POSLEDNÉ VOZIDLÁ
NA SKLADE

CENNÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ
CHARAKTERISTIKY

Sledujte
"Peugeot Slovensko"

Dátum vydania: 23.09.2019

Cenník
Peugeot 208

Dátum platnosti od:
23. september 2019

Verzie a ceny
Motorizácia

Druh
paliva

Výkon

Prevodovka

Cenníková
cena s DPH

Akciová
cena s
DPH

1.2 PureTech 82k BVM5 (1)

Benzín

61 kW / 82 k

manuálna 5-st.

12 490 €

11 290 €

1.2 PureTech 110k EAT6 (1)

Benzín

81 kW / 110 k

automatická 6-st.

14 990 €

13 790 €

1.2 PureTech 82k BVM5 (1)

Benzín

61 kW / 82 k

manuálna 5-st.

13 365 €

11 990 €

1.2 PureTech 82k BVM5 (1)

Benzín

61 kW / 82 k

manuálna 5-st.

14 590 €

13 290 €

1.2 PureTech 110k BVM6 (1)

Benzín

81 kW / 110 k

manuálna 6-st.

16 340 €

14 590 €

1.2 PureTech 110k EAT6 (1)

Benzín

81 kW / 110 k

automatická 6-st.

17 840 €

15 790 €

5 dverová

ACTIVE

ALLURE

Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazané na bezplatnú registráciu, viac informácií o registrácii a všeobecných zmluvných
podmienkach nájdete na stránke www.peugeot.sk (1) Dostupné len do vypredania skladových zásob, nie je možné zadať do výroby
FINANCOVANIE 0% LEASING
S využitím financovania od PEUGEOT FINANCE platíte pri akontácii 6 209,50 € len 105,84 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského
úveru je 5 080,50 €, úroková sadzba je: 0% p.a. Na získanie úveru za ponúkaných podmienok je potrebné uzavretie havarijného,
zákonného poistenia a poistenia finančnej straty. K úveru je možné zvoliť si výhodný balík havarijného, zákonného poistenia a poistenia
finančnej straty vo výške 41,67 €. Doba splácania je 48 mesiacov, počet splátok je 48. Spracovateľský poplatok je 5,30% z ceny vozidla,
poplatok za prevod vlastníctva je 1€. RPMN je vo výške 21,22 % p.a.. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť je: 7 678,85 €. Príklad
financovania s PEUGEOT FINANCE je orientačný a jeho parametre sa môžu líšiť. PEUGEOT FINANCE je financovanie poskytované
spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Nejedná sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Doba splatnosti úveru je do dátum poslednej
mesačnej splátky. Platí pre verziu 1.2 PureTech 82k BVM5 v cene 11 290 €.
P Automobil Import, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny, výbavy a technických údajov vozidla bez predchádzajúceho upozornenia.
Doporučené ceny vrátane DPH a odvodu do recyklačného fondu vydané 23.09.2019 a platné od 23.09.2019.

www.peugeot.sk

2

Cenník
Peugeot 208

Dátum platnosti od:
23. september 2019

Sériová výbava
ALLURE (ACTIVE +)
• 16" zliatinové disky TITANE

• Pack Viditeľnosť (Automatické rozsvietenie svetiel, Dažďový

• Elektrické zadné okná

senzor a Elektrochromatické spätné zrkadlo)

• Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá s chrómovými krytmi (3)

• Extratónované zadné okná

• Predné hmlové svetlomety s prisvecovaním do zákruty

• Kožený volant

• Automatická dvojzónová klimatizácia

• Mirror Screen + Navigačný systém

(ACTIVE +)
• 16" oceľové disky s krytmi kolies ZIRCONIUM

• Imidžový Pack Signature - predná maska chladiča EQUALIZER,

• Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá, s chrómovými krytmi (1)

bočné monogramy s logom Signature, nerezové dekory na prahoch

• Zadné parkovacie senzory
• Volant potiahnutý syntetickou kožou

• Mirror Screen

predných dverí (1)
• Pack Viditeľnosť (Automatické rozsvietenie svetiel, Dažďový
senzor, Elektrochromatické spätné zrkadlo)
• Extratónované zadné okná (2)

