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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.
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IREZISTIBIL .
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* În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune și ţară. 
** De serie sau indisponibil în funcţie de versiune și ţară.

* În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune și ţară. 
** De serie, opţional sau indisponibil în funcţie de versiune și ţară.

ST IL  SPORT IV  Ș I  SENZUAL . ÎN D RĂ Z N E Ţ  Ș I  PROVOCATOR .

Cu profilul său coborât, alura sportivă, capota lungă și curbele senzuale,  

noul PEUGEOT 208 se remarcă prin personalitatea sa puternică.   

Liniile elegante și pure sunt puse în valoare de plafonul Black Diamond*, pasajele roţilor,  

ramele geamurilor vopsite în negru lucios** și jantele diamantate cu inserţii*.

Ușor de recunoscut, partea frontală expresivă a noului PEUGEOT 208 se remarcă prin grila 

cromată de mari dimensiuni* cu aspect modern, încadrată de blocurile optice Full LED**  

cu semnătura celor 3 gheare și DRL-urile LED** mereu aprinse.
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* De serie sau indisponibil în funcţie de versiune și ţară. 

** Disponibil în dotare standard în versiunea GT Line, în funcţie de ţară.

SPATE  B IN E  SCU L PTAT  Ș I  EXPRES IV.

Partea din spate, dinamică și bine sculptată a noului PEUGEOT 208 este echipată cu 2 tipuri de spoilere*,  

unul pentru a controla consumul de combustibil, iar celălalt pentru a îmbunătăţi performanţa la drum.  

Ţeava de eșapament este cromată, pentru o alură și mai sportivă**. 

* În dotare standard sau indisponibil în funcţie de versiune și ţară.

O P REZENŢĂ  LUMINOASĂ .

Partea din spate are un stil distinctiv, cu banda lucioasă neagră*  

ce unește blocurile optice full LED cu semnătura celor 3 gheare,  

pornite zi și noapte, pentru a face vehiculul mai vizibil și mai sigur.



TEHNOLOGIA  DE  GENERAŢIE  URMĂTOARE*.

* Tehnologia de mâine.
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IN TE R IOR  SE D U CĂTOR .

Scaunele faţă dinamice, confortabile și profilate, materialele de înaltă calitate și tapiţeria cu cusături  

îţi oferă un sentiment de stare de bine și de relaxare. Graţie pachetului poliambient cromatic  

de 8 culori* poţi personaliza ambianţa interioară pentru un aspect și mai modern. 

* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune și de ţară. 
** În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
*** Butoane cu impuls tip avion.

EN ERGIZANTUL  PEUGEOT I -CO C K P IT ®  3 D.

La interior, descoperă noua generaţie de PEUGEOT i-Cockpit® 3D*. Experimentează condusul agil și intuitiv graţie volanului  

compact cu butoane de control integrate*, panoului digital de bord 3D configurabil, ecranului tactil de 7” sau HD de 10”  

și celor 7 butoane “Toggles Switches”. 

* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune și ţară.
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* Încărcare WiFi conform standardului Qi 1.1, disponibilă opţional sau indisponibilă, în funcţie de versiune și de ţară. 

** În funcţie de compatibilitatea Smartphone-ului. 
*** Până la 4 prize, în funcţie de versiune și de ţară.

N OI  FU N CŢ I I  PRACT ICE .CONECT I V ITATE  AVANSATĂ !

În faţă, există un nou spaţiu de depozitare unde poţi încărca prin inducţie* smartphone-ul tău**. Mai multe prize USB*** sunt disponibile  

în habitaclu pentru dispozitivele mobile ale pasagerilor.

Lasă-te ghidat de sistemul de navigaţie 3D, care integrează serviciile TomTom®.  

Graţie funcţiei Mirror Screen**, te poţi bucura de oricare dintre aplicaţiile smartphone-ului compatibil  

cu Apple CarPlayTM , Mirror Link® sau Android Auto.

* În dotare 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.



PL ĂCERE Ș I  DI ST RA C ŢIE .
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* Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune și de ţară. 
** Sistem de asistenţă activă la parcarea paralelă și perpendiculară – Opţional, în cursul primului semestru al anului 2020  
sau indisponibil, în funcţie de versiune și de ţară.

S ISTEME DE  AS ISTENŢĂ LA  CO NDUS . MOTORIZ Ă RI  Î MBU N ĂTĂŢ ITE .

La bordul noului Peugeot 208, ești ghidat de sisteme de asistenţă la condus și la manevre. 

Recunoașterea extinsă a semnelor rutiere*, supravegherea punctului mort* și alerta activă  

la părăsirea involuntară a benzii de rulare* oferă un plus de siguranţă mașinii tale.  

În plus, sistemul Visiopark 1 cu camera video cu unghi de 180°*, împreună cu Full Park Assist** 

facilitează manevrele tale zilnice.

Experimentează senzaţii intense de condus cu motorizările de înaltă performanţă  

și eficiente care echipează noul Peugeot 208.
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AMB IANŢĂ INTER IOARĂ  
MOD ERNĂ.
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Gama largă de tapiţerii 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.

1. Material textil Bleu(1) 
2. Material textil Pneuma Noir(2)  
3. Material textil Cozy & TEP Noir(3) 
4. Material textil Capy & TEP Noir(4) 
5. Piele perforată Noir(5) 

(1) Standard pe nivelul Like, în funcţie de ţară 
(2) Standard pe nivelul Active, în funcţie de ţară 
(3) Standard pe nivelul Allure, în funcţie de ţară 
(4) Standard pe nivelul GT Line, în funcţie de ţară 
(5) Opţional pe nivelul GT Line, în funcţie de ţară
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O GAMĂ DE  CULORI  
ÎNDRĂZNEŢE .

Noul 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.

FORME PURE .

Pentru a personaliza modelul 

tău, alege dintre capacele de 

roată de 15" și 16" sau jantele 

din aluminiu de 16" sau de 17".

Capace 15” LAPA* Capace 16” PLAKA* Jante Aluminiu 17’’ BRONX**Jante Aluminiu 17’’ JORDAAN**Jante Aluminiu 16’’ SOHO*Jante Aluminiu 16” TAKSIM** Jante Aluminiu 17” CAMDEN*

Blanc Banquise* Gris Platinium**

Rouge Elixir***Jaune Faro** Bleu Vertigo***

Gris Artense**

Blanc Nacré****

Noir Perla Nera**

* În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune și de ţară. 
** Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune și de ţară.

* Nuanţă nemetalizată 
** Nuanţă metalizată 
*** Nuanţă Vernis în trei straturi 
**** Nuanţă perlată 


