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A Peugeot kezdettől fogva a minőség és az innováció fémjelezte 

francia ipari hagyományok útján jár. Napjainkban pedig inkább arra 

törekszik , hogy olyan elegáns formatervezésű autókat alkosson, 

amelyek a vezetés élményén túl az összes érzékszervet inspirálják.

Éppen ezért az ergonómiától – a felhasznált anyagokon át – a mo-

dern technológiáig a legapróbb részleteket is az intuitív, élmény-

szerű vezetés kívánalmainak rendeli alá.
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* változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
** változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés

SP ORTOS ÉS  ÉRZÉK I  DES IGN ME RÉ SZ  É S  VAGÁ N Y

Az új Peugeot 208 alacsony építésű sportos karosszériája a hosszú motorháztetővel és érzékien ívelt formáival  

erős egyéniségről árulkodik. A Black Diamond tető*, a fényes fekete kerékjárati ívek és ablakszegélyek**,  

valamint a díszbetétekkel ellátott gyémántcsiszolt keréktárcsák* még inkább kiemelik az autó letisztult, áramvonalas sziluettjét.

Az új Peugeot 208 expresszív orr-részének meghatározó elemei a nagy krómozott hűtőrács*, 

valamint a három fénykarmot magukban foglaló full LED-es** fényszórók és az éjjel-nappal 

világító LED-es nappali lámpák*, melyek modern megjelenést és átható tekintetet  

kölcsönöznek az autónak. Az egyedi világítótesteknek köszönhetően az új Peugeot 208  

azonnal felismerhető és minden körülmények között jól látható.
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* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés

** a GT Line változaton szériafelszerelés

GON D OSA N  ME GMU N KÁ LT,  E XPRE SSZ ÍV  HÁTSÓ RÉSZ

Az új Peugeot 208 dinamikus, látványosan ívelt hátsó része kétféle spoilerrel* van felszerelve: az egyik a fogyasztás csökkentését,  

a másik a menettulajdonságok javítását szolgálja. A krómozott kipufogóvég** a sportos megjelenést erősíti.

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés

ÉJJ EL-NAPPAL  K IV ILÁGÍTVA

Az elegáns hátsó részt egy fényes fekete sáv* szeli ketté, melyet három-három fénykarmot  

magukban foglaló full LED-es lámpák* foglalnak keretbe. Az éjjel-nappal világító lámpák javítják  

a láthatóságot és nagyobb biztonságot nyújtanak.
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e- 208: 
MI NDEN TEKI NTETB EN FELV I LLA NYOZ



A Z ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ e- 2 0 8 E GY E D I  ST ÍLU S

Az ellenállhatatlan e-208-ban minden megvan, amire vágyik: a 100%-ban elektromos autó nemcsak csendes,  

de menet közben finoman és gyorsan reagál. Ön és utasai kényelme érdekében ugyanakkora helykínálattal  

és csomagtartóval rendelkezik, mint a hagyományos motorral szerelt változatok. A csak rá jellemző stílusos részletekről 

pedig mindenütt azonnal felismerhető.

Az e-208 azonnal szembeötlő, exkluzív megkülönböztető jegyekkel rendelkezik. Ilyen modern  

elemek az „e” felirat, a dikroikus oroszlánembléma, a karosszéria színére fújt hűtőrács,  

a fényes fekete kerékjárati ívek és a jobb aerodinamikai jellemzőket biztosító 17"-os alumínium  

keréktárcsák*. Belül az üléseket Alcantara©  / Gréval-szürke szövetkárpit* borítja.

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés1 2 13



* Csatlakozz és indulj!
** csatlakozás a MyPeugeot & Free2Move Services alkalmazáson keresztül 

CON N E CT  &  GO*ISMERJE  MEG A  T ISZTÁN  ELEKTR OM OS  VEZETÉS  ÖR ÖM ÉT

Okostelefonjáról** minden stressz nélkül előre beprogramozhatja az utastér előfűtését vagy a hűtését,  

ellenőrizheti az akkumulátor töltésszintjét, elindíthatja a feltöltést és szabadon megtervezheti utazásait.

Hagyja, hogy az e-208 volánjánál magával ragadja a tisztán elektromos meghajtásnak köszönhető hangtalan vezetés öröme, és használja ki,  

hogy a 340 km-es* hatótávnak köszönhetően oda mehet, ahova akar. Az ideális hatótávolság biztosítása érdekében  

többféleképpen – otthon, a munkahelyén vagy útközben – is feltöltheti az autót.  

