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PEUGEOT 2008
TO COMPACT SUV
Ανέκαθεν, η PEUGEOT φημιζόταν ότι κατασκευάζει αυτοκίνητα παραμένοντας πιστή
στη Γαλλική παράδοση της ποιότητας και της καινοτομίας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η PEUGEOT σχεδιάζει αυτοκίνητα μοναδικού design
που χαρίζουν απαράμιλλη οδηγική εμπειρία και προκαλούν όλες τις αισθήσεις.
Εργονομία, ποιοτικά υλικά και συνδεσιμότητα, είναι μερικά από τα στοιχεία στα οποία εστιάσαμε
την προσοχή μας ώστε να σας προσφέρουμε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία οδήγησης.
To PEUGEOT 2008 SUV συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία και ξεχωρίζει στην κατηγορία
των compact SUV. Με τον δυναμικό σχεδιασμό του, τη στιβαρότητα και την κομψότητά του,
είναι βέβαιο πως θα σας γοητεύσει.
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SUV ME ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΟΜΨΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Το PEUGEOT 2008 SUV αποτελεί μια δυναμική πρόταση στην κατηγορία των compact SUV,
συνδυάζοντας απαράμιλλες επιδόσεις με μοντέρνα εμφάνιση.
Ακολουθώντας τον σχεδιαστικό κώδικα της κατηγορίας, αποπνέει δυναμισμό χάρη
στα μαύρα καλύμματα στους θόλους των τροχών*, την κάθετη μάσκα
και τις προστατευτικές ποδιές* εμπρός και πίσω, ενώ η κυματιστή οροφή με τις μπάρες
και η πίσω αεροτομή του προσδίδουν ιδιαίτερη κομψότητα.

*Διατίθενται στα επίπεδα εξοπλισμού Allure και GT Line.
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Η ΓΟΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ SUV
Ο δυναμισμός του PEUGEOT 2008 SUV
υπογραμίζεται από την κομψή, φωτεινή
«υπογραφή» του. Εμπρός, τα νέας τεχνολογίας
φωτιστικά σώματα με το διαπεραστικό βλέμμα
αιλουροειδούς περιβάλλονται από τη μάσκα σε
συνδυασμό μαύρου χρώματος και χρωμίου.
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Η φωτεινή «υπογραφή» της PEUGEOT
επεκτείνεται και στα πίσω φωτιστικά σώματα
με τις χαρακτηριστικές τρεις κόκκινες «νυχιές»
LED με τον έντονο τρισδιάστατο σχεδιασμό,
οι οποίες αγκαλιάζουν την πόρτα του μεγάλου
και λειτουργικού χώρου αποσκευών.
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SUV ΜΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Στο επάνω μέρος του αμαξώματος, στοιχεία όπως οι μπάρες οροφής,
τα διακοσμητικά χρωμίου στα παράθυρα και η αεροτομή τονίζουν
την κομψή εμφάνιση του αυτοκινήτου, ενώ η υπερυψωμένη ανάρτηση
και οι προστατευτικές ποδιές στα μαρσπιέ και τους προφυλακτήρες
αποκαλύπτουν τον δυναμικό του χαρακτήρα.
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ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Η αίσθηση που προσφέρει το PEUGEOT i-Cockpit®
είναι μοναδική. Κομψά σχεδιασμένο και με
εργονομία που ευνοεί τη συγκέντρωση του οδηγού,
σας προσκαλεί να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο
τις δυνατότητες του PEUGEOT 2008 SUV.
Αγγίξτε το τιμόνι μικρής διαμέτρου με ενσωματωμένα χειριστήρια και αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο
του, χωρίς περιττές κινήσεις.

Ο πίνακας οργάνων με το μπλε LED περίγραμμα*
είναι τοποθετημένος στο ύψος των ματιών σας
ώστε να σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες οδήγησης, χωρίς να αποσπάται
η προσοχή σας από τον δρόμο. Η οθόνη αφής
7” χωρητικής τεχνολογίας παρέχει εύκολη
πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του 2008,
εντείνοντας την αίσθηση της εργονομίας και
του απόλυτου ελέγχου.

* Βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Allure.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
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ΑΝΑΚΑλΥΨΤΕ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ
ΟΡΙζΟΝΤΕΣ

Το PEUGEOT 2008 SUV ξυπνάει μέσα σας τη διάθεση
για περιπετειώδεις αποδράσεις. Δυναμικό κι έτοιμο
να ανταποκριθεί σε κάθε τύπο εδάφους, σας συνοδεύει
με ασφάλεια παντού.
Το PEUGEOT i-Cockpit® και η υποδειγματική οδική συμπεριφορά του
δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση εργονομίας, ευκινησίας και ασφάλειας.
Η οδήγηση του PEUGEOT 2008 SUV είναι μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.
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ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Μοναδικό στην κατηγορία του, το εσωτερικό του PEUGEOT
2008 SUV θα σας γοητεύσει με την κομψότητά του,
την κορυφαία ποιότητα των υλικών και τον πλούσιο εξοπλισμό.
Καθίστε αναπαυτικά στη θέση του οδηγού και απολαύστε
την εξαιρετική φωτεινότητα που εξασφαλίζουν
στο PEUGEOT i-Cockpit® οι εκτεταμένες γυάλινες επιφάνειες.
Τα όργανα του πίνακα φωτίζονται από μπλε LED περίγραμμα*,
ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην πανοραμική γυάλινη
οροφή με φωτεινές λωρίδες LED** και την κλειστή οροφή
με φωτισμό Peugeot LED Track από εγχάρακτες γραμμές LED**.

* Βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Allure.
** Βασικός εξοπλισμός της έκδοσης GT Line.
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PureTech.
Η νέα γενιά τρικύλινδρων κινητήρων βενζίνης 1.2 PureTech* τεχνολογίας Euro 6. 2 με 82hp, 110 hp και 130 hp,
συνδυάζεται ιδανικά με το αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων EAT6** καθώς και με τo νέο μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων
BVM6***, αναδεικνύοντας τον εκλεπτυσμένο και δυναμικό χαρακτήρα του PEUGEOT 2008 SUV.
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ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BlueHDi.
Το PEUGEOT 2008 SUV είναι διαθέσιμο με τους νέους δεκαεξαβάλβιδους κινητήρες Diesel 1.5 BlueHDi τεχνολογίας Euro 6. 2 με 100hp*
και 120hp**, οι οποίοι διαθέτουν ένα ακόμη πιο εξελιγμένο σύστημα αντιρρύπανσης. Έτσι, σε συνδυασμό με το νέο μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων αλλά και το αυτόματο κιβώτιο EAT6, χαρίζουν στο 2008 υψηλές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένες εκπομπές ρύπων.

Τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 NEDC σύμφωνα με τους Κανονισμούς
(ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151, προκειμένου να υπάρχει
η δυνατότητα σύγκρισης:

Τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 NEDC σύμφωνα με τους Κανονισμούς
(ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151, προκειμένου να υπάρχει
η δυνατότητα σύγκρισης:

Κατανάλωση σε κύκλο πόλης: από 5,8 έως 6,6 l/100 km
Κατανάλωση εκτός πόλης: από 4,5 έως 5,0 l/100 km
Κατανάλωση σε μικτό κύκλο: από 5,0 έως 5,6 l/100 km
Εκπομπές CO2: από 114 έως 129 g/km

Κατανάλωση σε κύκλο πόλης: από 4,3 έως 4,4 l/ 100 km
Κατανάλωση εκτός πόλης: από 3,4 έως 3,8 l/ 100 km
Κατανάλωση σε μικτό κύκλο: 4,0 l/ 100 km
Εκπομπές CO2: από 98 έως 105 g/km

*O κινητήρας 1.2 PureTech Turbo αναδείχθηκε «Διεθνής Κινητήρας της
Χρονιάς 2018» στην κατηγορία του (1.0 -1.4 λίτρα). Η βράβευση αυτή είναι
η τέταρτη συνεχόμενη (2015 – 2016 – 2017 – 2018) για ένα απόλυτα
πετυχημένο μηχανικό σύνολο και απονέμεται κάθε χρόνο από τη διεθνή
ομάδα καταξιωμένων δημοσιογράφων του Engine Technology International
Magazine.
** EAT6: Efficient Automatic Transmission 6 Speed – Αυτόματο κιβώτιο
6 ταχυτήτων, διαθέσιμο μόνο με τον κινητήρα 1.2 PureTech 110 S&S
*** BVM6: Νέο μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων, διαθέσιμο μόνο με τον
κινητήρα 1.2 PureTech 130 S&S

* Νέος κινητήρας 1.5 BlueHDi 100 S&S: διαθέσιμος μόνο με μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων
** Νέος κινητήρας 1.5 BlueHDi 120 S&S: διαθέσιμος μόνο με αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων EAT6
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GrIP
CONTrOL®

Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Grip Control* βελτιστοποιεί
τη μεταφορά ισχύος στους μπροστινούς τροχούς σε συνθήκες
χαμηλής πρόσφυσης μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος
ελέγχου ευστάθειας ESP.
Το Grip Control® προσφέρει 5 επιλογές λειτουργίας μέσω του
περιστροφικού διακόπτη στο ταμπλό:
*Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση και τον κινητήρα.
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Standard:
• Για οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες.
• Χαμηλό επίπεδο ολίσθησης.
Χιόνι:
• Ανεξάρτητη προσαρμογή της μετάδοσης σε κάθε μπροστινό
τροχό σύμφωνα με τις συνθήκες πρόσφυσης, για μείωση
της ολίσθησης.
• Αυτόματη επαναφορά σε λειτουργία Standard από
τα 50 χλμ./ώρα.

Αll-Terrain:
• Για οδήγηση σε ολισθηρό έδαφος (λάσπη, υγρό γρασίδι).
• Υποβοηθά την εκκίνηση του οχήματος μεταφέροντας τη
μέγιστη ροπή στον τροχό με την καλύτερη πρόσφυση.
• λειτουργεί ως διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.
• Αυτόματη επαναφορά σε λειτουργία Standard από τα
80 χλμ./ώρα.

Άμμος:
• Για οδήγηση σε έδαφος χωρίς συνοχή.
• Επιτρέπει μικρής κλίμακας ταυτόχρονη ολίσθηση των κινητήριων
τροχών ώστε το αυτοκίνητο να συνεχίσει την πορεία του.
• Αυτόματη επαναφορά σε λειτουργία Standard από τα 120 χλμ./ώρα.
ΕSP Off:
• Αποσύνδεση του ESP και του Grip Control®.
• Ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο έως τα 50 χλμ./ώρα.
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ΤΕΧΝΟλΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αναρτήσεις και σύστημα διεύθυνσης
Το PEUGEOT 2008 SUV επιδεικνύει εξαιρετικά δυναμική οδική
συμπεριφορά χάρη στο μειωμένο βάρος αλλά και τις αναρτήσεις
που είναι κάθε φορά ρυθμισμένες ανάλογα με τον κινητήρα,
επιτυγχάνοντας έτσι τις βέλτιστες δυνατές επιδόσεις.
Το πλαίσιο του PEUGEOT 2008 SUV προσφέρει
την τέλεια σχέση μεταξύ άνεσης και και κρατήματος στον δρόμο,
ενώ η χαρτογράφηση του συστήματος διεύθυνσης είναι
προσαρμοσμένη στις αναρτήσεις, έτσι ώστε, μέσω του μικρής
διαμέτρου τιμονιού, να εξασφαλίζει άμεση απόκριση στις εντολές
του οδηγού, απόλυτη ακρίβεια στον χειρισμό και πραγματικά
απολαυστική οδήγηση.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT6
Το PEUGEOT 2008 SUV στις εκδόσεις 1.2 PureTech 110 S&S και 1.5 BlueHDi 120 S&S είναι εξοπλισμένο με αυτόματο
κιβώτιο 6 ταχυτήτων με μετατροπέα ροπής, βελτιστοποιώντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και ενισχύοντας
την ευχαρίστηση της οδήγησης.
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) διαθέτει τεχνολογία Quickshift, η οποία επιτρέπει:
• γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων,
• πολλαπλές αλλαγές σχέσεων.
Παράλληλα, καταναλώνει σχεδόν την ίδια ενέργεια με αυτή ενός μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων, χάρη:
• στη μείωση των εσωτερικών τριβών,
• στο κλείδωμα του μετατροπέα ροπής, όποτε είναι απαραίτητο, για την αποφυγή ολίσθησης.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Το PEUGEOT 2008 SUV εξοπλίζεται με εξελιγμένα
συστήματα υποστήριξης του οδηγού, για να σας προσφέρει
ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια:
Active City Brake*
Η τεχνολογία Active City Brake (αυτόματη πέδηση εντός
πόλης για αποτροπή σύγκρουσης) είναι μια νέα λειτουργία
αυτόματης πέδησης η οποία, στο μέτρο του δυνατού,
αποτρέπει τη σύγκρουση – ή ελαχιστοποιεί τις συνέπειές της
– με προπορευόμενο όχημα σε περίπτωση μη αντίδρασης
του οδηγού, όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα έως
30 χλμ./ώρα. Ειδικός αισθητήρας λέιζερ (Lidar), τοποθετημένος στο πάνω μέρος του παρμπρίζ ανιχνεύει τυχόν εμπόδια,
όπως προπορευόμενο όχημα που κινείται αργά ή είναι
σταματημένο.

