
C E N Í K

MOTOR CENÍKOVÁ CENA

1.6 THP 208 S&S MAN6 539 000 Kč

Ceny platné od 1. 4. 2018 do odvolání.
Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. 
Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.

PEUGEOT 208 GTi

PEUGEOT 208

AKČNÍ NABÍDKA

Informujte se u Vašeho koncesionáře PEUGEOT



PEUGEOT 208 GTi GTi

< BEZPEČNOST / JÍZDNÍ VYBAVENÍ
ABS + EBA + EBD + Automatická aktivace výstražných světel v případě prudkého brzdění AF01
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu UF01
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
Boční airbagy řidiče a spolujezdce
Okenní airbagy řidiče, spolujezdce a pro cestující vzadu

NF04

Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech ve druhé řadě
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách UE05
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem DD02
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač, čidlo venkovní teploty OA04
Programovatelný tempomat a omezovač rychlosti RG10
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvěcení světel za snížené viditelnosti, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou WV33
Active City Brake (systém automatického nouzového brzdění)
(obsahuje Akustické čelní sklo) D401 7 000 Kč

Zadní parkovací asistent UB01
Couvací kamera + zadní parkovací asistent UB09 7 000 Kč
Park Assist (automatické podélné parkování) + Couvací kamera + Přední a zadní parkovací asistent UB10 17 000 Kč
Alarm s čidlem náklonu AB13 8 000 Kč
Pack GTi:
Upravený sportovní podvozek, snížená světlá výška (110 mm)
Zvětšený rozchod kol (+10 mm na přední nápravě, +20 mm na zadní nápravě)
Modifikované nápravy
Specifické nastavení odpružení
Brzdy přední nápravy s chlazenými kotouči a speciální obložení brzdových destiček
Brzdové třmeny v červené barvě
Optimalizovaný systém ESP s možností deaktivace
Optimalizovaná převodovka se zkrácenými převody

< VIDITELNOST / OSVĚTLENÍ
Přední světlomety s eliptickým modulem a s integrovanými LED denními světly FE10
Zadní sdružená LED světla s 3D efektem a kresbou „3 drápů“
Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáčky PR03
Stěrač zadního okna
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru
Sluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými osvětlenými kosmetickými zrcátky MG08
Vrstvené čelní sklo VF10
Zatmavená skla zadních oken VD09
Panoramatické střešní okno s manuální sluneční clonou a podsvětlením OK01 15 000 Kč

< KOMFORT
PEUGEOT i-Cockpit (moderní a ergonomicky řešené místo řidiče s vyvýšenou přístrojovou deskou)
Automatická dvouzónová klimatizace RE07
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním VB09
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí na straně řidiče LU02
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými směrovými světly HU02
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kompaktní multifunkční sportovní kožený volant s červeným prošíváním a chromovaným logem GTi VH04

< SEDADLA / ČALOUNĚNÍ
Lavice ve druhé řadě s opěradlem děleným v poměru 2/3-1/3 AL04
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce IN03
Sportovní sedadla
Kombinované čalounění látka CARO červená & kůže NAPPA černá 21FS
Specifické vkládané textilní koberečky SD35
Vyhřívaná přední sedadla NA01 6 000 Kč

< VARIABILITA / ODKLÁDACÍ PROSTORY
Odkládací prostory v centrální konzoli a v panelech dveří
Krytá klimatizovaná odkládací přihrádka spolujezdce
Kryt zavazadlového prostoru CB09
Zásuvka 12 V
Středová loketní opěrka vpředu + chromovaný dekor řadicí páky JB01 4 000 Kč
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Hliníkové kolo 
CARBONE 17” 

černé s výbrusem

Hliníkové kolo
CARBONE 17”

