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ΓΟΗΤΕΥΕΙ
ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥ
Γνωρίζετε αυτό το συναίσθημα όταν αρχίζει η καρδιά να χτυπάει
έντονα, ο λαιμός να στεγνώνει από το πρώτο κοίταγμα; Ακριβώς
αυτά νιώθετε όταν το βλέμμα σας πέφτει πάνω στο νέο 207 CC.

Ταυτόχρονα coupé και cabriolet, η Peugeot εφευρέτης του CC,
είναι δύο φορές πιο ελκυστικό, με το γοητευτικό του σχεδιασμό και
τις αρμονικές αναλογίες του. Σας προσκαλεί να αποδράσετε μαζί του
με τα μαλλιά σας να ανεμίζουν στον αέρα. Η παρουσία του αναδει-
κνύει το σύγχρονο πνεύμα ενός CC.

Γνωρίζετε την επιτυχία του, αλλά θέλετε να ζήσετε μαζί του την μονα-
δική εμπειρία να βρίσκεστε στο τιμόνι ενός CC.

Ξέρετε ότι μεταξύ σας θα αναπτυχθεί η τέλεια σχέση.



ΕΡΩΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ



Με την νέα πρόσοψη το 207 CC
διπλασιάζει την γοητεία του. Νέα
πίσω φώτα, καινούριες προστα-
τευτικές λωρίδες στο χρώμα του
αμαξώματος διακοσμημένες με
αλουμίνιο, νέες ζάντες αλουμίνιου

16΄΄*, το 207 CC επανέρχεται με
ακόμα πιο κομψό στυλ. Το 207 CC
διαθέτει την ποιότητα που ανέδειξε
το 207 Berlin.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

Η μαγεία του CC
Στη διαμόρφωση coupé, η σκληρή
ανοιγόμενη οροφή σας προσφέρει
ασφάλεια, ηρεμία και ησυχία, σ΄ένα
χώρο απόλυτα απομονωμένο από
τον έξω κόσμο. Χωρίς να αφήνετε
το τιμόνι, μέσα σε λίγα δευτερό-

λεπτα το Coupe σας μεταμορφώ-
νεται σε Cabriolet. H αναδιπλού-
μενη οροφή, εξ΄ολοκλήρου αυτό-
ματη, κρύβεται στο χώρο απο-
σκευών εξοικονομώντας 187
λίτρα ( 449 λίτρα στη θέση coupe).



ΑΠΛΑ
ΕΞΥΠΝΟ

Καθημερινά, ανακαλύψτε τα προ-
τερήματα του νέου 207 CC, απο-
λαύστε την άνεση των εργονομικών
καθισμάτων, τον κομψό εσωτερικό
σχεδιασμό του και τους πλούσιους
εξοπλισμούς που διαθέτει: φωτι-
σμός συνοδείας ΄΄Follow me home´´
ο οποίος κρατάει τα φώτα πορείας

αναμμένα μέχρι να απομακρυνθείτε
από το όχημα, μηχανικός ή αυτό-
ματος διζωνικός κλιματισμός, αψίδα
προστασίας, ένδειξη αλλαγής ταχύ-
τητας*, βοηθητική πρίζα στο ντου-
λαπάκι του συνοδηγού. Σίγουρα
αισθάνεστε ασφαλείς.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα
με την έκδοση



Ένδειξη αλλαγής κατεύθυνσης
Το 207 CC εξοπλίζεται στο βασικό
εξοπλισμό με την ένδειξη αλλαγής
κατεύθυνσης: με μια απλή πίεση
στον διακόπτη του φλας, αυτό
ενεργοποιείται 3 φορές, υποδηλώ-
νοντας μια αλλαγή κατεύθυνσης,
χωρίς να χρειάζεται να το ενεργο-

ποιήσετε μόνιμα. Αυτή η λειτουργία
είναι πολύ χρήσιμη στον αυτοκινη-
τόδρομο.

