PEUGEOT 208

ЗАХОПЛИВЕ
ТА ІНСТИНКТИВНЕ

КЕРМУВАННЯ
У салоні Peugeot 208 усі функції розташовані під рукою, а завдяки
Peugeot i-Cockpit усе стало ще простішим. Інноваційний салон Peugeot i-Cockpit,
що складається з компактного керма, підвищеної панелі приладів та великого
7-дюймового сенсорного екрана, спонукає до інстинктивного й безпечного
кермування.
Peugeot 208 вирізняється якісним і вишуканим інтер’єром, у якому продумана
кожна деталь: від функціональності салону до вибору матеріалів.
А біле підсвічування приладової панелі і блакитне підсвічування панорамного
даху створюють відчуття неймовірно освітленого і високотехнологічного
внутрішнього простору.
* Залежить від рівня комплектації.

НАСОЛОДА

ТА ПРИВАБЛИВІСТЬ

ПРОСТІР, ЯКИМ ХОЧЕТЬСЯ

ПОДІЛИТИСЬ

Зчеплення з ґрунтом
Peugeot 208 має дорожні характеристики високого рівня — автомобілі оснащені ефективними, багаторежимними та
економічними двигунами PureTech та HDI, — не поступаючись при цьому насолодою від кермування та привабливим
зовнішнім виглядом.

Peugeot 208 вдало поєднує у собі загальну компактність розмірів
із підвищеною місткістю: достатній простір для задніх сидінь
та більш місткий багажник свідчать про ефективну будову цієї
моделі. Скляний панорамний дах* підсилює відчуття простору
і дарує пасажирам неймовірне відчуття комфорту.

У поєднанні з інноваційним салоном Peugeot i-Cockpit та компактним кермом, а також зчепленням
із дорогою, адаптованим до різних двигунів, оптимізованою вагою, що є запорукою економічності
і швидкої реакції автомобіля, колісна база Peugeot 208 стала досконалим синтезом комфорту
і курсової стійкості і гарантує вам справжню насолоду від кермування цим автомобілем.
Нормалізовані витрати пального, л/100 км (1)

* Опція залежно від версії.
Пежо.

Коробка перемикання
передач

Міський цикл

Заміський цикл

Змішаний цикл

1,6 VTi 120 к. с.

4 АКПП

9,8

4,9

6,7

154

1,0 PureTech 68 к. с.

5 МКПП

5,5

3,9

4,5

105

1,2 PureTech 82 к. с.

5 МКПП

5,8

4,0

4,7

108

1,2 PureTech 82 к. с.

5 РКПП

5,9

4,2

4,8

110

5 МКПП

4,6

3,5

3,9

101

Двигуни

CO2 г/км

Бензин

Дизель
1,6 HDi 92 к. с

Кожен автомобіль марки Peugeot пройшов належну експертизу на зменшення витрати пального та зниження рівня шкідливих
викидів, зокрема й модель 208. Вага, аеродинамічність, автомобільні шини та виробничий досвід у сфері технологій — все було
продумано й опрацьовано для зменшення негативного впливу на довкілля. Полімерна маса Peugeot 208 на 25 % складається
з матеріалів, отриманих внаслідок повторного використання сировини, та з матеріалів природного походження. Покоління
3-циліндрових двигунів представлене гамою сучасних двигунів і широкою пропозицією установок електронної технології HDi,
що поєднує в собі контроль над споживанням пального й насолоду від керування.

Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату
пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально. Відповідно до директиви
99/100/CE.

1

4 АКПП: 4-ступенева автоматична коробка передач.
5 МКПП: 5-ступенева механічна коробка передач.
5 РКПП: 5-ступенева роботизована коробка передач.

Навігація та камера заднього виду**
Навігація на сучасному сенсорному екрані значно спростить подорожі у Peugeot 208, а камера
заднього виду зробить маневрування заднім ходом простим та комфортним.
** Опціональне обладнання.

ПАКЕТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

Поєднання між пакетами персоналізації Menthol White/ Lime Yellow неможливі.
1
Шкіра та інші матеріали. Детальнішу інформацію стосовно шкіри можна отримати
з технічних характеристик, наявних у точках продажу, або ж на інтернет-сторінці
www.peugeot.ua.

Оберіть свій особистий пакет персоналізації, враховуючи різноманітні можливості поєднання пакетів
персоналізації екстер’єру та інтер’єру, варіантів оббивки та дисків.

Allure Orange Power / пакет Menthol White / 16-дюймові литі алюмінієві диски TITANE,
колір «діамантовий чорний» (Noir Brillant), біле лазерне гравіювання

Allure Bleu Virtuel / 16-дюймові литі
алюмінієві диски TITANE,
колір «чорний матовий лак» (Noir
Vernis Mat), послідовне алмазне
полірування

Allure Blanc Perle Nacre / пакет Lime Yellow / 16-дюймові литі алюмінієві диски TITANE,
колір «діамантовий сірий» (Technical Grey Brillant), класичне алмазне полірування

Шкіра Claudia1, колір чорний (Noir Mistral)

Персоналізація інтер’єру
Menthol White

Персоналізація інтер’єру
Lime Yellow

Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його
видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої
в компанії Peugeot політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики,
комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути змінені в будь-який момент
без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики
на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може
розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю
необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot.

www.peugeot.ua

Печатка дилера

