208

Вече над 210 години PEUGEOT неизменно следва
френската традиция на качество и иновативност
в производството.
Днес PEUGEOT влага цялата си енергия в
създаването на автомобили с елегантен дизайн,
които предлагат изключително усещане при
шофиране, стимулиращо всички сетива.
Ергономичност, материали, свързаност - създали сме
всеки детайл, за да ви предложим по-интуитивно
усещане зад волана. Хората винаги ще бъдат в
основата на нашия подход и затова, повече от всичко,
ние искаме да преобразим времето на борда на
нашите автомобили в още по-качествено време.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЕУСТОИ

АТЛЕТИЧЕН И ЧУВСТВЕН ДИЗАЙН

ДРЪЗКА И ИЗРАЗИТЕЛНА ВИЗИЯ

PEUGEOT 208 има силен характер, който се проявява в снижения му, атлетичен силует,

Изразителната предна част на PEUGEOT 208 може да се похвали с голяма

дълъг преден капак и чувствени извивки. Елегантните му и изчистени линии са подчертани

хромирана предна решетка*, с модерен и свеж външен вид с Full LED**

от покрив в контрастиращ цвят Black Diamond*, арки на колелата и лайстни на стъклата в

предни фарове и винаги включени LED** дневни светлини.

блестящ черен цвят** и джанти с ефект "диамант"*.

Автомобилът е видим и разпознаваем при всякакви обстоятелства.

* Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

* Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

** Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

** Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

ЯРКО ПРИСЪСТВИЕ

ДОБРЕ ИЗРАБОТЕНА И ИЗРАЗИТЕЛНА ЗАДНА ЧАСТ

Задната част има отличителен стил с напречната лента в блестящ черен цвят*

Динамичната и изваяна задна част на PEUGEOT 208 има два вида спойлер*, единият

и е украсена с Full LED* фарове във форма на 3 следи от ноктите на лъв. Те са

за контрол на разхода на гориво, а другият за подобряване на динамиката на пътя.

включени денем и нощем, за да направят автомобила по-безопасен и забележим.

Ауспухът се предлага и с хромирано покритие за още по-спортен външен вид**.

* Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

* Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.
** Стандартно оборудване при версията GT и GT PACK.

- MOTION

e-MOTION e-208

ОТЛИЧИТЕЛЕН СТИЛ

Толкова безшумен, колкото и функционален и реактивен на пътя, изкусителният 100% електрически e-208

e-208 се отличава с изключителни щрихи, които мигновено привличат вниманието:

знае как да ви достави удоволствие. Той е запазил всички характеристики, гарантиращи вашия комфорт

отличителен за електрическите версии монограм "e" и 17" алуминиеви джанти с

и този на вашите пътници, с обем на багажника, равен на версиите с двигател с вътрешно горене.

вложки*, подобряващи аеродинамиката.

Той притежава и няколко деликатни детайла, които го открояват и правят още по-стилен.

* Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

ОТКРИЙТЕ ЕМОЦИЯТА ОТ ШОФИРАНЕ НА
ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ
Щом седнете зад волана на e-208, се отдайте на емоцията на безшумно, изцяло електрическо задвижване
и можете да отидете където пожелаете с пробег от 362 км*. За да сте сигурни, че ще стигнете до крайната си
дестинация, имате няколко опции за зареждане: у дома, на работното място или по време на пътуването.

* До 362 км (WLTP) – Изчислените данни са само с информационна цел и подлежат на одобрение.
CO2 емисии при комбиниран цикъл: 0 г при тестване на пътя.

ПРИЛОЖЕНИЕ MYPEUGEOT®
Възползвайте се от персонализирани услуги в реално време, синхронизирани с вашия акаунт,
благодарение на безплатното приложение MyPEUGEOT®*:
• Следите статуса на вашия автомобил (данни за шофирането, локация);
• Имате бърз и лесен достъп до помощ;
• Отговаряте на изискванията за поддръжка и сервизно обслужване на вашия автомобил;
• Лесно наблюдавате зареждането на батерията и температурата в автомобила;
• Директно от вашия смартфон управлявате и планирате зареждането си по време на ненатоварени часове.
Повече информация: https://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/app/

* Зависи от достъпа до мобилна мрежа.