Az általunk kínált töltőkártya** egy több mint 110 000 töltőoszlopot*** számláló európai hálózathoz biztosít hozzáférést.

* max. 340 km (WLTP) / max. 450 km (NEDC) hatótávolság: tájékoztató jelleggel közölt becsült adatok, a hitelesítés folyamatban – CO2-kibocsátás vegyes ciklusban: menet közben 0 g
** a Free2Move szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetős kártya

*** normál vagy gyorstöltő állomások14 15



NEXTGEN TECHNOLOGY *

* a holnap technológiája



KÉ N Y E Z TE TŐ BE LTÉ R

A dinamikus és kényelmes első ülések, a minőségi anyagok, a díszvarrással szegélyezett kárpitok 

lendületességet és könnyedséget sugároznak. A még modernebb megjelenés érdekében a 8 színből 

álló világításcsomag* segítségével a belső hangulatvilág is személyre szabható. 

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
** változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
*** a repülés világából ismert impulzusos kapcsolók

A  FELV ILLANYOZÓ 3D  PEUGEOT i - COC K P IT ®

Fedezze fel az új 208-on kínált legújabb generációs 3D Peugeot i-Cockpit®-ot*. Tapasztalja meg a gyors és intuitív vezetés élményét  

a központi kezelőszervekkel ellátott kompakt kormány*, a tetszés szerint konfigurálható 3D digitális műszeregység*, a nagy felbontású 

10"-os érintőképernyő** és a 7 billenőkapcsoló*** jóvoltából.

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés1 8 19



* változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés 
** lehetőleg a gépkocsi álló helyzetében* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés 

FE L HASZ N Á LÓBA RÁT K IJE L ZŐ3D D IG ITÁ L IS  M ŰSZER EGYS ÉG

A 10"-os HD érintőképernyő* vezérlése** hangfelismeréssel, a kormánynál elhelyezett kapcsolókkal vagy egyszerűen a 7 érintőgombbal történik. 

A képernyőn megjelenő high-tech animációk segítségével valós időben követheti a hajtáslánc működését.

A futurista kinézetű, holografikus 3D képernyőt magában foglaló digitális műszeregység* pontosan szemmagasságban helyezkedik el.  

A gépjárművel és a vezetéssel kapcsolatos információk fontosságuk vagy sürgősségük függvényében (biztonság, vezetéssegítő rendszerek, navigáció) 

könnyen értelmezhető módon, két szinten kerülnek megjelenítésre. Az állandó kijelzés részét képező adatok tetszés szerint beprogramozhatók.
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VA LÓSÁGOS FÉNYÁR

Itt az ideje, hogy utasai is úgy lássák a tájat, mint még soha: a hátsó ülésekig nyúló panoráma napfénytető* kiváló fényviszonyokat  

és remek kilátást biztosít.

* változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés22 23



FEJLET T  CSATLAKOZTATÁSI  SZOLGÁLTATÁSOK



* vezeték nélküli töltés a Qi 1.1 szabványnak megfelelően, változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
** az okostelefon kompatibilitásától függően

*** változattól függően akár 4 csatlakozó

PRA KT IKU S  ÚJ  FU N KCIÓKKONNEKT I V ITÁS  FELS Ő FOKON

Elöl egy ötletes új tárolórekesz került kialakításra, mely okostelefonja** indukciós töltésére* is alkalmas.  

Az utasok hordozható készülékei számára pedig több USB csatlakozó*** is rendelkezésre áll az utastérben.

A TomTom® Traffic szolgáltatásokat is magában foglaló 3D online navigációs rendszer valós idejű közlekedési információkkal szolgál,  

és a veszélyes útszakaszokra is felhívja a figyelmet. A Mirror Screen* funkció jóvoltából okostelefonja Android Auto, Apple Carplay™  

vagy MirrorLink® technológiával kompatibilis alkalmazásait közvetlenül is meg tudja jeleníteni az érintőképernyőn.

