateria la decelerare.

(1) Cu toate acestea, ai grijă să păstrezi controlul asupra vehiculului tău și să fii atent la mediul înconjurător,

(1) ECO: optimizarea autonomiei – NORMAL: confort optim – SPORT: performanţe și senzaţii la condus ( 0-100 km/h în 8,1 s).

care nu este obișnuit cu vehiculele silenţioase.

(2) Cu reîncărcare moderată sau rapidă a bateriei.

(2) Autonomie a bateriei de până la 362 km (WLTP) / Autonomia bateriei poate să varieze în funcţie de condiţiile reale
de utilizare (condiţii meteo, stil de condus...) – Emisii CO2: 0g în faza de rulare.
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PERSONALIZARE

1

ACCESORII UTILE ȘI AGREABILE
Accesoriile practice și ingenioase concepute
pentru PEUGEOT 208 îţi permit să amplifici starea
ta de bine și siguranţa la bord. Pentru versiunea
PEUGEOT e-208, descoperă gama de accesorii
specifice „Electric”.

2

1. 	 Husă de protecţie pentru parcare în garaj.
2.

Suport de bicicletă cu fixare pe bare transversale.

3.

Staţie de reîncărcare e-208

4.

Set de covorașe

5.

Set de huse pentru scaune

6.

Storuri parasolare

3
21

4

5

6

1

2

3

4

O AMBIANŢĂ INTERIOARĂ MODERNĂ
Gama largă de tapiţerii special concepute pentru PEUGEOT 208
se remarcă prin eleganţă, dar și prin calitate și durabilitate.
Poţi alege dintre materialele cu cusături, TEP sau piele*, care oferă
un sentiment de relaxare unic.

* Dotare opţională pe nivelurile de echipare GT și GT Pack. Piele și alte materiale: pentru informaţii suplimentare

5

6

privind tapiţeria din piele, consultă caracteristicile tehnice disponibile la dealeri sau pe site-ul www.peugeot.com.ro.

1. Material textil Para Blue(1)

(1) Dotare standard pe nivelul Like.

2. Material textil Pneuma Black(2)

(2) Dotare standard pe nivelul Active.

3. Material textil Cozy și TEP negru(3)

(3) Dotare standard pe nivelul Allure sau Allure Pack.

4. Material textil Capy & TEP negru(4)

(4) Dotare standard pe nivelul GT.

5. Piele perforată neagră(5)

(5) Dotare opţională pe nivelul GT și GT Pack.

6. Alcantara Mistral/TEP Mistral(6)

(6) Dotare standard pe nivelul GT Pack
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O GAMĂ DE CULORI
ÎNDRĂZNEŢE
PEUGEOT 208 se remarcă prin culori
de caroserie inedite! Alege dintr-o gamă
de nuanţe intense și originale sau optează
pentru culori mai sobre și elegante.
Blanc Banquise(1)

Jaune Faro(2)

Gris Artense(2)

Gris Platinium(2)

Bleu Vertigo(3)

Noir Perla Nera(2)

Rouge Elixir(3)

(1)

Nuanţă nemetalizată.

(2)

Nuanţă metalizată.

(3)

Nuanţă Vernis în trei straturi.

(4)

Nuanţă perlată.

Blanc Nacré(4)

FORME PURE
Pentru a personaliza modelul tău, alege dintre
capacele de roată de 15˝ și 16˝ sau jantele din
aluminiu de 16˝, diamantate sau vopsite, sau
de 17˝, cu inserţii.

(1)

Capace 15” LAPA(1)

Capace 16” PLAKA(1)

Jante aluminiu 16” TAKSIM(1)

Jante aluminiu 17” CAMDEN(1)

Jante aluminiu 17” BRONX(1)

Jante aluminiu 17”w SHAW(1)

Jante aluminiu 16” ELBORN(1)

Jante aluminiu 16’’ SOHO(1)

În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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VEHICULE ELECTRICE, 10 ANGAJAMENTE ALE MĂRCII

01
02
03
04
05

Capacitatea bateriei garantată
timp de 8 ani sau 160 000 km.
Peugeot assistance : Un condus
în deplină relaxare 24h/24 și 7z/7.
E-expert center : Experţii noștri se vor ocupa de vehiculul
tău și vor răspunde la toate întrebările tale.
E-service contract : Sunt incluse toate operaţiunile
de întreţinere, piesele de schimb și serviciile.
Soluţie certificată de reîncărcare: O gamă completă
de wallbox-uri instalate de profesioniști.

06
07
08
09
10

Soluţie de mobilitate:
Propusă în toate cazurile.
Actualizare permanentă a software-urilor: Pentru
a beneficia de cea mai bună experienţă de condus.
Reîncărcarea mașinii la 80%: Cu ocazia fiecărei
intervenţii în atelierul de service.
Deviz și programare online: Fă o programare
și calculează serviciile post-vânzare.
Mașina ta este spălată la fiecare intervenţie în
atelier. Pentru informaţii suplimentare, contactează
dealerii mărcii Peugeot.

ÎMPREUNĂ, PE TERMEN LUNG
SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea de puncte de service. În acest cadru,
profesionalismul, performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor contribuie la gradul tău de satisfacţie.
Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege exigenţele și care răspunde
prompt: un motiv suplimentar de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung.
PENTRU LINIȘTEA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Vehiculele noi particulare comercializate în România beneficiază* de următoarele GARANŢII COMERCIALE:
• PENTRU DEFECTELE DE FABRICAŢIE - toate piesele (exceptând întreţinerea și uzura):
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau hibride este garantată pentru o durată de 8 ani sau
160.000 de kilometri***;
• PENTRU VOPSEA - defect al vopselei sau al lacului din fabrică:
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
• ANTI-PERFORARE - perforare cauzată de coroziunea provenită de la interior:
- VP non electrice - 12 ani;
- VU - 5 ani;
- 7 ani pentru vehiculele electrice.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă, oferim
asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din străinătate.
GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii și fiabilităţii fiecărei piese originale Peugeot este conferită de testele de verificare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea beneficiază de doi ani garanţie pentru persoane fizice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice, împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material. Efectuând
întreţinerea autovehiculului în reţeaua PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate, realizate de profesioniști
și siguranţa utilizării pieselor adecvate.
PENTRU PLĂCEREA TA
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente originale Peugeot concepute special pentru autovehicul îţi stă la
dispoziţie în spaţiile special amenajate din showroom-urile noastre.
PEUGEOT INTERNET
Descoperă PEUGEOT online accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

* în România, Uniunea Europeană, precum și în următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia Herţegovina,
Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, Vatican.
** în funcţie de primul termen atins.
*** în funcţie de primul termen atins, cu o conservare minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada acoperită
de garanţie.
VP - vehicul de persoane; VU - vehicul utilitar

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării
prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau
de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice moment caracteristicile tehnice,
echipamentele, opţiunile și nuanţele.Tehnicile actuale de reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensităţi a
culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun element din acest
catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.
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