ACTIVE
• ABS , AFU, REF, ESP, ASR

• Výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča

• Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom

• 7" multifunkčný dotykový farebný displej

• Hill Assist

• Rádio so 6 reproduktormi s ovládaním na volante,

• Elektrické otváranie predných okien, sekvenčné na strane vodiča

Bluetooth a USB

• Diaľkové centrálne zamykanie

• Palubný počítač

• Automatické uzamknutie dverí po rozjazde

• Predné hmlové svetlomety

• Airbag vodiča a spolujazdca (deaktivovateľný), bočné a hlavové

• Denné LED svetlá

airbagy

• Elektricky ovládané vyhrievané spätné zrkadlá vo farbe karosérie

• Tempomat a obmedzovač rýchlosti

a kľučky dverí vo farbe karosérie

• 15" oceľové disky s krytmi kolies NIOBIUM

• Manuálna klimatizácia, klimatizovaná príručná skrinka

• 15" oceľové rezervné koleso (dojazdové pre BlueHDi)

• Zásuvka 12V

• Detekcia poklesu tlaku v pneumatikách

• Zadné sedadlo delené 2/3 - 1/3

• Bezpečnostné pásy s navíjaním, vzadu trojbodové

• Kryt batožiny

• Bezpečnostné úchyty ISOFIX na zadnom sedadle

• Zadný stierač

(1) V sérii od modelového roka H3, nedostupné pre predchádzajúce modelové roky (2) V sérii od modelového roka H3, dostupné ako
voliteľná opcie pre predchádzajúce modelové roky (3) Vo farbe karosérie od modelového roku H6
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Cenník
Peugeot 208

KOMFORT

BEZPEČNOSŤ
A KOMFORT

Voliteľná výbava

ACTIVE

Zadné parkovacie senzory

UB01

Zadné parkovacie senzory + cúvacia kamera

UB09

Cena v EUR
s DPH

O

S

O

300 €

O

-

O

490 €

-

O

-

200 €

RE07

O

O

S

340 €

Elektrické automaticky sklápateľné spätné zrkadlá po uzamknutí

HU02

O

S

S

75 €

Elektricky ovládané sekvenčné okná vpredu aj vzadu, elektrická detská poistka,
elektrické automaticky sklápateľné spätné zrkadlá po uzamknutí

LE05

O

O

S

225 €

Pack viditeľnosť: automatické rozsvietenie svetiel, dažďový senzor,
elektrochromatické spätné zrkadlo

WV33

O

S

S

150 €

D401

O

-

-

400 €

Active City Brake (systém núdzového brzdenia) + Pack Viditeľnosť

-

O

O

250 €

S

80 €

(1)

Extratónované zadné okná

VD09

O

Presklená panoramatická strecha s manuálne nastaviteľnou slnečnou clonou

OK01

O

O

O

500 €

Stredová opierka ruky vpredu

JB01

O

O

O

90 €

Kožený volant

VH02

O

S

S

100 €

Vyhrievané predné sedadlá

NA01

O

O

O

240 €

PACK VIP

O

-

-

685 €
teraz len za
300 €

9GP0 / WPP0

O

O

O

0 € / 200 €

OMM0

O

O

O

420 €

VHM5 / FCM6

O

O

O

570 €

Zliatinové disky 16” TITANE

ZHEW

O

O
teraz len za 390 €

S

550 €

Zliatinové disky 16" TITANE, sekvenčne diamantované

ZHEY

O

O
teraz len za 390 €

-

650 €

-

-

O

200 €

O

S

S

200 €

Nemetalická farba karosérie (Sivá Hurricane / Biela Banquise)
Metalická farba karosérie (farby s kódom xxM0)

DISKY A EXTERIÉR

ALLURE

Automatická dvojzónová klimatizácia

PACK VIP:
Automatická dvojzónová klimatizácia (RE07)
Elektrické automaticky sklápateľné spätné zrkadlá po uzamknutí (HU02)
Extratónované zadné okná (VD09)
Stredová opierka ruky vpredu (JB01)
Kožený volant (VH02)

AUDIO

Dátum platnosti od:
23. september 2019

Perleťová farba karosérie (Červená Elixir alebo Biela perleť)

S

(2)

Mirror Screen funkcia (Apple CarplayTM/Android Auto/MirrorLink®)
Prepojenie kompatibilného smartfónu a jeho funkcií s obrazovkou vo vozidle

WLU0

S = sériová výbava

O = voliteľná výbava za príplatok

(1) V sérii od modelového roka H3, dostupné ako voliteľná opcie pre predchádzajúce modelové roky (2) Vyžaduje použitie kompatibilného telefónu a aplikácií (napr. Sygic Car
Navigation, Waze, Google Mapy). Aplikácia Android Auto nie je momentálne dostupná v slovenskej verzii Google Play Obchodu
P Automobil Import, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny, výbavy a technických údajov vozidla bez predchádzajúceho upozornenia. Doporučené ceny vrátane DPH a odvodu do
recyklačného fondu vydané 23.09.2019 a platné od 23.09.2019.