šedé s výbrusem

Hliníkové kolo
CARBONE 17”

matné šedé

< SERVISNÍ SMLOUVA (OPTIWAY SERVIS) Cena vč. DPH Doplatek k akci 5letá záruka
2 + 1 rok / 60 000 km 20 473 Kč 15 391 Kč
2 + 1 rok / 100 000 km 30 056 Kč 24 974 Kč
2 + 2 roky / 60 000 km 30 202 Kč 25 120 Kč
2 + 2 roky / 100 000 km 42 398 Kč 37 316 Kč
2 + 3 roky / 60 000 km 35 574 Kč 30 492 Kč
2 + 3 roky / 100 000 km 53 724 Kč 48 642 Kč
K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/. 
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PEUGEOT 208 GTi GTi

< AUDIO / NAVIGACE
PEUGEOT Connect Radio: Rádio MP3 (6 reproduktorů), barevný kapacitní dotykový 7” displej + Hands-free Bluetooth + USB / jack + ovládání na volantu + Mirror Screen
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace) WLP2

Navigace 3D: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace zdarma,  
rádio MP3 (6 reproduktorů), barevný kapacitní dotykový 7” displej + Hands-free Bluetooth + USB / jack + ovládání na volantu + Mirror Screen
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace)

WLP4 14 000 Kč

< KOLA
Hliníková kola 17” CARBONE šedá s výbrusem, pneumatiky 205/45 R17 ZH3Q

Hliníková kola 17” CARBONE matná šedá, pneumatiky 205/45 R17 ZHAT 5 000 Kč

Hliníková kola 17” CARBONE černá s výbrusem, pneumatiky 205/45 R17 ZH3U 5 000 Kč

Náhradní hliníkové kolo 17” RS07

Bezpečnostní šrouby

< DESIGN
Pack Look GTi: Nárazníky a kliky dveří, zadní spojler v barvě karoserie, chromované kryty vnějších zpětných zrcátek, chromované okenní lišty,  
stojky vnějších zpětných zrcátek v černé barvě, specifická přední maska a mřížka sání GTi, monogram GTi PDEM

Hliníkové pedály a opěrka nohy

Hliníkové okrasné prahy předních dveří EE18

Dvojitá chromovaná koncovka výfuku

Exkluzivní tmavé čalounění stropu

Nemetalický lak Bílá Banquise P0WP

Metalický lak 0MM0 12 000 Kč

Speciální perleťový lak Bílá Nacré M6FC 17 000 Kč

• standardní výbava

– nelze objednat



PEUGEOT 208 GTi TECHNICKÉ ÚDAJE
< MOTORY 1.6 THP 208 S&S

MAN6

Zdvihový objem (cm3) 1598
Maximální výkon (kW / k) 153/208
při ot/min 6000
Točivý moment (Nm) 300
při ot/min 3000
Pneumatiky (1)

205/45 R17 86V

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 230
Zrychlení z 0-100 km/h (s) (pouze řidič) 6,5
1000 m s pevným startem (s) (pouze řidič) 26,5

< SPOTŘEBA (l/100 km)
Městský provoz 7,0
Mimoměstský provoz 4,5
Kombinovaný provoz 5,4
Objem nádrže (l) 50
Palivo Benzín SP98, SP100

< EMISE CO2 (g/km)
162/104/125

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU  
(metoda VDA / metoda objemu tekutin v dm3)  
Za sedadly ve druhé řadě (pod krytem zav. prostoru) 285/311
Se sklopenými zadními sedadly (ke stropu) 1076/1152

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (2) 1235
Užitečná hmotnost (3) 415
Největší technicky přípustná hmotnost 1650
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (4) 1150
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 580
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 2580

< ROZMĚRY (mm)
Délka 3973
Šířka (bez / se sklopenými / s vyklopenými zpětnými zrcátky) 1739/1829/2004
Výška (dle motoru) 1460
Rozvor 2538
(1) Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.
(2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
(3) Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.
(4) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

www.peugeot.cz

Popis odpovídá modelovému roku 2017. Zahájení výroby: 1. 10. 2017.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny,
výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certifikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.  
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.

• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.)  
a profil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě. Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče  
(i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.
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