Τότε το σύστημα ενεργοποιεί την αυτόματη
πέδηση για να αποτρέψει τη σύγκρουση ή να περιορίσει
τις συνέπειές της, μειώνοντας την ταχύτητα πρόσκρουσης.
Κατά περίπτωση, το σύστημα είναι δυνατόν να ακινητοποιήσει
το αυτοκίνητο προκειμένου να αποτρέψει τη σύγκρουση με το
προπορευόμενο όχημα.
Aερόσακοι
Έξι αερόσακοι συμβάλλουν στην προστασία του οδηγού και
των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης: δύο μετωπικοί,
δύο εμπρός πλευρικοί και δύο αερόσακοι τύπου κουρτίνας
εμπρός και πίσω.
ESP (Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας)
Όλα τα 2008 SUV διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό τους
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) που περιλαμβάνει:
Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) με Ηλεκτρονικό
Κατανεμητή Πέδησης (EBD), Σύστημα Ενίσχυσης Πέδησης
(Brake Assist), Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών (ASr),
Σύστημα Ευστάθειας Οχήματος (VSC) και Σύστημα
υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Assist).

Κάμερα οπισθοπορείας* και Park Assist**
Η κάμερα οπισθοπορείας ενεργοποιείται αυτόματα με
την επιλογή της όπισθεν και μεταδίδει στην οθόνη αφής
την εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο, έτσι ώστε
ο οδηγός να μπορεί να εντοπίσει τυχόν εμπόδια κατά την
εκτέλεση ελιγμών. Η κάμερα μπορεί να συνδυαστεί με το Park
Assist, το σύστημα ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης, το οποίο
υπολογίζει τις διαστάσεις μιας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης
και βοηθάει τον οδηγό στους ελιγμούς κατά την είσοδο ή
την έξοδο από αυτήν (ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης
παράλληλα ή με όπισθεν, με ταχύτητα ως 8 χλμ./ώρα).
Το σύστημα Park Assist αναλαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού
παρέχοντας ταυτόχρονα ηχητική και οπτική πληροφόρηση,
ενώ ο οδηγός ελέγχει το γκάζι, το φρένο, τις ταχύτητες και
τον συμπλέκτη (εάν το αυτοκίνητο διαθέτει μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων).

Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights)*
Όταν είναι αναμμένη η μεσαία ή η μεγάλη σκάλα των προβολέων,
με την ενεργοποίηση του φλας ή τη στροφή του τιμονιού
υπό ορισμένη γωνία, μια δέσμη φωτός από τους προβολείς
ομίχλης φωτίζει το εσωτερικό της στροφής, εφ’ όσον το
αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα χαμηλότερη από 40 χλμ./ώρα
(οδήγηση στην πόλη, σε διασταυρώσεις, σε δρόμους με
συνεχείς στροφές, κατά τους ελιγμούς στάθμευσης κτλ.).

*Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
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*Στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.
**Στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Το PEUGEOT 2008 SUV σας παρέχει εύκολη πρόσβαση σε
εφαρμογές, εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω
της οθόνης αφής 7” χωρητικής τεχνολογίας*.
Mirror Screen triple play*
Χάρη στη λειτουργία Mirror Screen triple play, μπορείτε
να χειρίζεστε το smartphone σας από την οθόνη αφής
του αυτοκινήτου και να έχετε πρόσβαση σε πολυάριθμες
εφαρμογές, συμβατές με Apple Carplay™, MirrorLink®
ή Android Auto™ **.
Τρισδιάστατο Navigation*

Με το νέο 3D σύστημα δορυφορικής πλοήγησης,
η απεικόνιση των διαδρομών είναι πιο ρεαλιστική και
ευδιάκριτη, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίζετε
δωρεάν τους χάρτες, εφόρου ζωής του αυτοκινήτου,
μέσω του επίσημου δικτύου επισκευαστών PEUGEOT.

myPeugeot: ένας μοναδικός κόσμος προνομίων!