* változattól függően széria- vagy opciós felszerelés. A Mirror Screen funkció okostelefonja adatforgalmának terhére működik (amennyiben Ön internet-hozzáférést is tartalmazó telefon- 
előfizetéssel rendelkezik), és semmilyen külön előfizetést nem igényel. A felhasználó egy USB-kábellel csatlakoztathatja a készüléket a gépjárműre. A Mirror Screen funkció az Android Auto 

(androidos telefon esetén, miután a jármű álló helyzetében letöltötte az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára – az Android Auto applikáció a PSA-tól független, lokális elérhetőségéért, 
alkalmazhatóságáét felelősséget nem tudunk vállalni), az Apple CarPlay™ (iOS rendszerű okostelefon eseten) vagy a MirrorLinkR (MirrorLinkR-kompatibilis okostelefon eseten) technológia 

jóvltából működik. Kizárólag a MirrorLinkR, az Apple CarPlay™ , illetve az Android Auto támogatású alkalmazások működnek majd a jármű leállított állapotában, illetve menet közben  
(az alkalmazástól függően). Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az Ön okostelefonján ingyenesen elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni a megfelelő 

MirrorLinkR, Apple CarPlay™ vagy Android Auto alkalmazásokra. Egyes Android Auto es Apple CarPlay™ alkalmazások hangvezérlessel is működtethetők.
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ÚTBAN  
A  FÉ L AU TOMATA AUTÓ FELÉ

Az új Peugeot 208 gazdagon felszerelt biztonságot nyújtó,  

intelligens vezetéstámogató rendszerekkel. Az új Peugeot Drive Assist Plus* rendszer 

a beépített radarok és kamerák révén már az intelligens félautonóm vezetés 

előhírnöke, olyan funkciókkal, mint a sávban foglalt pozíció tartása,  

a táblafelismerő rendszer vagy az adaptív tempomat Stop & Go funkcióval  

és programozható követési távolsággal. 

Az autóban számos vezetés- és parkolássegítő funkció szolgálja a vezetőt.  

A kibővített táblafelismerő rendszer, a holttérfigyelő és a sávtartó asszisztens  

a biztonság növelésére szolgálnak. A 180°-os kamerarendszerrel rendelkező  

Visiopark 1 és a Full Park Assist** pedig a mindennapokban  

jelentenek könnyebbséget.

* változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés – az e-208-on 2020. februártól rendelhető
** automata parkolóasszisztens párhuzamos és merőleges parkoláshoz – változattól függően opciósan rendelhető felszerelés 
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A VÁLASZTÁS  SZABADSÁGA



VÁ LASSZON SZABADON MOTORT

Az új 208 a moduláris kiképzésű, többféle energiaforrással is társítható új  

CMP*/eCMP** platformra épült, így tulajdonosa szabadon választhat a benzines,  

dízel és az elektromos meghajtás között. Az úttartás, a kormányozhatóság,  

az akusztikai és hőkomfort optimalizálása, valamint a tömeg csökkentése révén  

csökkent a CO2-kibocsátás, és egyben intenzívebbé vált a vezetési élmény.

Az e-208 szintén profitál az eCMP** platform nyújtotta előnyökből, mely optimális 

felépítést, a hagyományos változatokéval megegyező hátsó helykínálatot  

és azonos vezetési pozíciót biztosít.

* Common Modular Platform: közös moduláris platform
** Electric Common Modular Platform: elektromos közös moduláris platform

3 2



HIGH-TECH AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

Amint megtapasztalta, milyen hatékonyan és gördülékenyen működik a kormány mögött elhelyezett 

váltófülekkel és elektromos vezérlésű kapcsolókarral ellátott új EAT8* váltó, többet hallani sem akar 

másról. A gyors és észrevétlen sebességváltások a Quickshift technológiának köszönhetők.

KIVÁLÓ MOTOROK
A hagyományos motorkínálat részeként a nagy teljesítményű és hatékony, legújabb generációs Euro 6 Puretech és BlueHDi motorok intenzív vezetési 

élményt garantálnak. A takarékos, optimalizált fogyasztású motorok ráadásul egytől egyig Stop & Start rendszerrel vannak felszerelve.

* ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (Données estimées, communiquées à titre indicatif et sous réserve d’homologation)

• Tájékoztató jelleggel közölt becsült adatok, a hitelesítés folyamatban.
   WLTP-értékek (1): WLTP üzemanyag-fogyasztás vegyes ciklusban: 4,2–5,9 l/100 km, alacsony sebességnél: 4,7–7,5 l/100 km, közepes sebességnél: 4–6 l/100 km, nagy sebességnél: 3,6–5,1 l/100 km, extra nagy sebességnél: 4,6–6 l/100 km WLTP – WLTP CO2-kibocsátás (vegyes): 109–134 g/km
(1)  A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok a WLTP szabvány szerinti értékek (az Európai Bizottság 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-jétől az új gépjárművek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten összehangolt vizsgálati eljárás (WLTP) alapján 

történik, mely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. A WLTP eljárás teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC), amely a korábban alkalmazott vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üze-
manyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az új európai menetciklusban mért értékeknél. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az egyes felszerelések, opciók és gumiabroncstípusok függvényében eltérők lehetnek. Bővebb információért forduljon márkakereskedőjé-
hez! További információt országa PEUGEOT honlapján talál.

