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ΑΠΛΑ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ.

Το PEUGEOT 208 διαθέτει έντονη προσωπικότητα που αποκαλύπτεται με την πρώτη ματιά. Το χαμηλό αμάξωμα, 

το μακρύ καπό και οι αισθησιακές του καμπύλες αναδεικνύουν τον σπορτίφ χαρακτήρα του και μία προσωπικότητα που καθηλώνει. 

Με τα ζωντανά και πρωτότυπα χρώματα του αμαξώματός του, το 208 δεν περνά απαρατήρητο! 

Ο δυναμικός του χαρακτήρας τονίζεται από την οροφή Black Diamond*, τα ‘φρύδια’ στα φτερά με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα** 

και τις ζάντες αλουμινίου 17’’ ***.

* Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση.

** Στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων 208 GT και e-208.

*** Στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων 208 GT και e-208-GT. 3* ∆ιαθέσιμο στον βασικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.

ΤΟΛΜΗΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ.

Στο εκφραστικό εμπρός μέρος του PEUGEOT 208 κυριαρχεί η μεγάλη χρωμιωμένη μάσκα*, 

τα full LED* φωτιστικά  σώματα  με τις 3 ‘νυχιές’ και τα φώτα ημέρας LED*. 

Η πίσω όψη διακρίνεται κι αυτή για την ξεχωριστή της εμφάνιση, με τη μαύρη γυαλιστερή φάσα* 

που διατρέχει όλο το πλάτος του αμαξώματος ενσωματώνοντας τα full LED* πίσω φώτα με τις 

3 ‘νυχιές’ - λεπτομέρειες που διαμορφώνουν τη φωτεινή υπογραφή της PEUGEOT, ημέρα και νύχτα.
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Στο εσωτερικό, ανακαλύψτε τη νέα γενιά του PEUGEOT i-Cockpit® 3D*. Νοιώστε την αίσθηση της ευχαρίστησης και της ευκολίας 

στην οδήγηση χάρη στο μικρό τιμόνι με τα ενσωματωμένα χειριστήρια*, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 3D με δυνατότητες εξατομίκευσης*, 

τη μεγάλη οθόνη αφής 10’’ HD** και τους διακόπτες αεροπορικού τύπου. Κι έπειτα διαμορφώστε το εσωτερικό περιβάλλον σύμφωνα 

με τις προσωπικές σας προτιμήσεις χάρη στον ατμοσφαιρικό φωτισμό LED RGB* με 8 διαφορετικές αποχρώσεις, 

προσθέτοντας ακόμα πιο μοντέρνο στυλ στο δικό σας PEUGEOT 208. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

* Στο βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.

** Στο βασικό,τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση. 5

Αφήστε το 3D σύστημα πλοήγησης* να σας οδηγήσει με ασφάλεια στον προορισμό σας και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Mirror Screen*

για να απολαμβάνετε στην οθόνη αφής τις αγαπημένες σας εφαρμογές**. Και το καινοτόμο σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί ‘Proximity’* 

σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε το PEUGEOT 208 σας χωρίς να χρειαστεί να ακουμπήσετε τη χειρολαβή 

της πόρτας, αρκεί να πλησιάσετε ή να απομακρυνθείτε από αυτό.

 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

* Στο βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
** Μόνο οι συμβατές εφαρμογές Android Auto™, Apple Car Play™ ή Mirror Link® λειτουργούν εν στάσει και εν κινήσει, κατά περίπτωση. Όταν το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει, ορισμένες λειτουργίες
των εφαρμογών αυτών απενεργοποιούνται. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου που μπορεί να είναι δωρεάν προσβάσιμοι στο smartphone σας, είναι δυνατόν να απαιτούν επί πληρωμή εγγραφή
στις πιστοποιημένες Android Auto™, Apple Car Play™ ή Mirror Link®. Η λειτουργία Mirror Screen εκτελείται μέσω του Android Auto™ (για Android smartphones), μέσω του Apple Car Play™ 
(για iOS smartphones) ή μέσω της τεχνολογίας MirrorLink® (για Android smartphones συμβατά με MirrorLink®), με την προϋπόθεση τηλεφωνικής συνδρομής που περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Οι παραπάνω εφαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με την έκδοση του συστήματος multimedia.    
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.  