Πολυμέσα
Για να επικοινωνείτε και να ακούτε
κάθε είδους μουσική, τόσο στη
διαμόρφωση coupe όσο και στη

θέση cabriolet, το 207 CC σας
προσφέρει μια σειρά από ηχοσυ-
στήματα και τηλεματικές υπηρε-
σίες: ράδιο cd mp3 WIP Sound,
σύστημα πλοήγησης WIP COM*:
σύστημα πλοήγησης GPS με
χαρτογράφηση της Ευρώπης, έγ-
χρωμη οθόνη 7΄΄, τηλέφωνο GSM,

kit ανοικτής ακρόασης, ραδιο – cd
RDS συμβατό με MP3, tuner,
σκληρός δίσκος (30 Gb) με λει-
τουργία Jukebox (10 Gb).
* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό



ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;
Παραδίνεστε στη γοητεία του; Το νέο 207 CC ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας, για μια μοναδική οδηγική
άνεση, χάρις στους καλά μελετημένους εξοπλισμούς, που σας επιτρέπουν να συγκεντρώνεστε εξ΄ολόκλήρου
στο δρόμο μέσα σ΄έναν χώρο με ηχητική μόνωση όμοια μ΄ενός berlin. Το 207 CC σας προσφέρει μια μοναδική
φωτεινότητα και τη δυνατότητα να νιώσετε ελεύθεροι με όλες τις ανέσεις που σας προσφέρει.



Ακουστική
Η ηχομόνωση του κινητήρα και ο
σχεδιασμός της εξάτμισης εξασφα-
λίζουν μια ακουστική άνεση. Μπο-
ρείτε να μετακινείστε μέσα σ΄έναν
χώρο, με την ηχητική απομώνοση
που επιθυμείτε. Η Peugeot σε
συνεργασία με τη JBL*, ειδική σε
συστήματα αναπαραγωγής ήχου,
εξόπλισαν το 207 CC μ΄ένα ηχοσύ-
στημα υψηλής ηχητικής αναπαρα-
γωγής ήχου, σχεδιασμένο ειδικά για
τις ανάγκες του 207 CC. Το σύ-
στημα JBL* εγγυάται μια ηχητική
απόδοση υψηλής ποιότητας.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα
με την έκδοση

Ορατότητα και φωτεινότητα
Με τις γενναιόδωρες διαστάσεις
των παραθύρων του 207 CC, βλέ-
πετε τον κόσμο από άλλη διάσταση
και επωφελείστε από μια αξιοπρό-
σεκτη φωτεινότητα. Στη διαμόρ-
φωση cabriolet, το παρμπρίζ με
μεγάλη κλίση, χαρακτηριστικό του
207 CC, εκτρέπει τη ροή του αέρα
και σας επιτρέπει να κινείστε χωρίς
καμιά ανησυχία.

Αντιανεμική προστασία
Το ΄΄Winstop´´* είναι ένας αντιανεμι-
κός θώρακας που προστατεύει
τους επιβάτες του 207 CC, στη
θέση cabriolet, από τις περιδινήσεις
του αέρα, κάνοντας την οδήγηση
ακόμα πιο ευχάριστη. Ο αυτόματος
διζωνικός κλιματισμός* προσφέρει
ομοίως μια άνεση υψηλού επιπέδου
με την οροφή στη διαμόρφωση
cabriolet.
* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό
ανάλογα με την έκδοση

Ποιοτικές λεπτομέρειες
Αναδιπλούμενη οροφή, το 207 CC
αποτυπώνει σε κάθε ματιά την άνε-
ση και την ποιότητα και στην παρα-
μικρή λεπτομέρεια: υψηλή ποιότη-
τα ραφής των δερμάτινων καθισμά-
των*, προστατευτικά στο κατώφλι
των πορτών από αλουμίνιο*, ενερ-
γές αψίδες προστασίας (roll bar)
που ενισχύουν το σπορ χαρα-
κτήρα του.



ΤΕΛΕΙΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ
Η προσωπικότητα του νέου 207 CC σας γοητεύει... Επιλέξτε τον
κινητήρα που ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα σας: δύναμη και
επιδόσεις, ζωντάνια και άνεση. Ανακαλύψτε έτσι την χαρά της
οδήγησης σε απόλυτη αρμονία με το αυτοκίνητό σας.

1,6 VTi 16V 120 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας των 1598 κ.εκ.
με 16 βαλβίδες διαθέτει μεγάλα
αποθέματα ροπής, οι επιταχύνσεις
είναι άμεσες και συμβάλλουν στην
οδήγική σας ευχαρίστηση, κυρίως
στην έκδοση με αυτόματο κιβώτιο.

1,6 THP 16V 150 ίπποι
Η αυξημένη ροπή αυτού του κινη-
τήρα βενζίνης εγγυάται επιδόσεις
υψηλού επιπέδου, ενώ είναι δια-
θέσιμη από χαμηλές στροφές.
Δηλαδή ευχαρίστηση στην οδήγηση,
που σας αφήνει ένα μόνιμο χαμό-
γελο και μία μόνιμη ευτυχία.

1,6 HDi 16V 110 ίπποι FAP
Μ΄αυτόν το κινητήρα, ανακαλύψτε
την τεχνολογία άμεσου ψεκασμού
υψηλής πίεσης που προσδίδει το
HDi. Σε συνδυασμό με το μηχανικό
κιβώτιο 5 ταχυτήτων σας εξασφα-
λίζει καλές επιδόσεις. Επιπλέον θα
εκτιμήσετε την αθόρυβη λειτουργία
του. Με σεβασμό στο περιβάλλον,
ο συγκεκριμένος κινητήρας εφοδια-
σμένος με φίλτρο κατακράτησης
μικροσωματιδίων (FAP), μειώνει την
εκπομπή ρύπων διατηρώντας τις
υψηλές επιδόσεις.





ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Ζώνες ασφαλείας
Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας είναι
εξοπλισμένες με πυροτεχνικούς
προεντατήρες και με περιοριστή
δύναμης. Επιπλέον, μπορείτε να
τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισμα
με πλήρη ασφάλεια: η θέση του
συνοδηγού είναι εξοπλισμένη με
στηρίγματα ISOFIX και μ΄ ένα μηχα-
νισμό απενεργοποίησης του εμπρός
αερόσακου.

Αυτόματες αψίδες προστασίας
(roll bar)
Όλες οι εκδόσεις του 207 CC εξο-
πλίζονται με ενεργές αψίδες προ-
στασίας για την προστασία των επι-
βατών σε περίπτωση ανατροπής,
στη διαμόρφωση cabriolet ή coupe.

Ασφάλεια
Το δικό σας 207 CC σας προστα-
τεύει με ποικίλους τρόπους: ο σχε-
διασμός του αμαξώματος πραγμα-
τοποιήθηκε με στόχο την απορρό-
φηση του μεγαλύτερου μέρους της
ενέργειας σε περίπτωση σύγκρου-
σης. Σε περίπτωση μετωπικής σύγ-
κρουσης, η κολόνα του τιμονιού
του 207 υποχωρεί, ενώ περιορίζε-
ται στο ελάχιστο ο κίνδυνος να ει-
σχωρήσει ο κινητήρας και το κιβώ-
τιο ταχυτήτων στο χώρο των επι-
βατών. Σε περίπτωση πλευρικής
σύγκρουσης είστε προφυλαγμένοι

μέσα σ΄ένα κλωβό ασφαλείας, με
γερές πλευρικές ενισχύσεις.

Αερόσακοι
Η προστασία των επιβατών ολο-
κληρώνεται από:
• δύο εμπρός αερόσακους οδηγού

και συνοδηγού, που το μέγεθος
πληρώσεώς τους ποικίλει ανάλο-
γα με τη σφοδρότητα της σύγ-
κρουσης.

• αερόσακος γονάτου, τοποθετη-
μένος στην κολόνα του τιμονιού
για να προστατεύει τα γόνατα
του οδηγού.

