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RECOMMANDE

PEUGEOT208



ΑνΑ-γεννηση

Κατεβάστε την εφαρμογή του 208
« Let your body drive »
διαθέσιμο για Apple και Androit



Με τις τεχνολογικές εξελίξεις που παρατηρούνται καθημερινά, το 208

σημειώνει ένα πραγματικό άλμα γενεών. Συμπαγές, ευέλικτο και

αποτελεσματικό, το 208 είναι μπροστά από την εποχή του. Η

εργονομία και ο σχεδιασμός του είναι περισσότερο μοντέρνα από

ποτέ. Η ενσάρκωση της αναγέννησης ήταν επιθυμητή από την

Peugeot σε όλα τα επιπεδα. Αφήστε το 208 να αποκαλύψει τις

επιθυμίες σας και να   ξυπνήσει τις αισθήσεις σας.  

ΞυπνημΑ
των Αισθησεων



ΑνΑ-γεννημενο

στυΛ
Το Peugeot 208 αποκαλύπτει και υλοποιεί την εξέλιξη του σχεδιαστικού κώδικα της Peugeot και προκαλεί

άμεσες συγκινήσεις. Γρίλια εισαγωγής αέρα με ΄΄ρευστό΄΄ στυλ, φωτεινή υπογραφή εμπρός και πίσω φώτα

σε σχήμα bommerang, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί σε σχέση με το συνολικό όγκο του οχήματος.

Σκαλισμένο σαν έργο τέχνης και επιθετικό, ταυτόχρονα αγνό και περίπλοκο, το στυλ του 208 οδηγεί την

Peugeot προς μια νέα κατεύθυνση νεωτερισμού που υποδηλώνει εξίσου αισθησιασμό και ζωντάνια.



πΡοσωπιΚο

ΑποΡΡητο
Το εσωτερικό του νέου 208 εμφανίζει περισσότερες καινοτομίες σε σχέση με το εξωτερικό του στυλ. Το

κομψό και σύγχρονο εσωτερικό του αντικατοπτρίζεται μέσα από τον πρωτότυπο και μοντέρνο χώρο των

επιβατών, συνδυάζοντας άνεση, κομψότητα και τεχνολογία. Με την έξυπνη θέση οδήγησης και το

γενναιόδωρο χώρο των επιβατών, η ζωή στο 208 γίνεται πιο εύκολη και άνετη. 



εσωτεΡιΚο

ΑνΑνεωμενο Το 208 είχε το θάρρος να επανεξετάσει

τους εσωτερικούς χώρους. Η θέση

οδήγησης επανασχεδιάστηκε και

προσφέρει νέες εμπειρίες. Η εργονομία

στο εσωτερικό του Peugeot 208 γίνεται

αντιληπτή άμεσα, το μέγεθος του τιμονιού

μειώθηκε ώστε η ανάγνωση των

πληροφοριών να είναι εμφανής στο ύψος

των ματιών του οδηγού. Το 208 είναι πιο

εύχρηστο, πιο διαισθητικό και συνεπώς

πιο ασφαλές. Η ποιότητα των υλικών που

χρησιμοποιούνται και η φωτεινότητα του

χώρου των επιβατών κάνουν, επίσης,

εύκολη τη διαβίωση σε αυτό το μοντέρνο

και γεμάτο ζωντάνια εσωτερικό χώρο.



διΑισθητιΚο ΚΑι

επιΚοινωνιΑΚο
Στο Peugeot 208, η εσωτερική εργονομία

επανασχεδιάστηκε και έγινε πιο απλή. Στο

ταμπλό βρίσκεται ενσωματωμένη μια οθόνη*

αφής, απόλυτα λειτουργική και εύχρηστη,

ακριβώς στο ύψος των άκρων των δαχτύλων.

Μέσω της οθόνης*, ο οδηγός έχει πρόσβαση

σε διάφορες λειτουργίες (ραδιόφωνο,

Bluetooth hands-free, ανάγνωση μουσικών

αρχείων μέσω σύνδεσης USB...).