Με το βλέμμα στις τεχνολογίες του αύριο, η Peugeot σχεδίασε
τη δωρεάν εφαρμογή myPeugeot η οποία συμβάλλει σε μια
πιο δυναμική και αμφίδρομη σχέση με τους πελάτες της.
Κατεβάζοντας την εφαρμογή myPeugeot στο smartphone ή
το tablet, o χρήστης ενημερώνεται για μια σειρά θεμάτων που
αφορούν τη μάρκα αλλά και το αυτοκίνητό του.
Μέσω της εισαγωγής του πλαισίου του αυτοκινήτου του, ο
χρήστης έχει πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:
• Ta νέα της μάρκας (μοντέλα, φωτογραφίες & βίντεο,
τεχνολογικές εξελίξεις, εμπορικά προγράμματα σε ισχύ κτλ.).
• Τις υπηρεσίες που προσφέρει η Peugeot ειδικά για
το αυτοκίνητο του ( π.χ. προγράμματα συντήρησης
σε προνομιακές τιμές).
• Ειδικές προσφορές που ισχύουν σε όλο το επίσημο δίκτυο
επισκευαστών Peugeot όπως δωρεάν τεχνικοί έλεγχοι
και μοναδικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.
• Χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν
τη χρήση του αυτοκινήτου
• Υπενθυμίσεις για εργασίες που αφορούν το αυτοκίνητό του
όπως ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, εφόσον συμπληρωθούν όλες
οι απαιτούμενες πληροφορίες από τον χρήστη του αυτοκινήτου.
• Αναζήτηση του επίσημου δικτύου διανομέων Peugeot
με βάση την απόσταση ή άλλα κριτήρια και πλοήγηση στα σημεία.

*Στον βασικό εξοπλισμό.
**Μόνον οι πιστοποιημένες εφαρμογές Apple Carplay™, MirrorLink® ή Android Auto™ λειτουργούν εν στάσει και εν κινήσει, κατά περίπτωση.
Παρ’ όλα αυτά, όταν το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει ορισμένες λειτουργίες των εφαρμογών αυτών απενεργοποιούνται. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου,
δωρεάν προσβάσιμοι μέσω του smartphone σας, είναι δυνατόν να απαιτούν επί πληρωμή εγγραφή στις πιστοποιημένες εφαρμογές Apple Carplay™,
MirrorLink® ή Android Auto™. Η λειτουργία Mirror Screen υποστηρίζεται από την τεχνολογία Apple Carplay™ για τηλέφωνα με iOs
και από τις τεχνολογίες MirrorLink® και Android Auto™ για τηλέφωνα με λειτουργικό Android, Blackberry και Windows Phone,
με την προϋπόθεση τηλεφωνικής συνδρομής που περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι παραπάνω εφαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα.
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
Με συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και περιορισμένο βάρος,
το PEUGEOT 2008 SUV διαθέτει άριστη οδική συμπεριφορά,
ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις μετακινήσεις στην πόλη χάρη στην
κάμερα* και τους αισθητήρες οπισθοπορείας* (ανίχνευση μη ορατών
εμποδίων κατά τους ελιγμούς με όπισθεν) καθώς και στο σύστημα
Park Assist** (ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης παράλληλα
ή με όπισθεν, με ταχύτητα ως 8 χλμ./ώρα).
Η εμφάνιση του 2008 SUV είναι εξίσου εντυπωσιακή με τις επιδόσεις του:
χρώματα όπως το Rouge Ultimate ή το Emerald Crystal*** έρχονται
να αναδείξουν τις κομψές γραμμές του και να τονίσουν τον δυναμικό
του χαρακτήρα.
*Στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.
**Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση. Εξοπλισμός υποβοήθησης οδήγησης
κατά τη χρήση του οποίου ο οδηγός διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος. Για περιγραφή του
εξοπλισμού βλ. «Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης» στη σελίδα 24.
***Δεν διατίθεται στις εκδόσεις GT Line.
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ΧΡΩΜΑΤΑ

Blanc Banquise παστέλ

Gris Hurricane παστέλ

Gris Artense μεταλλικό
Noir Perla Nera μεταλλικό
Χρώμα nacré ειδικής επίστρωσης

Gris Platinium μεταλλικό

Blanc Nacré περλέ

Rouge Ultimate ειδικής επίστρωσης
Emerald Crystal μεταλλικό*

30

*Δεν διατίθεται στις εκδόσεις GT Line.
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(1) Βασικός εξοπλισμός 2008 SUV Active
(2) Βασικός εξοπλισμός 2008 SUV Allure
(3) Βασικός εξοπλισμός 2008 SUV Allure, εναλλακτικά της εσωτερικής επένδυσης (2)
(4) Προαιρετικός εξοπλισμός 2008 SUV Allure
(5) Βασικός εξοπλισμός 2008 SUV GT Line
(6) Προαιρετικός εξοπλισμός 2008 SUV GT Line