•εμπρός πλευρικούς αερόσακους,
που προστατεύουν το κεφάλι κα-
θώς επίσης το θώρακα, την κοιλιά
και τη λεκάνη του οδηγού και του
συνοδηγού.

ESP*
Όλες οι εκδόσεις του 207 CC
αποκαλύπτουν ένα δυναμικό χαρα-
κτήρα χάρις στους εξοπλισμούς
ενεργητικής ασφάλειας. Το ESP
(Ηλεκτρικό πρόγραμμα ευστάθειας)
συνδυάζεται με το σύστημα αντιο-
λίσθησης των τροχών (ASR) που
αποτρέπει τους τροχούς από το να
περιστρέφονται ανεξέλεγκτα σε
συνθήκες περιορισμένης πρό-
σφυσης, κυρίως κατά τη φάση
εκκίνησης.
* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός κατανεμητής
πέδησης (REF)
Το REF, κατανέμει την πίεση των
φρένων στους τέσσερις τροχούς,
λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφυ-
ση και το φορτίο του οχήματος,
ειδικά στις στροφές.

Δυναμικός έλεγχος ευστάθειας
(CDS)
Εξασφαλίζει μια ιδεώδη ισορροπία
στο αυτοκίνητο. Ένας αισθητήρας
τοποθετημένος στο κέντρο του
οχήματος, συγκρίνει τη τροχιά που
έχει δοθεί από το τιμόνι με την
πραγματική τροχιά του οχήματος.
Εάν υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά
– υπερστροφή ή υποστροφή – το
σύστημα φρενάρει έναν ή περισσό-
τερους τροχούς και μειώνει τη ρο-
πή του κινητήρα αν χρειάζεται, για
να επαναφέρει το όχημα στη σω-
στή τροχιά, πάντα μέσα στα όρια
των φυσικών νόμων.

Φωτισμός
Σ΄αυτή την υψηλή τεχνολογία, προ-
σθέστε τους πρόσθετους στατι-
κούς, κατευθυνόμενους προβολείς*
για ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό
φωτισμό υπό δύσκολες συνθήκες ή
την αυτόματη ενεργοποίηση των
αλάρμ, τα οποία, σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος ειδοποι-
ούν τα αυτοκίνητα που ακολου-
θούν, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο
σύγκρουσης.
Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

Ανάμεσα στο 207 CC σας και σε εσάς, η εμπιστοσύνη κυριαρχεί: είναι το αυτοκίνητό σας που κάνει τα πάντα για να σας κερδίσει,
με τους εξοπλισμούς ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και όλα τα διαθέσιμα συστήματα οδήγησης τελευταίας τεχνολογίας.





ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Εδώ και χρόνια η
Peugeot καινοτομεί σκε-
φτόμενη το μέλλον. Α-
πό το 2007 η Peugeot

ακολουθεί μία καινούρια πορεία προ-
σπαθώντας να τηρήσει τη δέσμευσή
της για τις μελλοντικές γενεές των
αυτοκινήτων της, να βρίσκονται κά-
τω από τις αρχές του «Blue Lion».

• από το 2000, η Peugeot πούλη-
σε 2.000.000 επιβατικά αυτοκίνη-
τα εξοπλισμένα με φίλτρα κατα-
κράτησης μικροσωματιδίων (FAP).

• από το 2008, η Peugeot ενισχύει
τη θέση της στην Ευρώπη* στην
κατηγορία αυτοκινήτων που εκ-
πέμπουν λιγότερο από 120 g του

CO2/km με 15,4 % μερίδιο στην
αγορά. Έτσι από το 2008 ένα στα
έξι αυτοκίνητα που πουλούνται
στην Ευρώπη εκπέμπει λιγότερο
από 120 g του CO2/km, αυτό το
ένα είναι αυτοκίνητο Peugeot.

• Όλα τα οχήματα Peugeot κατα-
σκευάζονται σε εργοστάσια που

έχουν πιστοποίηση ISO 14001 και
μπορούν να ανακυκλωθούν μέχρι
95% στο τέλος της ζωής τους.

