
PEUGEOT 208 GTi





Renesance 
jedné legendy
Nový Peugeot 208 GTi navazuje na tradici legendárního 

modelu 205 označeného stejnou zkratkou, která 

je synonymem nadšení pro automobilový sport, 

dlouholetých zkušeností, obchodního úspěchu a inovací. 

Sportovní rysy, vytříbený stylový interiér a špičkové 

výkony jasně vypovídají o ambicích modelu 208 GTi  

a jeho energickém charakteru. 30 let po uvedení vozu  

205 GTi se legenda GTi opět vrací zpět!



výkon
Vášeň a







a ušlechtilý
Sportovní 
Pohled šelmy a přední maska se 

šachovnicovým vzorem – Peugeot GTi se 

hrdě hlásí ke svým sportovním kořenům. Jeho 

ušlechtilý a elegantní styl je pro vás pozvánkou 

do světa GTi. Kompaktní linii karoserie doplňují 

rozšířené podběhy kol se sériově dodávanými 

hliníkovými koly 17”, speciický podvozek 

i elegantní chromovaná vnější zpětná zrcátka. 

Fenomén GTi se vrací – typická červená barva 

se objevuje na liště pod mřížkou přední masky, 

na nápisu Peugeot, vyrytém na chromovaném 

podkladu, nad mřížkou s šachovnicovým 

vzorem i na víku zavazadlového prostoru. 

Součástí základní výbavy vozu jsou halogenová 

a směrová světla s LED světelnými lištami 

poslední generace „Flat guide“: přední maska 

nejen upoutá, ale ohromí! Sportovní vůz  

208 GTi s vytříbenými rysy vás  

nenechá klidnými.



Peugeot 208 GTi neopomněl žádný detail připomínající 

legendu GTi. Na společné kořeny poukazuje například logo GTi 

zakomponované do zadního sloupku nebo stylové zadní křídlo, 

které s citem prodlužuje siluetu vozu a zdůrazňuje její dynamiku. 

Automobiloví znalci budou jistě spokojeni.  

Do černě lakovaného pásu pod zadním nárazníkem je 

zakomponovaná dvojitá chromovaná koncovka výfuku, 

z které vychází drsný zvuk sportovně laděného motoru skrytého 

pod kapotou vozu.  S červenými brzdovými třmeny a sériově 

dodávanými krytkami s diamantovým odleskem se Peugeot 

208 GTi stává esencí stylového automobilového potěšení. 

Vyhraněný 

charakter





Legenda GTi znamená především živý 

a sportovně laděný motor, nový 208 GTi 

přichází s jasným úmyslem: zapsat se  

do automobilové historie. Je vybaven 

přeplňovaným benzinovým motorem  

1.6 THP o výkonu 200 k a jeho jízdní projev  

je mimořádně dynamický a velmi účinný.  

Již po prvních pár metrech cítíte vzrušení a touhu 

objevit vše, co vám tento výjimečný vůz může 

nabídnout! Tvrdší odpružení, razantní brzdy 

a širší rozchod kol (+ 10 mm vpředu a + 20 mm 

vzadu) ve vás vzbuzují pocit jistoty a důvěry: živý 

a přesný Peugeot 208 GTi je připraven splnit 

vaše automobilové sny.  

Usedněte za volant vozu 208 GTi, čeká vás 

komfort řízení, který vám přinese opravdové 

potěšení a oživí zážitky, které se staly legendou 

– zážitky rozměrů GTi.

zrychluje
Tep se vám 







V interiéru vozu 208 GTi najdete atmosféru,  

která si v minulosti získala srdce mnoha milovníků 

rychlých kol a dnes dostává podobu podle 

nejmodernějších trendů: kvalita provedení se 

snoubí s technologiemi poslední generace.  

Červeno-černé provedení spolu s palubní deskou 

potaženou koženkou s červeným prošíváním 

a řadou dekorativních prvků z matného chromu  

elegantním způsobem zdůrazňují dynamiku 

interiéru vozu 208 GTi. 

Ideálně umístěná 7” dotyková obrazovka je 

součástí základní výbavy a umožní vám pouhým 

letmým dotekem obsluhovat navigační*** systém, 

multimédia a další praktické funkce. Se službou 

Peugeot Connect APPS* má řidič k dispozici  

3G klíč a s ním i přístup k nejrůznějším aplikacím. 