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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* Δέρμα και άλλα υλικά.
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ZANTEΣ

Ζάντες αλουμινίου 16"
AQUILA Gris Storm
(βασικός εξοπλισμός
2008 SUV Allure)
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Ζάντεςαλουμινίου 16"
HYDRE Gris Dilium brillant
(βασικός εξοπλισμός
2008 SUV Active)

Ζάντες αλουμινίου 17"
ERIDAN Full Black
(βασικός εξοπλισμός
2008 SUV GT Line)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

Εξατομικεύστε το νέο σας PEUGEOT 2008 SUV επιλέγοντας ανάμεσα στους διαθέσιμους συνδυασμούς
εσωτερικής και εξωτερικής εμφάνισης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2008 SUV Allure σε χρώμα μεταλιζέ ειδικής επίστρωσης Rouge Ultimate
Ζάντες ελαφρού κράματος αλουμινίου 16" AQUILA Gris Storm (βασικός εξοπλισμός των εκδόσεων Allure)

Εσωτερική επένδυση σε δέρμα* 'CLAUDIA' Mistral (προαιρετικός εξοπλισμός των εκδόσεων Allure, με χρέωση)
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2008 SUV Allure σε χρώμα nacré ειδικής επίστρωσης Blanc Nacré
Ζάντες ελαφρού κράματος αλουμινίου 16" AQUILA Gris Storm (βασικός εξοπλισμός των εκδόσεων Allure)

*Δέρμα και άλλα υλικά.

Εσωτερική επένδυση σε ύφασμα & TEP 'RAYADOS' Mistral (προαιρετικός εξοπλισμός των εκδόσεων Allure, χωρίς χρέωση)
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Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ P E U G E OT.
ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός και η
ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα σας ικανοποιήσουν.
Στο Δίκτυο της Peugeot έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις
απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται σ' αυτές, άμεσα και αποτελεσματικά.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά
προτού λάβουν έγκριση τύπου,
για τη δική σας ασφάλεια.
Η τοποθέτησή τους από το Επίσημο
Δίκτυο Επισκευαστών Peugeot
συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Γι’ αυτό σας προσφέρει εγγύηση δύο
ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για
τα μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά,
τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς
και δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά
της σκουριάς του αμαξώματος.

BOUTIQUE PEUGEOT
Στη διάθεσή σας βρίσκεται
μια πλήρηςγκάμα αξεσουάρ Peugeot,
σχεδιασμένα ειδικά για το αυτοκίνητό σας.
Επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο
Διανομέων και Επισκευαστών Peugeot
και βρείτε τα αξεσουάρ που θέλετε,
για 'σας ή για να τα δωρίσετε.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της,
φροντίζοντας 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
απευθείας πρόσβαση στον ελληνικό
ιστότοπο www.peugeot .gr

WLTP
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στα
οχήματα νέου τύπου και από την 1η
Σεπτεμβρίου 2018 σε όλα τα οχήματα,
οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και
εκπομπών ρύπων & CO2 υπολογίζονται
σύμφωνα με την Παγκοσμίως
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα
σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν
ανάγονται σε τιμές NEDC, σύμφωνα με
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ)
2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές
δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε
συνθήκες χρήσης και οδήγησης,
τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό
εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τον τύπο ελαστικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και
εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε
στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και
εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα
σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών
οχημάτων.

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot
που πωλούνται στην Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται
να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε
με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot,
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και
Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε
προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία πώλησης
αυτοκινήτων Peugeot στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων
Peugeot .Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων
Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242).
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και
τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα
και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης
του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν
ότι έχουν την ισχύ σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία
Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά
των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται
να ενημερώσει το παρόν έντυπο.
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των
διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της
18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της
Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο.
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται
στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την
πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί
μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις
ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά,
τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον
εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη
δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο
σφάλμα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε.
στο τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot .gr.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε
με τα σημεία πώλησης του Επίσημου Δικτύου Peugeot .

AIGLON Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
152 31 Χαλάνδρι
τηλ. 210 - 67 00 000
info@peugeot.gr.
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