* Ευρώπη 14 χώρες



Βενζίνη Πετρέλαιο

Καταναλώσεις (lt/100km)
1,6 lt VTi 16V 120 ίπποι Euro 5 1,6 lt VTi 16V 120 ίπποι 1,6 lt THP 16V 150 ίπποι 1,6 lt HDi 16V 110 ίπποι

BVM5 BVA BVM5 BVM5

Κύκλος πόλης 8,6 10,0 9,6 6,2

Κύκλος εκτός πόλης 5,2 5,7 5,8 4,3

Μικτός κύκλος 6,4 7,2 7,2 5,0

Εκπομπές CO2 149 173 171 130

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
HDi FAP
Η Peugeot είναι η πρώτη εταιρία
που έχει εξοπλίσει με το φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων
(FAP) τα αυτοκίνητά της σε συνδυ-
ασμό με τη τεχνολογία HDi. Το
συγκεκριμένο φίλτρο σχεδόν απα-
λείφει οριστικά τα σωματίδια, καθι-
στώντας τα σχεδόν μη μετρήσιμα.
Το FAP είναι μια αυτοκαθαριζόμενη

συσκευή που επεξεργάζεται τα καυ-
σαέρια του κινητήρα πετρελαίου.
Αυτή η τεχνολογία καθιστά τον κινη-
τήρα πετρελαίου σχεδόν καθαρό.

Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας*
Αυτή η ένδειξη σας βοηθάει να
προστατέψετε το περιβάλλον,
υποδεικνύοντάς σας κάθε στιγμή,
να επιλέξετε τη σχέση του κιβωτίου

που θα πετύχετε τη χαμηλότερη
δυνατή κατανάλωση.

Αεροδυναμική και οικονομία
καυσίμου
Ο σχεδιασμός του αμαξώματος του
207 CC πραγματοποιήθηκε με στό-
χο τη μείωση κατανάλωσης του
καυσίμου. Στη μειωμένη κατανάλω-
ση καυσίμου συμβάλλουν και τα

ελαστικά energy saver* με τα οποία
μπορεί να εξοπλιστεί το 207 CC.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα
με την έκδοση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ



ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μπλε Inari

Λευκό Banquise Κόκκινο Aden

ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Γκρι Shark

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ*

Γκρι Thorium

Γκρι ErmitageΓκρι Aluminium

Μαύρο Obsidien

Τάσι Perth 16΄΄ Ζάντα αλουμινίου Canberra 16´´ * Ζάντα αλουμινίου Hockenheim 17´´*

Μεταλλικά και απλά χρώματα, το νέο 207 CC διαθέτει όλα τα χρώματα που επιθυμείτε

* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση



Υφασμα Payerne γκρι foncé Υφασμα Tresse Salsa

Απλό δέρμα μαύρο perforé

Δέρμα integral μαύρο perforé

Δέρμα απλό Alezan perforé Δέρμα απλό Oran perforé

Δέρμα integral Alezan perforé Δέρμα integral Oran perforé



Για να μάθετε περισσότερα για το μελλοντικό σας 207 CC για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, για να
υπολογίσετε την τιμή του σε συνδυασμό με το επίπεδο εξοπλισμού και τον προαιρετικό εξοπλισμό που θα
επιλέξετε, συνδεθείτε στο Internet και στο site www.peugeot.gr

www.peugeot.gr



Βασιζόμενη σε μια εμπειρία παραπάνω από μια εκατονταετία, η Peugeot έχει
αναπτύξει μια αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στην κατασκευή αυτοκινήτων που
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των οδηγών. Τα αυτοκίνητα με το σήμα
Peugeot υποδηλώνουν τη διαχρονικότητά τους, τη φαντασία, το αυτοκινητι-
στικό πάθος και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Το 207 CC, σας προσκαλεί σε
νέες συγκινήσεις και καινούριους τρόπους ευχαρίστησης.

Christian Peugeot

PEUGEOT,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1889



www.peugeot.gr
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