www.peugeot.sk
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Cenník
Peugeot 208

Dátum platnosti od:
23. september 2019

Je pre vás dôležitý pocit istoty na cestách? Užívajte si bezstarostnú jazdu s
►
Zmluva o predĺžení záruky predstavuje jednoduché riešenie, ktoré nadväzuje na zmluvnú záruku poskytovanú
na nové vozidlo. Pokryje vám všetky náklady v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa vzťahuje
zmluvná záruka výrobcu.
►
Pravidelné prehliadky vás zbaví starostí s pravidelnou údržbou. Vyhnete sa všetkým poplatkom za pravidelné
servisné prehliadky predpísané výrobcom.
►
Pravidelné prehliadky + predĺžená záruka vám okrem pravidelných servisných prehliadok predpísaných
výrobcom predĺži aj obdobie, kedy máte pokryté náklady v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa
vzťahuje zmluvná záruka výrobcu.
►
Servisná zmluva obsahuje predĺženie záruky ale aj kompletnú starostlivosť o vaše vozidlo. Tá zahŕňa
pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom a navyše aj údržbu a výmenu opotrebovaných súčiastok. Vaše vozidlo tak bude mať
po celú dobu trvania zmluvy rovnaké vlastnosti ako nové auto.
►
Vám umožňuje zvoliť si kombináciu presne podľa vašich potrieb, stačí si len vybrať obdobie (od 1 do 8 rokov)
a kilometrový limit (od 40.000 do 200.000 kilometrov).

TRVANIE A POČET KILOMETROV VAŠEJ ZMLUVY
Až na dobu 96 mesiacov / 200.000 kilometrov

od 40.000 do 200.000 km s intervalom 10.000 km

S

sa môžete spoľahnúť na:

Istotu rozpočtu na vozidlo v podobe bezplatného odstránenia poruchy a výmeny alebo opravy nefunkčných súčiastok.
Účinnosť a efektívnosť pri riešení problémov, ktorú vám ponúka široká a dostupná sieť Peugeot (viac ako 6000 servisných stredísk v 39 sštátoch Európy).
Asistenčnú službu (24 hodín denne, 7 dní v týždni) - v prípade poruchy spôsobujúcej nepojazdnosť vozidla máte bez ohľadu na vzdialenosť od bydliska právo
na opravu alebo odtiahnutie vozidla. V prípade, ak vozidlo nie je možné opraviť v deň poruchy, máte nárok na ďalšie služby (preprava, poskytnutie náhradného
vozidla a ubytovanie).
Opravu či odtiahnutie aj v prípade straty kľúčov, ich uzamknutia vnútri vozidla, ako aj v prípade zámeny paliva, prázdnej nádrže alebo defektu.
Poskytnutie náhradného vozidla, ak váš automobil nebude opravený v deň, keď nastala porucha. Čas vypožičania je obmedzený najviac na 4 dni.
Ubytovanie na mieste opravy v prípade nepojazdnosti vozidla. Poskytnuté ubytovanie je obmedzené dĺžkou opravy (maximálne 3 dni).
Pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom (1. trieda) alebo lietadlom v ekonomickej triede (ak cesta vlakom trvá dlhšie ako 8 hodín).
Zvýšenie zostatkovej hodnoty vozidla pri jeho následnom predaji.

www.peugeot.sk
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Cenník
Peugeot 208

Technické parametre

Dátum platnosti od:
23. september 2019

1.2 PureTech
82k S&S BVM5

1.2 PureTech
110k S&S BVM6

Celková dĺžka

3 973

VONKAJŠIE ROZMERY (mm)

Šírka s vyklopenými / sklopenými zrkadlami / bez spätných zrkadiel

2 004 / 1 829 / 1 739

Výška

1 460

Rázvor

2 538

Výška nakladacej hrany prázdneho vozidla

688

Predný previs

783

Zadný previs

652

Svetlá výška

123-129

Polomer otáčanie medzi obrubníkmi

5 200

HMOTNOSTI (kg)

VNÚTORNÉ ROZMERY

Počet miest na sedenie

5

Vnútorná výška vpredu / vzadu (mm)

882 / 861

Objem batožinového priestoru mini (za 2 radom po kryt batožiny) (dm3 VDA / l )

285 / 311

3

1 076 / 1 152

Objem batožinového priestoru maxi (za 1 radom po strechu) (dm VDA / l )
Dĺžka batožinového priestoru (mm)

697

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi (mm)

1 042

Výška batožinového priestoru po kryt batožiny (mm)

509

Prevádzková hmotnosť (minimálna / maximálna / priemerná)

1 050 / 1 188 / 1 119

1 155 / 1 248 / 1 202

1 165 / 1 282 / 1 224

Celková hmotnosť

1 550

1 600

1 630

Hmotnosť brzdeného prívesu

1 150

1 150

1 150

Celková hmotnosť jazdnej súpravy

2 370

2 600

2 590

Zdvihový objem

1 199

MOTORIZÁCIE

Počet valcov
Výkon v kW / k pri ot.min

Točivý moment (Nm) pri ot./min.