ОДЕРНИ
ЕХНОЛОГИИ

PEUGEOT i-COCKPIT®
В интериора на 208 откривате
PEUGEOT i-Cockpit® от последно
поколение, който ви гарантира
пъргаво и интуитивно шофиране
благодарение на многофункционален
компактен волан с интегрирани контролни
бутони*, 3D* цифров инструментален панел
на нивото на очите, 10'' HD сензорен екран*
и 7 клавиша за управление на функциите.

* Стандартно оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

ЗАВЛАДЯВАЩ КОМФОРТ
Удобни предни седалки, които ви обгръщат с
комфорта на висококачествени материали и
ви дават усещане за лекота и спокойствие.

ЦИФРОВ 3D ИНСТРУМЕНТАЛЕН ПАНЕЛ

ЗАБАВЕН И ИНТУИТИВЕН СЕНЗОРЕН ЕКРАН

Цифровият инструментален панел* с футуристичния си 3D холографски екран е разположен

Големият 10-инчов HD* сензорен екран може да се управлява** чрез

точно на нивото на очите ви. Информацията за автомобила и шофирането се извежда четливо на

гласово разпознаване, бутоните на волана или своите седем бутона.

2 нива в зависимост от нейната важност или спешност (безопасност, системи в помощ на водача,

А на екрана на e-208 можете да гледате в реално време техническа

навигация). Вие настройвате дисплея да извежда винаги информацията, която желаете.

анимация за това как функционира задвижването.

* Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

* Стандартно оборудване, опция или не се предлага, в зависимост от версията.
** Препоръчително е да се извършва, когато автомобилът е напълно спрял.

ЩЕДРА СВЕТЛИНА
Позволете на вашите пътници да открият местата, през които минавате сякаш никога
досега не са ги виждали благодарение на панорамния стъклен покрив*, който предлага
много светлина и панорамна гледка към небето дори и за пътниците на задните седалки.

* Опционално оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

ВЪРЗАНОС

СВРЪХСВЪРЗАН
Планирайте маршрутите си и шофирайте с пълна увереност благодарение на свързаната навигация.
Функцията Mirror Screen* ви позволява да използвате сензорния екран за достъп до любимите ви приложения
от смартфона ви, при условие, че те са съвместими с Apple CarPlay™, MirrorLink® или Android Auto.

* Само сертифицирани приложения на Android Auto, Apple CarPlay™ или MirrorLink® ще функционират, когато автомобилът е спрял или по време
на шофиране, което е приложимо. Когато шофирате, някои от функциите на приложенията ще бъдат блокирани. Някои видове съдържание,
които вероятно са безплатни на вашия смартфон, изискват платен абонамент за еквивалентно сертифицирано приложение на Android Auto,
Apple CarPlayTM или MirrorLink®. Функцията Mirror Screen работи или чрез технологията Android Auto (за смартфони с операционна система
Android), Apple CarPlay™ (за смартфони с операционна система iOS) или MirrorLink® (за Android смартфони, съвместими с MirrorLink®), при условие
че имате договор за телефон и интернет. За повече информация отидете на https://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/mirror-screen

ПРАКТИЧНИ ФУНКЦИИ
Отпред разполагате с отделение за съхранение на вещи с вградено индукционно зарядно*
за вашия смартфон**. Има също няколко USB*** порта в купето за преносимите устройства
на вашите пътници.

*

Безжично зареждане по стандарта Qi 1.1 се предлага като допълнително оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

** Зависи от съвместимостта на смартфона.
*** До 4 порта, в зависимост от версията.

РАЗВИТИЕ КЪМ
ПОЛУАВТОНОМНО
ШОФИРАНЕ
С PEUGEOT 208 имате редица интелигентни и
сигурни асистенти. Пакетът Drive Assist Plus*
на PEUGEOT бележи началото на епохата на
интелигентното полуавтономно шофиране
благодарение на камерите и радара в автомобила. Системата следи траекторията на
автомобила и ви помага да останете на пътя,
разпознава пътните знаци и ограниченията
на скоростта и спазва безопасна дистанция,
като спира автомобила, ако е необходимо,
и го рестартира автоматично.
Системи, подпомагащи шофирането и
маневрирането, ви помагат и насочват.
"Разпознаване на пътните знаци",
"Следене на мъртвата зона" и
"Предупреждение за напускане на платното"
правят автомобила ви по-безопасен.
И накрая, системата Visiopark 1
със 180-градусова камера и Full Park Assist**
улесняват ежедневието ви.