• NEDC-értékek(2) : NEDC üzemanyag-fogyasztás vegyes ciklusban: 3,2–4,7 l/100 km, országúton: 2,9–4,2 l/100 km, városban: 3,7–5,5 l/100 km – NEDC CO2-kibocsátás (vegyes): 85–107 g/km
(2)  Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az új WLTP szabvány (az Európai Bizottság 2017/948 ajánlása) szerint kerültek megállapításra, majd a kapott adatokat az egyes gépjárművek összehasonlíthatósága érdekében átváltottuk NEDC-értékekre. Bővebb információért  

forduljon márkakereskedőjéhez! Az értékek nem veszik figyelembe a használati feltételeket, a vezetési stílust, a felszereléseket és az opciókat, és a gumiabroncs típusától függően is változhatnak. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokról bővebb információt a márkakereske-
désekben és a francia ADEME Környezet- és Energiagazdálkodási Ügynökségtől (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ingyenesen beszerezhető, illetve a http:/ http://www.carlabelling.ademe.fr/ ing.ademe.fr/ weboldalon elérhető, „Az új személygépjárművek 
hagyományos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai” című gyakorlati útmutatóban talál.

* EAT8: 8 sebességes új automata sebességváltó (Efficient Automatic Transmission 8) – motortól függően áll rendelkezésre.

ÚJ  PEUGEOT 208  GT  L INE

3 4 35



MINDENNAP FELVILLANYOZÓ ÉLMÉNY

A 100 kW*-os (136 LE) motornak és a 0 km/h-tól rendelkezésre álló 260 Nm nyomatéknak  

köszönhetően a teljes csönd** és kényelem mellett intenzív vezetési élményre számíthat. 

*  az akkumulátor hatótávolsága = max. 340 km (WLTP) / max. 450 km (NEDC): tájékoztató jelleggel közölt becsült adatok, a hitelesítés folyamatban – CO2-kibocsátás vegyes ciklusban:  
menet közben 0 g

** nagyon fontos azonban, hogy mindvégig ura maradjon a gépjárműnek, és fokozottan figyeljen a teljesen hangtalan gépjárművekhez nem szokott külső környezetre.

VÁ L ASSZON  VE Z E TÉ S I  ST ÍLUST

Az új Peugeot e-208-ban tetszése szerint háromféle vezetési mód közül választhat:  

ECO, NORMAL és SPORT*. A Brake funkciónak köszönhetően lassításkor két szinten is  

rendelkezésre áll az akkumulátor töltését biztosító motorfék**.

*  ECO: optimális hatótávolság: 
NORMAL: optimális kényelem – SPORT: nagy teljesítmény és intenzív érzetek (0–100 km/h 8,1 s alatt)

** közepes vagy fokozott mértékű energia-visszatermelés

ÚJ  PEUGEOT e  -  208  GT

3 6 37



AZ  ÖNHÖZ  I LLŐ STÍLUS



KELLEMESET  A  HASZNOSSAL

Az új Peugeot 208-hoz tervezett ötletes és praktikus tartozékok még kényelmesebbé  

és biztonságosabbá teszik utazását. A Peugeot e-208 változathoz pedig speciális elektromos 

tartozékválasztékkal készültünk. 

1. Védőponyva beltéri használatra
2. e-208 szőnyeg
3. Üléshuzatok
4. Tetőre rögzíthető kerékpártartó
5. e-208 töltőállomás
6. Napfényvédők

1 2

3

4

5 6
4 0
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2
MODERN HANGULATÚ  
BELTÉR

42

A Peugeot 208-on kínált kárpitok egytől egyig kiváló minőségűek, 

elegánsak és tartósak. A különleges díszvarrással ellátott  

szövet-, műbőr vagy bőrkárpittól* minden egyes változatnak  

megvan a maga egyedi és vonzó hangulata. 