3
61/82 pri 5.750

81/110 pri 5.500

81/110 pri 5.500

118 / 2.750

205 / 1.500

205 / 1.500

Stop & Start systém

Áno

VÝKON A SPOTREBA*

Emisná norma

EURO 6d-ISC
175

188

188

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s)

13,9

10,7

10,9

1000 m s pevným štartom (s)

34,9

32,1

32,4

Palivo

benzín

NEDC - Mestská premávka (l/100 km)

5,8

5,8

6,2

NEDC - Mimomestská premávka (l/100 km)

4,2

3,8

4,4

NEDC - Kombinovaná premávka (l/100 km)
NEDC - Emisie CO2 (Mesto / Mimo mesto / Kombinovaná)

WLTP - Emisie CO2

4,8

4,5

5,1

133 / 96 / 110

132 / 88 / 104

116

5,5 - 6,1

5,7 - 6,1

6,3 - 7,2

128 - 137

142 - 163

123 - 136

PREVOD
OVKA

Objem nádrže

KOLESÁ **

EURO 6.2

Maximálna rýchlosť (km/h)

WLTP - Kombinovaná premávka (l/100 km)

PRUŽENI
E

1.2 PureTech
110k S&S EAT6

Type prevodovky
Počet prevodových stupňov

Pneumatiky **

47

50

manuálna

automatická

5

185/65 R15
195/55 R16

6

185/65 R15
195/55 R16

185/65 R15
195/55 R16

Náhradné koleso

oceľové 15" rezervné koleso

Predné pruženie

Pseudo Mac Pherson s trojuholníkovými spodnými ramenami, priečnym stabilizátorom a tlmičmi.

Zadné pruženie

Vlečné ramená s deformovateľnou priečkou.

S&S - Systém Stop & Start *Ide o normovanú spotrebu, reálna sa môže líšiť v závislosti od charakteru jazdy.
** Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od
typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík.

www.peugeot.sk
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Dátum platnosti od:
23. september 2019

Technické parametre

www.peugeot.sk
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Dátum platnosti od:
23. september 2019

FARBY A POŤAHY

ACTIVE

ALLURE

ČIERNA PERLA NERA
(metalická)

SIVÁ ARTENSE
(metalická)

ČERVENÁ ELIXIR
(perleťová)

ČERVENÁ RUBIS
(metalická)

MODRÁ ENCRE
(metalická)

BIELA NACRÉ
(perleťová)

ORANGE POWER
(metalická)

SIVÁ PLATINIUM
(metalická)

SIVÁ HURRICANE
(nemetalická)

Dizajn

BIELA BANQUISE
(nemetalická)

Cenník
Peugeot 208

WPP0

9VM0

F4M0

VHM5

PYM0

KUM0

FCM6

4TM0

VLM0

9GP0

Čierny poťah sedadiel

40FX

●

●

●

●

●

●

●

●

●

o

Čierny poťah s modrým prešívaním

40FM

●

●

●

●

●

●

●

●

●

o

Čierny poťah sedadiel

0LFX

●

●

●

●

●

●

●

●

●

o

o = farba karosérie + poťah bez príplatkov ● = poťah bez príplatku , farba karosérie za príplatok

BIELA BANQUISE

MODRÁ ENCRE

ČIERNA PERLA NERA

BIELA PERLEŤ

SIVÁ ARTENSE

ORANGE POWER

15" oceľové disky
s krytmi kolies NIOBIUM
(v sérii pre ACTIVE)

16" oceľové disky
s krytmi kolies ZIRCONIUM
(v sérii pre Signature)

ČERVENÁ ELIXIR

SIVÁ PLATINIUM

ČERVENÁ RUBIS

SIVÁ HURRICANE

15" zliatinové disky
AZOTE

16" zliatinové disky
TITANE
(v sérii pre ALLURE)

16" zliatinové disky
TITANE
sekvenčne diamantované
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