
NOVÝ PEUGEOT 108





Jděte svou vlastní cestou a ukažte svůj styl! Vyberte si verzi 

hatchback nebo verzi se stahovací plátěnou střechou, pohrajte 

si s motivy vnějšího designu, provedením interiéru, barvou 

karoserie, zvolte počet dveří… a objevte potěšení z jízdy  

v městském voze, který se vám podobá!  Technologicky  

na výši a stále v kontaktu – Peugeot 108 je vybaven systémy  

a funkcemi, díky nimž umí být mnohem obratnější a jeho řízení 

je pohodlnější.  S novým vozem 108 můžete být sami sebou!

OBRAZ VAŠÍ 
OSOBNOSTI 108





S motivem Dressy se Peugeot 108 vrací 

k nadčasovému vzoru „kohoutí stopa“, 

který se v módním návrhářství stal 

bezmála kultovní záležitostí. Objevte 

mistrné spojení elegance a sportovních 

rysů! Nekompromisní přesnost vzoru  

a kontrast barev je velmi efektní, moderní  

a působí stylově.



U motivu Kilt využívá Peugeot 108 proslulého 

tartanového vzoru, který oživují subtilně šrafované 

pruhy. Tradiční a současně moderní geometrický  

vzor zvolí ti, kteří se chtějí obklopit skotskou klasikou  

s nádechem příznačné francouzské elegance.







Stejně jako diamant, jehož jméno nese, je tento motiv zosobněním třpytivé elegance. Karoserie, 

ozdobená dokonale pravidelnými matnými nebo lesklými hranoly, získává na objemu a dynamice. 

Je to vzor, který zaručeně vzbudí pozornost a propůjčí vám image atraktivní a současně nezávislé 

osobnosti.



„Tattoo“ používá květinový motiv s náznakem street-artu. Květy  

a okvětní lístky s kovovým nádechem mají energické a ostře řezané 

kontury. S tímto vzorem dává Peugeot 108 najevo, že se nebojí 

jít vlastní cestou a zvolit si styl na pomezí romantiky a městské 

protřelosti.  Bude těžké mu odolat!





Motiv „Dual“, exkluzivní variace vyhrazená pouze pro třídveřovou verzi nového vozu Peugeot 

108, rozehrává partii se dvěma barvenými odstíny*. Barvy od sebe jemně odděluje pás  

s pletenou osnovou, který probíhá v délce celé karoserie.  Panna nebo orel, ialová nebo bílá… 

vaše spanilá jízda městem může začít! 

*Možné kombinace barev: spodní část ialová Red Purple/horní část šedá Gallium  

nebo spodní část bílá Lipizan/horní část měděná Aïkinite.







Technologický vzor v městském stylu „Barcode“ si 

pohrává s variacemi barevného čárového kódu a mění 

zažité konvence. Tento ryze moderní motiv se nese  

na vlně současných módních trendů.



Nový Peugeot 108 Sport přebírá graické prvky ze světa 

automobilového sportu. Kapotu a blatníky zdobí decentní 

šachovnicový vzor, černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek 

oživuje červená čára a v interiéru najdete speciální koberečky. 

Kromě svého moderního městského vzhledu zdůrazňuje  

Peugeot 108 Sport i atletické linie své karoserie.





PERSONALIZACE



Nový Peugeot 108 nabízí celkem sedm motivů, kterými si design vozu můžete upravit podle svého přání  

a vkusu. Polepy ozdobí karoserii vozu a palubní desku* a o celkově unikátní vzhled se postarají exkluzivní 

dekorace na vnější zpětná zrcátka, na ovladače centrálního zamykání a speciálně zdobené koberečky. 

*Podle vybraného motivu



MESTSKÝ 
A STYLOVÝ VUZ



Nový Peugeot 108 je zosobněním 

současných módních trendů 

a okouzlující elegance. Jeho 

soistikovaná kompaktní silueta  

s dynamickými křivkami a pečlivě 

promyšlenými detaily zaručeně 

upoutá pozornost vašeho okolí. 

Technologicky dokonale propracované 

přední světlomety přesně lícují  

s karoserií vozu a jejich tmavé 

zabarvení v kombinaci s chromem 

a LED lištou denních světel dodává 

vozu elegantní a ušlechtilý charakter. 

Výrazná zadní světla s integrovanou 

funkcí couvacího a mlhového světla 

mají siluetu třech drápů, které se 

vynořují na povrch karoserie.