Το PEUGEOT 208 αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα της νέας πλατφόρμας CMP / e-CMP 

και σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός κινητήρα βενζίνης, diesel ή ενός ηλεκτρικού κινητήρα, 

χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Εσείς, απλά απολαύστε τις εξαιρετικές του επιδόσεις σε όλους τους τομείς: 

υποδειγματική οδική συμπεριφορά, περιορισμένο βάρος, ευελιξία, άριστη ηχομόνωση & θερμομόνωση, 

αλλά και ξεχωριστό χαρακτήρα, για μια μοναδική εμπειρία οδήγησης.

6

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ.  

Το PEUGEOT 208 σας προσφέρει πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης. Σε κάθε σας διαδρομή 

σας συνοδεύει με συστήματα όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης Active Safety Brake* με προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης

Distance Alert* ή το σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 ‘Pack Drive Assist Plus’** που φροντίζει να διατηρεί την πορεία

και τη θέση του αυτοκινήτου σας στη λωρίδα κυκλοφορίας, προσαρμόζοντας αυτόματα την ταχύτητα του ώστε να διατηρεί απόσταση ασφαλείας

από το προπορευόμενο όχημα. Επιπλέον, το 208 διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας**, κάνοντας το παρκάρισμα παιχνίδι!

* Στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

** Στο βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
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e-ΜΟΤΙΟΝ.

Αθόρυβο, ξεκούραστο και άμεσο στις αντιδράσεις του στο δρόμο, το e-208 προσφέρει τα πάντα για την ευχαρίστησή σας 

και διακρίνεται από τα μοναδικά του χαρακτηριστικά: τη διχρωμία στο μονόγραμμα ‘e’ και το λιοντάρι της PEUGEOT, 

τη μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, τα ‘φρύδια’ στα φτερά σε μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα και τις ζάντες αλουμινίου 

17’’ SHAW* που βελτιώνουν την αεροδυναμική του e-208 για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα 

τύπου Comfort* ή Dynamique* και οι ταπετσαρίες από ύφασμα* ή συνδυασμό υφάσματος & TEP* σας υποδέχονται 

στους ίδιους άνετους χώρους με κάθε άλλο 208.

* Στο βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση. 9* Eco / Normal / Sport. ** Αυτονομία WLTP : 351-362 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο / 494-515 χλμ στην πόλη.

*** Σε κοινόχρηστο ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος 100 kW. **** Σύνδεση μέσω της εφαρμογής MyPeugeot.

Η  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ, ΕΦΤΑΣΕ. 

Καθίστε στη θέση του οδηγού του PEUGEOT e-208 και απολαύστε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης χάρη στα 3 διαφορετικά προγράμματα 

οδήγησης*. Η ακαριαία απόκριση του κινητήρα των 136hp και η αυτονομία των 362 χλμ** σας εξασφαλίζουν δυνατές συγκινήσεις στον δρόμο 

μέσα σε ένα περιβάλλον χαλάρωσης και απόλυτης ησυχίας. Επαναφορτίστε έως και 80% της μπαταρίας του e-208 σας σε μόλις 30 λεπτά***, 

προγραμματίστε τη φόρτιση και ρυθμίστε τη θερμοκρασία της καμπίνας από το smartphone σας****, σχεδιάστε τη διαδρομή σας και 

ταξιδέψτε προς οποιονδήποτε προορισμό... ανακαλύπτοντας μια νέα διάσταση ελευθερίας.



ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PureTech & BlueHDi.