* Стандартно или допълнително оборудване, или не се
предлага, в зависимост от версията.
** Активна помощ при успоредно или перпендикулярно
паркиране.

ИЛАТА
А ИЗБОРА

ИЗБЕРЕТЕ
ЗАДВИЖВАНЕТО,
КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ
208 може да се похвали с новата модулна и
мултиенергийна платформа CMP*/eCMP**,
която ви дава свободата да избирате между
бензинов двигател, дизелов двигател или
електрически мотор. Оптимизираното пътно
поведение, управлението, шумоизолацията
и изолацията, наред с намалената обща маса
на автомобила спомагат за ограничаване на
CO2 емисиите и същевременно ви предоставят
интензивно усещане при шофиране.
е-208 също така се възползва максимално от
техническите постижения на платформата
eCMP**, които са оптимизирали неговата
архитектура, освобождавайки същото
багажно пространство като при автомобил
с двигател с вътрешно горене и запазвайки
същата позиция на водача.

* Common Modular Platform:
Обща модулна платформа
** Electric Common Modular Platform:
Електрическа обща модулна платформа

ЕФЕКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ
Двигателите Puretech и BlueHDi от най-ново
поколение, налични за версиите на 208 с
двигател с вътрешно горене, са икономични
и високопроизводителни, готови да ви
предоставят интензивно усещане при
шофиране. По-икономични благодарение
на своя оптимизиран разход на гориво,
тези двигатели са оборудвани и със
системата Stop & Start.
* РАЗХОД НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ
(изчислени данни, предоставени само за
информация, които подлежат на одобрение)

• Стойности съгласно WLTP:
Разход на гориво: 4 до 5,4 в комбиниран цикъл
CO2 емисии (комбиниран цикъл) WLTP: 105 до 126 (г/км)
Посочените стойности за разход на гориво и CO2 емисии отговарят на
изискванията на WLTP (Регламент на ЕС 2017/948). От 1 септември 2018 г.
новите автомобили се оценяват съгласно Световната хармонизирана
процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е нова,
по-реалистична тестова процедура за измерване на разхода на гориво и
CO2 емисиите. Тази процедура WLTP напълно заменя Новия европейски
цикъл на шофиране (NEDC), който бе предишната тестова процедура.
Тъй като условията на изпитване са по-реалистични, разходът на гориво
и CO2 емисиите, измерени съгласно процедурата WLTP, в много случаи
са по-високи от измерените съгласно процедурата NEDC. Разходът на
гориво и CO2 емисиите могат да варират в зависимост от специфичното
оборудване, опции и видове гуми. Моля, свържете се с вашия търговски
център за повече информация. Научете повече на www.peugeot.bg.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА
АВТОМАТИЧНА
СКОРОСТНА КУТИЯ
Щом изпробвате веднъж колко плавна и
ефективна е новата скоростна кутия EAT8*
с пера за смяна на предавките на волана
и управление с едно докосване, няма да
спрете да искате да я изпробвате отново!
Бърза и плавна, тя превключва лесно от
една предавка на друга, благодарение на
технологията си Quickshift.
* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8
Ефективна автоматична трансмисия 8:
Aвтоматична 8-степенна скоростна кутия.
Налична в зависимост от двигателя.

НАЕЛЕКТРИЗИРАЙТЕ ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ!

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ СТИЛ НА ШОФИРАНЕ

Наслаждавайте се на вълнуващо и незабравимо изживяване зад волана в пълна тишина* и комфорт,

С PEUGEOT e-208 можете да избирате между три режима на шофиране:

благодарение на мощния 100 kW** мотор (136 к.с.) и въртящия момент от 260 Нм от 0 км/ч.