Nový Peugeot 108 je vybaven 

nejmodernějšími technologiemi a prostředky 

konektivity, kterými vám usnadní a zpříjemní 

život ve městě. Velký dotykový displej 7’’* vám 

nabídne intuitivní a permanentní možnosti 

propojení a při řízení vozu vám poskytne 

užitečné informace:

•		díky	technologii	Mirror	Screen**	se	displej	

stává zrcadlem vašeho chytrého telefonu. 

Multimediální soubory i aplikace z vašeho 

kompatibilního mobilního telefonu tak 

můžete pohodlně ovládat přímo na 

dotykovém displeji;

•		přenáší	obraz	snímaný	zadní	kamerou*	,	aby	

vám maximálně usnadnil parkování;

•		plní	funkci	interface	pro	rádio,	palubní	

počítač a nastavení parametrů vozu. 

Systém pro bezklíčový přístup a nastartování 

vozu* umožňuje jednoduše odemknout 

a zamknout vůz a motor nastartovat pouhým 

stisknutím tlačítka Start/Stop.

Automatická klimatizace* optimálním 

způsobem reguluje následující funkce: teplotu 

v kabině vozu, intenzitu, rozptyl a přívod 

externího vzduchu.

* Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není 

k dispozici

** Aplikace MirorLink nebo AppinCar fungují po zastavení 

vozu i za jízdy. Za jízdy je ale přístup k některým aplikacím 

z bezpečnostních důvodů omezen. Funkce Mirror Screen 

funguje na bázi technologie MirrorLinkTM [1] pro 

kompatibilní telefony s operačními systémy Android, 

RIM a Windows, a AppinCar pro telefony se systémem 

iOS. Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního 

operátora s přístupem k internetu. Tato technologie bude 

postupně zaváděna u nových chytrých telefonů.

A V KONTAKTU

INTELIGENTNÍ





Novému vozu 108 se povedl vskutku mistrný 

kousek - je kompaktní a současně mimořádně 

pohodlný. Interiér kabiny byl navržen tak, aby 

řidiči i cestujícím poskytl co nejvíce prostoru 

a odkládacích míst. Je uspořádaný velmi 

intuitivně: řidič, usazený ve svém komfortním 

výškově nastavitelném* sedadle, má všechny 

ovladače pohodlně na dosah ruky. 

A další výhoda: nový Peugeot 108 nabízí 

zavazadlový prostor, který je na tuto kategorii 

opravdu velkorysý. Základní objem 243 l  

(196 dm3 VDA) lze sklopením opěradel zadních 

sedadel dělených v poměru 50/50* zvětšit až 

na 868 l (780 dm3 VDA). Díky nízké nákladové 

hraně (pouhých 77 cm) a krytu, který se při 

otevření víka automaticky vyklopí k zadnímu 

oknu, je přístup do zavazadlového prostoru 

velmi snadný. 

S novým vozem Peugeot 108 TOP! se můžete 

těšit na požitek z jízdy se staženou střechou. 

Stahovací plátěná střecha je elektricky 

ovládaná, zakrývá téměř celou délku střechy  

a stáhnout si ji můžete do libovolné polohy.

Pro zajištění maximálního komfortu se po 

otevření střechy automaticky vysune spojler, 

který omezuje proudění vzduchu v kabině. Barvu 

plátna stahovací střechy si můžete vybrat  

ze 3 odstínů: černá, šedá nebo exkluzivní ialová 

Red Purple.

* V základní výbavě podle zvolené verze

I KOMPAKTNÍ

POHODLNÝ



Nový Peugeot 108 může být poháněn 

celkem 4 účinnými tříválcovými 

benzinovými motory. 

Stop & Start (u motoru 1,0 VTi 68 k) je 

systém ideálně uzpůsobený jízdě 

v městském provozu, který umožňuje snížit 

spotřebu paliva, emise škodlivin i hlučnost 

motoru po zastavení vozu.

MOTORY

Nový Peugeot 108 je vybaven 

pětistupňovou manuální nebo 

automatizovanou převodovkou ETG5 

a při řízení vám poskytne maximální 

potěšení a komfort.  Řízená převodovka 

spojuje pohodlí plně automatického 

ovládání s potěšením při manuálním 

způsobu řazení převodových stupňů 

pomocí ovladačů na volantu.

Pod kapotou vozu 108 najdete úsporné, ale 

výkonné tříválcové benzinové motory. Jsou 

kompaktnější, lehčí a své účinnosti dosahují 

díky optimalizovanému spalování a nižším 

ztrátám, které vznikají třením. Nový motor 

1.2 PureTech 82 k MAN 5 produkuje pouze 

99 g CO
2
/km.