Συνδεσιμότητα και διαισθητική συνδυάζονται

στο 208, ενισχύοντας τη σχέση οδηγού και

αυτοκινήτου. Με την εφαρμογή Peugeot

Connect Apps** το 208 διατίθεται με ένα

΄΄κλειδί΄΄ 3G, με ενσωματωμένο GPS. Με

μια συνδρομή, οι επιβάτες του 208 έχουν

πρόσβαση στο διαδίκτυο από το όχημά τους,

σε πολυμέσα και εφαρμογές που

απλουστεύουν την καθημερινότητά τους:

πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους,

χώροι στάθμευσης, πώληση φθηνότερης

βενζίνης, καιρός, λειτουργία road book... Το

208 υλοποιεί τη φιλοδοξία της μάρκας:

περισσότερες πληροφορίες από τις διαθέσιμες

υπηρεσίες.

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα

με την έκδοση

**Διαθέσιμο μέσα στο 2012 



ενΑσ χωΡοσ γιΑ νΑ

μοιΡΑστειτε
Το 208 πέτυχε να είναι συμπαγές παρά  την αύξηση του χώρου των

επιβατών,  του  χώρου στα πίσω καθίσματα  και το γενναιόδωρο χώρο

αποσκευών, μια βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική σχεδίαση. Η

γυάλινη πανοραμική οροφή* πολλαπλασιάζει  την αίσθηση του

χώρου και συμβάλλει στην  ευημερία  των επιβατών  του.

* Προαιρετικά, ανάλογα με την έκδοση



ενΑ σχεδιο νεΑσ

γενιΑσ
Το 208 προσφέρει την αναγέννηση της

οδηγικής εμπειρίας. Το 208 μεταφέρει τις

έννοιες της ευελιξίας και της αποδοτικότητας.

Για τη μέγιστη μείωση του βάρους του

οχήματος, οι σχεδιαστές κατέφυγαν σε ένα

πραγματικό κυνήγι μείωσης «περιττών

κιλών». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη

συγκράτηση της κατανάλωσης και των

εκπομπών CO2 και την αύξηση της παθητικής

ασφάλειας και των επιδόσεων του οχήματος.



νεοι

ΚινητηΡεσ
Η τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των κινητήρων της Peugeot επιτρέπει στην γκάμα του 208 να προχωρήσει

ένα βήμα παρακάτω: 10 συνδυασμοί κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων  είναι διαθέσιμοι για σας, να συνδυάσετε

αρμονικά το χαρακτήρα σας με αυτόν του αυτοκινήτου σας.

Γκάμα 208 diesel :
-1,4 l HDi 50 kW (68 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων 

-1,4 l e-HDi FAP 50 kW (68 ίπποι), ημιαυτόματο κιβώτιο 5 ταχυτήτων, Stop & Start 

-1,6 l e-HDi FAP 68 kW (92 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων, Stop & Start

-1,6 l e-HDi FAP 68 kW (92 ίπποι), ημιαυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, Stop & Start (2)

-1,6 l e-HDi FAP 82 kW (115 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων, Stop & Start

Γκάμα 208 βενζίνης :
-1,0 l VTi 50 kW (68 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων (2)

-1,2 l VTi 60 kW (82 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων (1)

-1,4 l VTi 70 kW (95 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων

-1,6 l VTi 88 kW (120 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων

-1,6 l THP 115 kW (156 ίπποι), μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων (2) (3)

(1) Νέα γενιά κινητήρων με 3 κυλίνδρους   1,2 l

(2) Διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2012

(3) Με λειτουργία overboost

Νέα γενιά κινητήρων με  3 κυλίνδρους
Αυτή η γενιά  κινητήρων επιτρέπουν την

πραγματική βελτίωση  της καταναλώσης και των

εκπομπών CO2, ενώ προσφέρουν ένα καλό επίπεδο

επιδόσεων. Οι κινητήρες βενζίνης 1,0 και 1,2 λίτρων

VTi του Peugeot 208 εξασφαλίζουν χαμηλές

εκπομπές ρύπων, με 99 g / km και 104 g / km CO2

αντίστοιχα.

e-HDi τεχνολογία Stop & Start
Το 208 διατίθεται με την τεχνολογία e-HDi: γρήγορο,

αποτελεσματικό και αθόρυβο, αυτό το σύστημα 

Stop & Start νέας γενιάς  συνδυάζει μειωμένη

κατανάλωση καυσίμου   και εκπομπών ρύπων, με ένα

αυτόματο και ακαριαίο σύστημα απενεργοποίησης

και επανεκκίνησης του κινητήρα, χωρίς κραδασμούς.