Οι δυνατοί και οικονομικοί κινητήρες εσωτερικής καύσεως νέας γενιάς βενζίνης & diesel Euro 6.4 

του PEUGEOT 208, περισσότερο οικονομικοί και με χαμηλότερες εκπομπές CO2 από ποτέ,

είναι έτοιμοι να σας εγγυηθούν ατελείωτες στιγμές οδηγικής απόλαυσης.

Κατανάλωση και εκπομπές CO2:
Τιμές WLTP*: Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο από 4,1 έως 5,4 l/100 km 
Εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος WLTP) : από 108 έως 123 g/km
* Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη ∆ιαδικασία ∆οκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure) σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ)2017/948 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου 
και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό 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 ∆ιοξειδίου του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών 
οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP παρακαλούμε ανατρέξτε στο peugeot.gr
** Μ.Ω.Τ. = Μέση Ωριαία Ταχύτητα φάσης κύκλου δοκιμών 11

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Αρκεί μία φορά να νοιώσετε την άνεση και την ηρεμία που σας προσφέρει το νέο κιβώτιο 8 ταχυτήτων EAT8 ώστε να μην θέλετε 

να το αποχωριστείτε ποτέ! Η λειτουργία του ελέγχεται ηλεκτρονικά, οι αλλαγές γίνονται ανεπαίσθητα χάρη στη τεχνολογία Quickshift 

και συνδυάζεται με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι ("paddles") για πιο σπορ αίσθηση οδήγησης. 

Ο  νέος επιλογέας ταχυτήτων ‘e-toggle’ προσδίδει ακόμα περισσότερη premium αισθητική.

* EAT8: E�cient Automatic Transmission 8 - Νέο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων με διακόπτη e-toggle.
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ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

(1) Βασικός εξοπλισμός στο 208 Like

(2) Βασικός εξοπλισμός στα 208 Active & Active Plus

(3) Βασικός εξοπλισμός στα 208 Allure & Allure Plus

(4) Βασικός εξοπλισμός στο 208 GT

Οι εσωτερικές επενδύσεις του PEUGEOT 208 έχουν επιλεγεί για την 

κομψότητα, καθώς και για την ποιότητα και την αντοχή τους. 

Κάθε έκδοση διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο φινίρισμα, δημιουργώντας 

ένα μοναδικό περιβάλλον, όπου θα απολαύσετε με άνεση κάθε 

σας διαδρομή. 

1. Ύφασμα ‘Para’(1)

2. Ύφασμα ‘Pneuma’(2) 
3. Ύφασμα ‘Cozy’ & TEP Mint(3)

4. Ύφασμα ‘Capy’ & TEP Adamite(4)
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ΤΟΛΜΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.

Λευκό Banquise
παστέλ

Διακοσμητικό τάσι 15”
LAPA

Διακοσμητικό τάσι 16”
PLAKA

ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.

* Στο βασικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμες ανάλογα με την έκδοση
  

Το PEUGEOT 208 είνια πραγματικά εντυπωσιακό,

βαμμένο στα νέα του χρώματα!

Επιλέξτε το δικό σας ανάμεσα σε αποχρώσεις ζωηρές

και πρωτότυπες ή πιο διακριτικές, αλλά πάντα κομψές.

Προσεγμένο μέχρι την 

παραμικρή λεπτομέρεια,

το PEUGEOT 208 φορά 

τις πιο εντυπωσιακές

ζάντες* 15”, 16” ή 17”.

15

Γκρι Artense
μεταλλικό

Γκρι Platinium
μεταλλικό

Μαύρο Perla Nera
μεταλλικό

Κόκκινο Elixir
μεταλλικό έγχρωμης επίστρωσης

Μπλε Vertigo
μεταλλικό τριπλής επίστρωσης

Κίτρινο Faro
μεταλλικό

Ζάντα αλουμινίου 16”
ELBORN

Ζάντα αλουμινίου 16”
SOHO

Ζάντα αλουμινίου 17”
BRONX
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