Standardizovaná spotřeba* (l/100 km) Město Mimo město Kombinovaná
Emise CO

2
 (g/km) 

kombinovaný provoz

1.0 VTi 68 k MAN5 5,0 3,6 4,1 95

1.0 VTi 68 k ETG5 5,0 3,8 4,2 97

1.0 e-VTi 68 k MAN5 S&S 4,5 3,5 3,8 88

1.2 PureTech 82 k MAN 5 5,4 3,7 4,3 99

SPOTŘEBA A EMISE BENZINOVÝCH MOTORŮ

* Podle normy 99/100/CE, měření provedeno pod kontrolou UTAC.

MAN: manuální převodovka/ETG: automatizovaná převodovka 

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám schváleným podle evropské směrnice, která je platná pro všechny výrobce a osobní vozy prodávané na evropském trhu. 

Tyto hodnoty vám při výběru umožní jednotlivé vozy objektivně porovnat.

-  Spotřeba ve městě se měří při jízdě v městském provozu na trase dlouhé 4 km.

-  Spotřeba mimo město se měří na trase dlouhé 7 km.

-  Spotřeba v kombinovaném provozu je průměrem obou předchozích hodnot na trase přibližně 11 km. hodnoty byly naměřeny při pevně stanovených zkušebních podmínkách (teplota, 

hmotnost, charakteristiky testovací lavice atd.) a při mírném stylu jízdy. Spotřeba se může ve skutečném provozu od homologovaných hodnot lišit vlivem nejrůznějších faktorů: 

atmosférické podmínky, zatížení vozu, styl jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách, nainstalované střešní nosiče (i bez nákladu), používání klimatizace a/nebo topení, technický stav vozidla. 

Doporučení k eko-jízdě najdete na www.peugeot.com.



Peugeot neustále rozšiřuje nabídku vozů 

s nízkými emisemi – více než polovina 

celosvětově prodaných vozů značky má 

emise CO
2
 nižší než 140 g/km. Těchto 

skvělých výsledků Peugeot dosáhl díky 

osvědčeným technologiím, v jejichž 

zavádění patří ke světové špičce,  

a používání průkopnických inovací jako  

je například systém Stop&Start nebo nová 

generace motorů PureTech… 

PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ
Zodpovědný přístup

Pneumatiky s velmi nízkým valivým 

odporem, jimiž je nový Peugeot 108 

vybaven, snižují spotřebu paliva.

Optimalizované motory PureTech

Aby vyhověl požadavkům na snížení 

emisí škodlivin, vyvinul Peugeot novou 

řadu tříválcových motorů, u kterých 

snížením zdvihového objemu válců došlo 

k optimalizaci provozu, ale výkonové 

parametry (výkon a točivý moment) 

zůstaly zachovány. V porovnání se stejně 

výkonným čtyřválcovým motorem dokázal 

tříválcový motor PureTech snížit spotřebu 

a emise CO
2
 o celých 25 %! Řidič tak k ujetí  

100km vzdálenosti potřebuje přibližně  

o 1,5 l méně paliva a může se těšit na 

optimální komfort řízení.





ESP

Nový Peugeot 108 je sériově vybaven systémem ESP (Electronic 

Stability Control), který koordinuje funkci systému proti zablokování 

kol ABS, elektronického rozdělovače brzdného účinku REF, funkce 

podpory brzdění v kritických situacích EVA, protiprokluzového 

systému a dynamické kontroly stability.

Pomoc při rozjezdu ve svahu*

Systém udrží vůz na krátký okamžik bez pohybu, aby měl řidič čas 

v klidu přešlápnout z brzdového na akcelerační pedál.

Omezovač rychlosti*

Nový Peugeot 108 může být vybaven omezovačem rychlosti, jímž 

řidič nastavuje rychlost, kterou si nepřeje překročit.

Senzor kontroly tlaku v pneumatikách

Systém kontroluje tlak ve všech 4 pneumatikách a v případě 

podhuštění nebo náhlého úniku tlaku vzduchu informuje řidiče 

rozsvícením kontrolky na přístrojové desce a zvukovým signálem.

BEZPECNOST



Airbagy a úchyty ISOFIX

Optimální bezpečnost a ochranu cestujících na palubě nový 

Peugeot 108 zajišťuje 6 airbagy (2 čelní, 2 boční a 2 hlavové) 

a spolehlivým systémem pro upevnění dětské sedačky – 

tříbodovými úchyty ISOFIX na 2 zadních sedadlech.