1. Kék Para szövet(1)

2. Fekete Pneuma szövet(2)  
3. Cozy szövet & fekete műbőr(3)

4. Capy szövet & fekete műbőr(4)

5. Fekete nappabőr(5)

6. Gréval-szürke Alcantara / szövetkárpit & fekete műbőr(6)

(1) Access kiviteli szinten szériafelszerelés
(2) Active kiviteli szinten szériafelszerelés
(3) Allure kiviteli szinten szériafelszerelés
(4) GT Line kiviteli szinten szériafelszerelés
(5) GT Line kiviteli szinten opciós felszerelés 
(6) GT kiviteli szinten szériafelszerelés

*  GT Line kiviteli szinten opciós felszerelés – Bőr és egyéb anyagok: a bőrkárpitról bővebben 
lásd a kereskedésekben vagy a www.peugeot.pays oldalon elérhető műszaki adatokat
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MERÉSZ  
KAROSSZÉR IASZ ÍNEK

A különleges karosszériaszíneknek köszönhetően az új Peugeot 208-on 

azonnal megakad a szemünk. Válasszon kedvére az élénkebb, eredeti 

vagy a visszafogottabb és elegáns árnyalatok közül. 

LET ISZTULT  FORMÁK

Végül a tökéletes megjelenés 

érdekében válasszon a 15"-os 

vagy 16"-os dísztárcsák,  

illetve a fényezett vagy  

gyémántcsiszolt 16"-os vagy  

a díszbetétekkel ellátott 

17"-os keréktárcsák közül.
LAPA* 15"-os 

dísztárcsa
PLAKA* 16"-os 

dísztárcsa
SHAW*** 17"-os 

alumínium keréktárcsa
BRONX** 17"-os 

alumínium keréktárcsa
JORDAN** 17"-os 

alumínium keréktárcsa
SOHO* 16"-os 

alumínium keréktárcsa
ELBORN*** 16"-os 

alumínium keréktárcsa
TAKSIM** 16"-os 

alumínium keréktárcsa
CAMDEN* 17"-os 

alumínium keréktárcsa

Hófehér* Platinaszürke**

Elixirvörös***Faro-sárga** Vertigo-kék***

Artense-szürke**

Gyöngyházfehér****

Perla Nera Fekete**

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
** változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
*** e-208 változatától függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés

* normál fényezés
** metálfény
*** háromrétegű lakkozott
**** gyöngyházfény



HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2019. november 25. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott 
gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és 
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a 
bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül 
közzéteszi a www.peugeot.hu<http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2019. november 25

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében, 
kilométerkorlátozás nélkül. 
Az átrozsdásodás elleni garancia 
személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
A PSA, a termékek megbízható, tartós
működése érdekében, az 1,2 EB Turbo 
motorokkal szerelt járművek esetén  
az alábbi karbantartási intervallumot  
írja elő: A jelzett típusú motorokkal szerelt
járműveket minden esetben az európai
fokozott igénybevételre vonatkozó
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
•  1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 1 év 

futásteljesítményenkénti karbantartás
Amennyiben az előírt szervizintervallumot
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott
műszaki meghibásodok esetén a gépkocsi
elveszti a garanciát a mulasztás miatt
meghibásodott alkatrészek tekintetében.
Természetesen a fokozott igénybevétel
önmagában, valamint a fokozott

igénybevételű használatra vonatkozó
karbantartási periódusok elmulasztása
önmagában nem befolyásolja a gépjármű
jótállását. Így a garancia változatlanul
megmarad azon meghibásodások
esetében, amelyek nem az előírt
szervizintervallumok elmulasztása
következményeként merülnek fel.
A karbantartásról és a garanciáról
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.
Így részletes információt talál arra
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott
igénybevétel, és ennek esetén milyen
szükséges intervallumonként javasolt  
a Peugeot gépjárművét szervizeltetni,
illetőleg milyen műszaki
következményekkel járhat, amennyiben
a tájékoztatóban javasolt
szervizintervallumokat nem tartja be.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 
kívánunk kedvezni. Minél idősebb  

Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben. 
Tehát Ön annál kevesebbet fizet, minél 
idősebb Peugeot-val jár! Részletek és 
regisztráció weboldalunkon: www.peugeot.
hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 
Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük,  
hívja az alábbi zöldszámot  
(csak Magyarország területéről,  
illetve magyar telefonszolgáltatótól  
indított hívás esetén): 06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint 
külföldön is igénybe vehető a következő 
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket  
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben 
találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban  
a Peugeot-szabványok szigorú  
előírásainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag  
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett 
kiváló minőségű eredeti alkatrészek 
beépítését engedélyezik, valamint  
szigorú technikai felkészültséget  
és magas szintű műszaki szaktudást 
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

208
1.2 PureTech  

75 LE 
5 seb. man.

1.2 PureTech  
100 LE  

6 seb. man.