ΚΑτΑνΑΛωσεισ

ΑνΑ-γεννηση

πεΡιΒΑΛΛοντιΚη
Για καθένα από τα οχήματά της, η Peugeot

χρησιμοποιεί την εμπειρία της για τη μείωση της

κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων . Η δέσμευσή

της αυτή τηρήθηκε απόλυτα και στο 208. Βάρος,

αεροδυναμική, ελαστικά, τεχνογνωσία, όλα αυτά

αξιοποιήθηκαν με σκοπό την προστασία του

περιβάλλοντος. Το 25% των πολυμερών υλικών που

συνθέτουν το 208 είναι ανακυκλώσιμα ή φιλικά προς

το περιβάλλον, ενώ ο πίσω προφυλακτήρας είναι εξ

ολοκλήρου ανακυκλώσιμος. Επωφεληθείτε από την

παγκόσμια πρώτη του Peugeot 208! Στη νέα γενιά των

3-κύλινδρων κινητήρων του 208 προστίθεται και η

γενιά με τεχνολογία  e-HDi, που συνδυάζει μειωμένη

κατανάλωση καυσίμου και ευχαρίστηση στην οδήγηση.

Κιβώτιο
ταχυτήτων

Καταναλώσεις (lt/100 km) CO2 g/km

Κύκλος πόλης Κύκλος εκτός πόλης Μεικτός κύκλος Μεικτός

Βενζίνη

1,0 l VTi 68 ίπποι BVM5 5,2 3,7 4,3 99

1,2 l VTi 82 ίπποι  BVM5 5,5 3,9 4,5 104

1,4 l VTi 95 ίπποι  BVM5 7,5 4,5 5,6 129

1,6 l VTi 120 ίπποι  BVM5 8,1 4,5 5,8 134

1,6 l THP 156 ίπποι  BVM6 7,9 4,5 5,8 135

Πετρέλαιο

1,4 l HDi 68 ίπποι BVM5 4,4 3,4 3,8 98

1,4 l e-HDi 68 ίπποι FAP BMP5 3,6 3,2 3,4 87

1,6 l e-HDi 92 ίπποι  FAP BVM5 4,5 3,4 3,8 98

1,6 l e-HDi 92 ίπποι FAP BMP6 4,3 3,5 3,8 98

1,6 l e-HDi 115 ίπποι FAP BVM6 4,6 3,4 3,8 99

25% συνθέτουν τα πολυμερή υλικά του 208. Το Peugeot 208

χαράζει μια νέα σελίδα σε θέματα οικολογικού σχεδιασμού.

«ΑνΑΚυΚΛωσιμων ή φυσιΚων υΛιΚων» 



Το 208 εκπλήσσει με τον σχεδιασμό του, οι επιδόσεις του γοητεύουν και πείθει με τα

πολλά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Πιο συμπαγές και πιο ελαφρύ, οι

μηχανικοί κατόρθωσαν να μειώσουν το βάρος του οχήματος, με όφελος τη μειωμένη

κατανάλωση καυσίμου και την παθητική ασφάλεια του αυτοκινήτου.  Χάρις στα

ενσωματωμένα συστήματα υποβοήθησης (ESP στο βασικό εξοπλισμό ...), τα επίπεδα

ασφάλειας και άνεσης έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το 208 διαθέτει εξαιρετικό κράτημα στο

δρόμο και ολοκληρώνει τους εξοπλισμούς του με έξι αερόσακους, ένα σύστημα ενεργού

υποπόδιου ή την κολόνα του τιμονιού που υποχωρεί για να περιορίσει στο ελάχιστο τις

συνέπειες μιας σύγκρουσης για τους επιβάτες. Τέλος, επωφεληθείτε από την Peugeot,

δωρεάν και χωρίς περιορισμό, της Peugeot Connect SOS και Peugeot Connect

Assistance. Επειδή πέρα από το αυτοκίνητο, προτεραιότητα έχει η δική σας ασφάλεια. 

ενισχυμενη

πΡοστΑσιΑ

ESP

Όλα τα 208 εξοπλίζονται στο βασικό

εξοπλισμό με το ηλεκτρονικό πρόγραμμα

ευστάθειας (ESP) το οποίο περιλαμβάνει το

σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR),

το δυναμικό έλεγχο ευστάθειας (CDS), την

υποβοήθηση απότομης πέδησης (AFU) και

τον ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης

(REF).