S online připojením (na základě předplatného**) 

může využívat služeb jako například: dopravní 

informace ViaMichelin, předpověď počasí, 

vyhledávání lokálních informací – volná parkoviště 

v dosahu, čerpací stanice s nejnižší cennou 

pohonných hmot apod. (některé aplikace nejsou 

z bezpečnostních důvodů dostupné za jízdy). 

O to, abyste komfort vnímali opravdu všemi smysly, 

se postará systém HiFi JBL***, který uspokojí i ty 

nejnáročnější posluchače – pokud si ovšem raději  

nechcete užít zvuku motoru, který bude rajskou  

hudbou pro všechny milovníky sportovních automobilů. 

* Služba je dostupná v 17 evropských zemích (Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Švýcarsko, 

Rakousko, Nizozemí, Lucembursko, Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Polsko a Turecko). Pro všechny soukromé zákazníky a uživatele 

vozu 208 GTi, který je vybaven dotykovou obrazovkou, proběhne registrace automaticky přímo v síti Peugeot. Bližší informace získáte 

u svého koncesionáře ve všeobecných podmínkách pro poskytování služby.

** Bližší informace naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k dispozici v síti Peugeot (prozatím ne v ČR). 

*** Na přání

Sportovní 
a v kontaktu



Nechte se obklopit 

legendou



Usaďte se v pohodlných sedadlech vozu 208 GTi 

a uchopte sportovní volant potažený kůží. Pozice 

při řízení vám dokonale vyhovuje a vaše pravá ruka 

instinktivně spočine na matně chromované hlavici 

řadicí páky. Před sebou máte ukazatele s červeným 

LED orámováním, podkladem s matným a lesklým 

šachovnicovým vzorem a bíle osvětlenými 

ručičkami. Od prvního okamžiku kontaktu vás 

prostupuje pocit magického souznění.

Každý detail v interiéru odkazuje na unikátní 

prostředí GTi: sedadla potažená kůží a látkou, 

zdobená elegantními lemy a červenými švy, 

dveřní prahy se slavným logem nebo sportovní 

pedály. Již není nutné spouštět oči z vozovky – 

vše od ergonomického uspořádání středového 

panelu až po vyvýšenou přístrojovou desku bylo 

navrženo tak, aby řízení bylo maximálně příjemné 

a bezpečné. Užijte si jedinečnost této chvíle, 

Peugeot 208 GTi byl sestrojen jen pro vás!



Zdroj silných 

emocí
Přeplňovaný benzinový motor 1.6 THP 200 k, který najdete pod 

kapotou nového modelu 208 GTi, je pohonem silných emocí. 

Ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou s kratšími 

převody je schopen skvěle využít dynamického potenciálu 

podvozku a model 208 GTi se po zásluze stává důstojným 

reprezentantem sportovního know-how značky Peugeot.    

Velkorysý točivý moment i výkony a pouhých 139 g CO
2
/km  

a 5,9 l/100 km v kombinovaném provozu* – tento nový motor se 

hrdě hlásí ke kvalitám, které se staly základem úspěšné ságy GTi. 

* Spotřeba: město 8,2 l/100 km, mimo město 4,7 l/100 km, kombinovaný provoz 5,9 l/100 km.





životní prostředí
Při vývoji každého nového vozu Peugeot 

využívá veškerých svých odborných znalostí 

a zkušeností, aby snížil spotřebu paliva a emise 

škodlivin. U nového modelu 208 GTi nabývá 

tento závazek zcela konkrétní podoby. Hmotnost, 

aerodynamika, pneumatiky a technologické 

know-how, vše bylo navrženo s ohledem na 

maximální ohleduplnost vůči životnímu prostředí. 

Celkem 25 % polymerové hmoty vozu 208 GTi 

tvoří recyklované materiály nebo materiály 

přírodního původu. Ve světové premiéře je 

například z tzv. „zelených materiálů“ vyroben 

celý zadní nárazník a Peugeot 208 GTi je na něj 

náležitě hrdý!

S hmotností pouhých 1160 kg produkuje Peugeot 

208 GTi neuvěřitelných 139 g CO
2
/km.

Peugeot a



Bezpečnost
PEUGEOT CONNECT SOS*

Peugeot rozšiřuje službu tísňového volání 

v Evropě. Když jde o vteřiny a potřebujete 

rychlou pomoc, můžete se spolehnout na 

PEUGEOT CONNECT SOS*.