1.2 PureTech  
100 LE  
EAT8

1.2 PureTech  
130 LE  
EAT8

1.5 BlueHDi  
100 LE  

6 seb. man.

Elektromos  
136 LE

MOTOR

Hengerűrtartalom (cm3) 1199 1199 1199 1199 1499 –

Hengerek száma 3 3 3 3 4 –

Maximális teljesítmény, kW/LE (fordulat/perc) 55 / 75  (5750) 75 / 100 (5500) 75 / 100 (5500) 96 / 130 (5500) 74 / 100 (3500) 74 / 100 (3500)

Maximális nyomaték, Nm (fordulat/perc) 111 (2750) 205 (1750) 205 (1750) 230 (1750) 250 (1750) 260 / 300 (3673)

Szelepek száma 12 12 12 12 16 –

GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően) 185/65 R15 T 
195/55 R16 H

195/55 R16 H 
205/45 R17 V

195/55 R16 H 
205/45 R17 V

195/55 R16 H 
205/45 R17 V

185/65 R15 T 
195/55 R16 H 
205/45 R17 V

195/55 R16 H 
205/45 R17 V

FUTÓMŰ

Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Hátul hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók

FÉK

Elöl hűtött tárcsák, úszó nyergek

Hátul dob hűtött tárcsák, úszó nyergek

MÉRETEK (mm) 

Hosszúság 4 055

Szélesség 
(visszapillantók nélkül / behajtott / kihajtott tükrökkel) 1745 / 1765 / 1960

Magasság (max.) 1 430

Tengelytáv 2 540

Első túlnyúlás 825

Hátsó túlnyúlás 690

Nyomtáv elöl/hátul (abroncsközéptől mérve) 1500

Fordulókör falak/járdák között, kerékmérettől függően (m) 10,4

TÖMEG (kg) 

Saját tömeg 1080 1155 1190 1205 1205 1455

KAPACITÁS

Üzemanyagtartály (liter) 40 44 41 –

Akkumulátor (KWh) – 50

Csomagtartó térfogat VDA (dm3) / víztérfogat (l) 265  / 210–311

MENETTELJESÍTMÉNY 

Maximális sebesség (km/h) 170 188 188 208 188 150

Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra 14,9 10,9 11,9 8,7 11,4 8,1

– 1000 m álló helyzetből 36,0 32,5 33,4 29,8 32,9 30,6

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS*

Elektromos hatótáv WLTP (NEDC) (km) 340 (450)

Kombinált fogyasztás WLTP (NEDC) min.-max. l/100 km 5,4–5,5 (4,1) 5,4–5,6 (4,2) 5,8–5,9 (4,3) 5,6–5,7 (4,5) 4,2–4,2 (3,2) –

CO2-kibocsátás WLTP (NEDC) min.-max. g/km 122–124 (94) 123–126 (97) 131–134 (99) 127–129 (103) 109–111 (85) –

 *  a menetteljesítmények, az emissziós és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak

Fenti táblázat a valamennyi gyártóra vonatkozó, hatályos EU szabályozásnak megfelelően homologizált értékeket tartalmazza. Ezek az értékek az autótípusok összehasonlítására szolgálnak és segítenek a megfelelő 
gépjármű kiválasztásában. A fogyasztási adatok meghatározása szigorúan szabályozott körülmények között történik (terhelés, hőmérséklet, próbapad paraméterei, stb.) kifejezetten nyugodt vezetést szimulálva. A valódi vezetési 
körülmények, a vezetési stílus, a guminyomás, a kiegészítők használata (pl. tetőtartó), a fokozott klíma vagy fűtéshasználat és a gépjármű műszaki állapota egyaránt hatással lehetnek a valós fogyasztásra! 
A menetteljesítmények, az emissziós és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.



Bélyegző helye

Nyomdai gondozás: PIXELGRAF 
MARK/DPS-208 – 2019_11

www.peugeot.hu