PEUGEOT CONNECT SOS* 

Η Peugeot διευρύνει την προσφορά της

στο σύστημα ``Connect SOS`` στην

Ευρώπη. Όταν κάθε λεπτό είναι πολύτιμο,

καλέστε ``Peugeot Connect SOS`` για

άμεση βοήθεια. Αυτόματη ειδοποίηση

ανάγκης: σε περίπτωση ενεργοποίησης των

αερόσακων ή πυροτεχνικών προεντατήρων

των ζωνών ασφαλείας, από το αυτοκίνητο

στέλνεται μια κλήση στην υπηρεσία Peugeot

Connect SOS* μέσω του τηλεφώνου, χωρίς

την παρέμβαση του οδηγού. Το  Peugeot

Connect SOS εντοπίζει το όχημα και έρχεται

σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους

επιβάτες και ειδοποιεί για βοήθεια, ανάλογα

με το περιστατικό. Η επικοινωνία γίνεται

στη γλώσσα του κατόχου του οχήματος.

Απλή ειδοποίηση ανάγκης: είτε

εμπλεκόμενος σε ένα συμβάν, είτε

αυτόπτης μάρτυρας, ο κάτοχος μπορεί να

επικοινωνήσει με την Peugeot Connect

SOS* με την ενεργοποίηση του κουμπιού

SOS (3 δευτερόλεπτα) τοποθετημένο στο

ταμπλό του αυτοκινήτου. Η υπηρεσία είναι

ήδη διαθέσιμη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες:

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο,

Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία.

* Η υπηρεσία Peugeot Connect SOS είναι διαθέσιμη 

ανάλογα με τη χώρα.



Ύφασμα Rayul Corail - Harmonie Frisson

Ραφή Etnical μαύρο - Harmonie Mistral Ύφασμα Curve μαύρο mordoré - Harmonie 

Mistral 

Οι διακοσμήσεις ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, 9 διαφορετικά εσωτερικά. Μαύρο βερνίκι στα ταμπλό, δερμάτινα ή υφασμάτινα

καθίσματα, διακοσμητικά στις χειρολαβές στο εσωτερικό των θυρών μαύρο/μπλε.....μια επιλογή από πολλαπλές διακοσμήσεις που ταιριάζουν

πάντα σε ένα χώρο μοντέρνο και κομψό. επενδυσεισ
Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού επιλέξτε την επένδυση που ταιριάζει καλύτερα

Υφασμα με ραφές 3D Ekmet μαύρο/γκρι -Harmonie Mistral 

Στο βασικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση

(διαθέσιμο στις εκδόσεις με 3 πόρτες)

Ραφή Textab T  ree - Harmonie Frisson

(διαθέσιμο στις εκδόσεις με 5 πόρτες)

Υφασμα 3D Ekmet μπλε - Harmonie Mistral 

(διαθέσιμο στις εκδόσεις με 5 πόρτες)



Δέρμα Claudia μαύρο - Harmonie Mistral 

Urban Vintage (Alcantara perforé/TEP Prestige) – Harmonie Frisson με εσωτερική

διακόσμηση Dark Chrome και επένδυση στο ταμπλό με ραφές

Προαιρετικά ανάλογα με την έκδοση

Ημίδερμα Alcantara, Mario Mistral - Harmonie Mistral 

(ανάλογα με την εκδόση, με 5 πόρτες)

SpIRIT GREY

BLOSSOM GREY ΜΠΛΕ VIRTUEL

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΟ BANQUISE

Απλά χρώματα

ΜΑΥΡΟ     OBSIDIEN

Το Peugeot 208 προσφέρει μια επιλογή από 10 χρώματα για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.

Η επιλογή είναι δική σας

χΡωμΑτΑεπενδυσεισ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΜΠΛΕ BELLE ILE ΓΚΡΙ SHARK ΓΚΡΙ ALUMINIUM ΚΟΚΚΙΝΟ ERYTHREE



OxYGèNE
HépHAïS

HéLIUM 
HépHAïS

AzOTEBORE

OxYGèNE
TECHNICAL GREY

HéLIUM
TECHNICAL GREY

CHROME

HéLIUM BLANC
BANQUISE

ΖΑντεσ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15“ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16“ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17“ΤάσΙ 15“

εΞοπΛισμοι πΡοσωποποιησησ 
ΑνΑΚΑΛυψτε τΑ διΑθεσιμΑ ΑΞεσουΑΡ γιΑ το 208 μεσΑ Απο το διΚτυο τησ PEUGEOT.