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat



1 2 3

4 5 6

7 8

Vybírat můžete z celkem 8 barev karoserie, 

z nichž 2 jsou vyhrazeny pouze pro nový 

Peugeot 108: měděná Aïkinite a ialová Red 

Purple. 

I třídveřová verze má svá speciika –  

dvě varianty dvoubarevného provedení  

v kombinaci ialová Red Purple/šedá Gallium  

a bílá Lipizan/měděná Aïkinite.

BARVY 

KAROSERIE
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	 	•	Bílá	Lipizan

	 	•	Šedá	Gallium

	 	•	Šedá	Carlinite

	 	•	Černá	Caldera

	 	•	Červená	Scarlett

	 	•	Modrá	Smalt

	 	•	Měděná	5ïkinite

	 	•	Fialová	Red	Purple

	 	•	Kombinace	ialová	Red	Purple	a	šedá	Gallium

	•	Kombinace	bílá	Lipizan	a	měděná	5ïkinite

	•	Disky	kol	Thorren	 ’’	s	diamantovým	efektem

	•	Kryty	kol	Brecola	 ’’	

	•	Kryty	kol	Xaurel	 ’’

DISKY A KRYTY KOL
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CALOUNENÍ



	•	Kůže	Claudia,	černá	s	vnějšími	švy

	•	Látka	Carolight,	černá	s	červenými/modrými	pruhy	

	•	Látka	Curitiba,	dvoubarevná	kombinace	černá/šedá

	•	Látka	Carolight,	černá	s	ialovými/měděnými	pruhy

	•	Látka	Rayura,	černá	s	měděným	vzorem

Nabídka 5 typů čalounění sedadel 

Látka Curitiba v dvoubarevném černošedém provedení je k dispozici exkluzivně 

pro verze Access. Verze 108 Active a Allure mají sedadla čalouněná černou 

tartanovou látkou Carolight s pruhy v kombinaci červená/modrá nebo ialová 

Red Purple/měděná Aïkinite. U nového vozu Peugeot 108 TOP! se setkáte  

s černou látkou Rayura s jemným vzorem v měděném odstínu Aïkinite.

Kůže Claudia* s vnějším prošíváním je pro obě karosářské varianty k dispozici  

u verze Allure.

*Podle zvolené verze k dispozici nebo na přání

Sedadla jsou potažená kůží a dalšími materiály.



	•	Izotermický	svačinový	box	„My	Little	fridge“

	•		Stereo	sluchátka	ve	ialové	nebo	metalické	

barvě

	•		Miniatury	 	Berline	a	 	TOP!	 

(výběr z 24 kusů)

	•	Hodinky	Tattoo

	•	Tetování

	•	Kryt	Univers	Dressy	na	iPhone	 / S,	 / S	

	•	Poznámkový	blok	Diamond	s	šedým	perem	

	•	Přívěsek	na	klíče

1

RADA STYLOVÝCH DOPLNKU
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PRÍSLUŠENSTVÍ

1  Vůz s doplňky z řady Linie S: polepy na 

karoserii a speciální kryty na vnější zrcátka

2  Zadní difuzor Linie S s chromovanou 

koncovkou výfuku

3  Koberečky Linie S

4  Navigační systém Garmin

5  Dětská sedačka Kiddy Cruiser Fix Pro

6  Tvarované koberečky do interiéru 

7  Hliníková kola AXEL 14’’  

(prodávají se samostatně i v sadě 4 kusů)

8  Sada střešních příčníků

2 6 7 8

53 4
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SERVISNÍ SÍT A SLUŽBY

ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti Peugeot prioritou: 

zázemí profesionální sítě, smluvní 

záruka výrobce 2 roky na díly a práci bez 

omezení počtu najetých kilometrů a 12 let 

na neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSISTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám 

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 

24 hodin denně zdarma  

na	tel.:	8 	 	 4	 4	v	rámci	ČR	nebo	 

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZELENÁ LINKA PEUGEOT

Veškeré informace o modelech a akcích 

společnosti Peugeot se dozvíte na bezplatné 

telefonní lince: 800 760 760.

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba – 

způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou. 

Od asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

ORIGINÁLNÍ NÁhRADNÍ DÍLY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti – 

každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost.

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou základní nebo 

na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, 

barev a potahů bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 

smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky Peugeot. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu 

společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem Peugeot získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 

vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 

obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 

a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství 

a doplňků Peugeot navržená na míru 

vašemu vozu. Ale také drobnosti pro osobní 

potěšení – vaše nebo vašich blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky Peugeot na 

adrese: www.peugeot.cz

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ



Razítko koncesionáře

www.peugeot.cz
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