ECO, NORMAL и SPORT*, в зависимост от вашите желания и нужди.
В режим Brake са налични 2 нива** на спиране чрез двигателя, които
ви позволяват да зареждате батерията, докато намалявате скоростта.

* Погрижете се обаче да запазите контрола върху автомобила и останалите участници в движението,
които може да не са свикнали с безшумни автомобили.

* ECO: оптимизация на пробега;
NORMAL: оптимален комфорт;

** Електрически пробег до 362 км (WLTP):
Изчислените данни са само с информационна цел и подлежат на одобрение.
CO2 емисии при комбиниран цикъл: 0 г при тестване на пътя.

SPORT: динамика и интензивни усещания (от 0 до 100 км/ч за 8,1 сек.).
** Умерено или ускорено зареждане на батерията.

ЕРСОНАЛИЗАЦИ

КОЛКОТО ПОЛЕЗНО,
ТОЛКОВА И ПРИЯТНО
Практични и гениални аксесоари,
които оптимизират вашия комфорт и
безопасност на борда. Открийте гамата
специални аксесоари за PEUGEOT e-208.

1. Покривало за автомобил
2. Стойка за велосипеди на покрива
3. Станция за зареждане
4. e-208 стелки
5. Калъфи за седалки
6. Слънчеви щори

МОДЕРНА ИНТЕРИОРНА СРЕДА
Тапицерията на гамата на PEUGEOT 208 е подбрана с внимание към качеството и издръжливостта.
Всяка версия се откроява със своята изработка, с декоративните шевове на тапицерията от текстил,
TEP или кожа*, създавайки уникално усещане, което ще ви накара да се почувствате като у дома си.

* Опционално оборудване за нива GT и GT PACK
Кожа и други материали: за детайли относно кожените тапицерии, моля вижте в техническите характеристики,
налични в точката на продажба или на интернет страницата: www.peugeot.bg

1. Текстилна тапицерия в цвят Blue Para(1)

(1)

2. Текстилна тапицерия в цвят Black Pneuma(2)

Стандартно оборудване за ниво LIKE

(2)

3. Тапицерия TEP в черен цвят и текстил в цвят Cozy(3)

Стандартно оборудване за ниво ACTIVE

(3)

Стандартно оборудване за ниво ALLURE и ALLURE PACK

4. Тапицерия TEP в черен цвят и текстил в цвят Capy(4)

(4)

Стандартно оборудване за ниво GT

5. Тапицерия от пълнозърнеста кожа в черен цвят(5)

(5)

Опционално оборудване за ниво GT и GT PACK

6. Тапицерия Alcantara Mistral / TEP в черен цвят и текстил(6)

(6)

Стандартно оборудване за ниво GT PACK

ГАМА ДРЪЗКИ ЦВЕТОВЕ
PEUGEOT 208 наистина изпъква с впечатляващите
цветове на каросерията. Изберете от гама ярки
и оригинални цветове или нещо по-дискретно и
винаги елегантно.
Бял Blanc Banquise*

Светло сив Gris Artense**

Тъмно сив Gris Platinium**

Черен Noir Perla Nera**

* Цвят стандартен

** Цвят металик

*** Цвят трислойна перла

Жълт Jaune Faro**

Син Bleu Vertigo****

Червен Rouge Elixir****

Бял Blanc Nacré***

**** Перлен цвят

ИЗЧИСТЕНА ФОРМА
За да усъвършенствате визията на автомобила си,
изберете между 15 и 16-инчови тасове, 16-инчови
алуминиеви джанти във варианти с боядисано
покритие или с ефект "диамант" или 17-инчови

Тасове 15” LAPA*

Тасове 16” PLAKA*

Алуминиеви джанти
16” TAKSIM**

Алуминиеви джанти
17” CAMDEN*

Алуминиеви джанти
17” BRONX**

Алуминиеви джанти
17” SHAW***

джанти с вложки.

*

Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

** Допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.
*** Стандартно или допълнително оборудване, или не се предлага за e-208.

Алуминиеви джанти
16” ELBORN***

Алуминиеви джанти
16” SOHO*
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