ΜΑΡσΠΙΕ

ΔΙΑΧΥΤΗσ

ΚΑΛΛΥΜΑ
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ σΗΜΑΙΑσ
ΤΕΡΜΑΤΙσΜΟύ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΟΡΟΦΗσ

ΚΑΛΛΥΜΑ
ΚΑΘΡΕΠΤΗ

SpOILER

LIGNE S

ARGON

SCANDIUM

KRYpTON

IRIDIUM LIGNE S

ΖΑΝΤΕσ 17“

ΚΑπΑΚιΑ ΖΑντΑσ

BLANCLIGNE S

STREET GRIS BLEU
VIRTUEL

STREET BRUN
CALERN

BLOSSOM 
GREY

LIGNE S 
DAMIERS

LIGNE S
BANDES

STREET BRUN
CALERN

STREET GRIS
SIDOBRE

GRAFFIC



Διαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε τη σιγουριά ενός εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης, που χαρακτηρίζεται  από επαγγελματισμό,

αποτελεσματικότητα και ανώτερη ποιότητα. Απευθύνεστε σε ειδικούς, που είναι κοντά σας, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και ανταποκρίνονται

άμεσα και αποτελεσματικά

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου βασίζονται στα χαρακτηριστικά κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται υπάγονται στο βασικό ή στον προαιρετικό

εξοπλισμό, ανάλογα με τις εκδόσεις. Μέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής, ανά πάσα στιγμή, των τεχνικών χαρακτηριστικών, του βασικού και

προαιρετικού εξοπλισμού και των χρωμάτων. Η τρέχουσα τεχνική αναπαραγωγής φωτογραφιών δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των χρωμάτων. Το προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αγοράς.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, αποταθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση

της Automobiles Peugeot. 

BOUTIQUE PEUGEOT

Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ της

Peugeot, σχεδιασμένα ειδικά για το

αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το

Επίσημο Δίκτυο και βρείτε τα αντικείμενα

και τα αξεσουάρ της Peugeot που θέλετε να

αγοράσετε για εσάς...ή για τους άλλους.

H PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας

το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά

ανταλλακτικά από τις επισκευές των

αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET

Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το

Internet. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση

www.peugeot.com ή για τις ελληνικές

σελίδες www.peugeot.gr

PEUGEOT ASSISTANCE*

Μια απλή κλήση στο νούμερο 210 57 61

111 αρκεί για να ξεπεράσετε κάθε

απρόοπτο. Το πρόγραμμα οδικής

υποστήριξης PEUGEOT ASSISTANCE* είναι

κοντά σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες

την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και

σας βοηθά παντού μέσα στην Ελλάδα, αλλά

και στην Ευρώπη.

*Για να γνωρίζετε καλύτερα τις παροχές και

τους όρους του προγράμματος της

Peugeot Assistance απευθυνθείτε στο

Δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Peugeot.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ PEUGEOT

Ενημερωθείτε από τους επίσημους

εμπόρους, για τα χρηματοδοτικά

προγράμματα Peugeot Credit και σίγουρα

θα βρείτε τους ευνοϊκότερους όρους της

αγοράς.

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT

Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.

Πλεονέκτημά της, το πλήρες δίκτυο και η

ποιότητα των δοκιμασμένων υλικών της.

Γι΄αυτό προσφέρει εγγύηση 2 ετών χωρίς

περιορισμό χιλιομέτρων, για τα μηχανικά

μέρη, την εργασία και τα ανταλλακτικά, τρία

χρόνια εγγύηση βαφής καθώς και δώδεκα

χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT

Ασφάλεια και ποιότητα! Η Peugeot

δοκίμασε και ενέκρινε καθένα από τα

ανταλλακτικά της. Η τοποθέτησή τους από

το Επίσημο Δίκτυό, συνοδεύεται από

εγγύηση ενός χρόνου για το ανταλλακτικό

και την εργασία του.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