Automatické tísňové volání: při aktivaci 

airbagů nebo pyrotechnických předpínačů 

bezpečnostních pásů je tísňové volání 

odesláno automaticky, bez zásahu řidiče.  

PEUGEOT CONNECT SOS* lokalizuje 

polohu vozu, kontaktuje posádku a vyšle na 

místo potřebnou pomoc. Komunikace může 

probíhat v mateřském jazyce majitele vozidla. 

Manuální odeslání tísňového volání: pokud 

je někdo ve voze svědkem nebo obětí krizové 

situace (nevolnost, napadení), může rychle 

vyslat tísňové volání PEUGEOT CONNECT 

SOS*. Stačí stisknout tlačítko SOS umístěné 

na palubní desce (po dobu 3 s). 

V současnosti je služba PEUGEOT CONNECT 

SOS* k dispozici ve 13 evropských zemích: 

Francie, Německo, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, 

Švýcarsko, Rakousko, Velké Británie, Dánsko 

a Polsko.

* V ČR není služba prozatím dostupná.





barvu!

Červená Rubi*

Modrá Virtu
el*

Bílá
 Banquise**

Šedá Aluminium*

Šedá Shark*

Černá Perla
 Nera* 

Vyberte si z palety standardních nebo metalických barev karoserie tu,  

která vám bude vyhovovat nejlépe… 

*metalická    **standardní

Přiznejte 



Tři typy speciálních hliníkových kol na 

přání a řada polepů pro personalizaci 

vozu… kapotu, lištu na přední masce 

či střechu vozu – plechovou nebo 

prosklenou, si můžete upravit sportovním 

polepem se šachovnicovým vzorem. 

Odlište se



Anglická vlajka

Hliníková kola 17” Carbone, 

zabarvení Storm

Hliníková kola 17” Carbone,  

zabarvení Etincelle

Hliníková kola 17” Carbone,  

zabarvení černá Onyx 

Francouzská vlajka

Italská vlajka Švýcarská vlajka

Šachovnicový praporek

Polepy na lištu přední masky



Udělejte si radost a obklopte se 

dalšími stylovými doplňky GTi. 

1. PáNSKé KOžENé RUKAVICE

2. HRNEK z MATNé KERAMIKy *

3. KOVOVá LED BATERKA 

4. PERO z LEŠTěNéHO KOVU

5. PříVěSEK NA KLíČE GTi

6. KOžENé POUzDRO NA KARTy 

7. KOžENé POUzDRO NA iPHONE 4S A 5

8. SPORTOVNí TAŠKA

9. PáNSKá POLOKOŠILE S KRáTKýM RUKáVEM

10. BASEBALOVá KŠILTOVKA

* K dispozici v průběhu roku 2013.

Ve stylu 
GTi
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www.peugeot.cz

Váš GTi zážitek nemusí mít čistě sportovní rozměr, 

svůj nový vůz 208 GTi si můžete podle svých přání 

a potřeb vybavit důmyslnými prvky příslušenství, 

které zvýší váš komfort a rozšíří možnosti využití.

VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 

S DĚLICÍ PŘÍČKOU
PŘIHRÁDKY POD KRYT ZAVAZADLOVÉHO 

PROSTORU

NOSIČ LYŽÍ NA PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE

RAMÍNKO ZA PŘEDNÍ OPĚRKU HLAVY

OCHRANNÉ PÁSY NA NÁRAZNÍKY

Více informací o novém voze Peugeot 208 GTi, specii kaci jeho výbavy, doplňky, technické parametry, 

podrobnosti o možnostech personalizace vozu i jeho údržbě najdete na našich internetových stránkách.

Příslušenství



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.: 800 11 24 24 v rámci ČR nebo  

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

že voláte za 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. záruka na díly je 

u participujících koncesionářů Peugeot 

1 rok.

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.

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY 

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

PRůzKUM SPOKOJENOSTI záKAzNíKů

za účelem neustálého zvyšování kvality 

našich služeb vás může telefonicky 

kontaktovat naše partnerská společnost 

GfK Czech s dotazníkem hodnocení 

poprodejních služeb provedených 

na vašem voze. Jeho vyplněním přispějete 

ke zlepšení služeb poskytovaných v síti 

Peugeot. 

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ



Razítko koncesionáře

www.peugeot.cz
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