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Kvalita francouzské výroby a její vynalézavost byly značce 

PEUGEOT odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři 

a návrháři zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí 

na všechny smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky 

překračující hranice samotného řízení. Dokonalá ergonomie, 

exkluzivní materiály, neomezené možnosti konektivity... každý 

detail byl promyšlen tak, aby pro vás řízení vozu bylo nanejvýš 

příjemné a přirozené.
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Všechny prvky výbavy uvedené v tomto katalogu jsou, podle zvolené verze, k dispozici v základní výbavě, na přání nebo je nelze objednat.

LA DNÉ A  SMYSLNÉ  L IN IE OD VÁ Ž N Ý  A  SE BE VĚ D OMÝ

Nový PEUGEOT 208 nezapře svou silnou osobnost. Na první pohled zaujme nízkou elegantní siluetou, dlouhou kapotou a smyslnými 

křivkami. Jeho ostře řezané čisté linie jsou zvýrazněny kontrastní střechou Black Diamond, okenními lištami a lemováním podběhů kol 

v lesklé černé barvě a hliníkovými koly s výbrusem.

Expresivní příď nového vozu PEUGEOT 208 staví na odiv přední masku s chromovanými de-

kory. Díky modernímu a dravému pohledu Full LED světlometů s typickou kresbou 3 drápů 

a nezaměnitelnému podpisu LED světel denního svícení, je vůz za všech okolností dobře vidi-

telný a jednoznačně rozpoznatelný.
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PROPRA COVA NÁ VÝRAZNÁ ZÁĎ

Dynamická robustní záď nového vozu PEUGEOT 208 je osazena spoilerem a difuzorem pro zlepšení 

jízdních vlastností a optimalizaci spotřeby. Chromovaná koncovka výfuku dodává vozu sportovnější vzhled.

DOK ONALE  V ID ITELNÝ

Při pohledu zezadu můžeme obdivovat výrazný styl s lesklým černým pásem, který 

doplňují zadní sdružená LED světla s tradiční kresbou lvích drápů. Trvale rozsvícená 

světla zlepšují viditelnost vozu a přispívají tím k vyšší bezpečnosti.
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NEXTGEN TECHNOLOGY *

*Technologie budoucnosti.
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HOD N OTN Ý  IN TE R IÉ R

Pocit jistoty a pohodlí poskytnou nastavitelná komfortní přední sedadla s výrazným bočním 

vedením. Vysoce kvalitní použité materiály a čalounění s prošíváním dodají interiéru na atraktivitě. 

S Pack LED Ambiance můžete přizpůsobit barevné prostředí ve voze svému momentálnímu 

rozpoložení – na výběr máte z 8 různých doprovodných barev.

*Ovladače „Toggles switches“ umožňují ovládání základních funkcí dotykové obrazovky.

FU TURIST ICKÝ  PEUGEOT i -COC K P IT ® 3 D

V kabině vozu vás okouzlí PEUGEOT i-Cockpit® 3D nejnovější generace. Užijte si svižnou a intuitivní jízdu s:

– kompaktním multifunkčním volantem

– digitálním konfigurovatelným 3D sdruženým přístrojem

–  velkým barevným kapacitním dotykovým 10" displejem HD 

–  7 chromovanými ovladači „Toggles switches“* inspirovanými klavírními klávesami.
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OPT IMA L IZ OVA N Ý  &  IN TU IT IVN Í  D ISPLEJD IG ITÁLNÍ  3D  P Ř ÍS TR OJ OVÁ DES K A

Velký barevný kapacitní dotykový 10" HD displej, který je k dispozici v kombinaci s Navigací 3D, je možné ovládat pomocí ovladačů na volantu 

či jednoduše 7 klávesami „Toggles switches“ umístěnými na palubní desce.

Futuristická vyvýšená digitální přístrojová deska PEUGEOT i-Cockpit® 3D zobrazuje informace ve formě hologramu do zorného pole řidiče. 

Informace o vozidle a jízdě jsou promítány ve 2 úrovních v závislosti na jejich významu nebo naléhavosti (bezpečnost, asistenční systémy řízení, 

navigace). Zároveň můžete nastavit, které informace chcete zobrazovat trvale.
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P ROSVĚTLENÁ KABINA

Panoramatické střešní okno se sluneční clonou, které vede až k zadním sedadlům, nabízí úžasné prosvětlení kabiny 

a ničím nerušený výhled. Dopřejte svým spolucestujícím možnost vidět své okolí z nového úhlu pohledu.
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NEOMEZENÉ PŘIPOJENÍ



NEOMEZENÉ PŘIPOJENÍ



*Indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi 1.1.

N OVÉ  PRA KT ICKÉ  FU N KCEMAXIMÁ LNÍ  K ONEK T IV ITA !

Důmyslný úložný prostor v palubní desce bezdrátově dobije* váš chytrý telefon. Pro mobilní zařízení spolucestujících jsou v kabině 

k dispozici až 4 USB porty.

Prostřednictvím navigace 3D* s hlasovým ovládáním a integrovanou mapou Evropy dojedete spolehlivě do cíle. Díky funkci Mirror Screen* 

můžete v novém voze PEUGEOT 208 používat kompatibilní aplikace svého chytrého telefonu přímo na dotykovém displeji.

*Aplikace Apple CarPlay™ nebo Android Auto fungují po zastavení vozu i za jízdy; za jízdy je ale přístup k některým aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen. 
Mirror Screen nevyžaduje žádnou dodatečnou placenou registraci. Uživatel připojí svůj smartphone pomocí kabelu USB k vozidlu. Některé soubory, které mohou 

být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, mohou vyžadovat registraci příslušné placené aplikace s certifikátem Apple CarPlay™ nebo Android Auto.
Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie Apple CarPlay™ pro telefony se systémem iOS a technologie Android Auto  

pro telefony se systémem Android (vyžaduje předchozí stažení aplikace Android Auto).
Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora s přístupem k internetu. Více informací na http://www.peugeot.cz/technologie/p=konektivita/20 2 1
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CESTA  
K  POL OA U TONOMNÍMU Ř ÍZEN Í

S novým vozem PEUGEOT 208 máte možnost využít množství  

asistenčních systémů řízení, které zajistí bezpečnější jízdu.

Vychutnejte si pohodlí částečného autonomního řízení, které vám přináší  

Pack Drive Assist Plus. Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go umožňuje díky 

kameře umístěné v horní části čelního skla a radaru zabudovanému do středu 

nárazníku automaticky udržovat rychlost vozu na hodnotě nastavené řidičem 

a automaticky přizpůsobovat jeho vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla až do 

úplného zastavení. Stojí-li takto vozidlo jen krátkou dobu, systém navíc umožňuje 

opětovné rozjetí bez nutnosti sešlápnutí pedálu či aktivace funkce.  

Systém doplňuje funkce „Lane Positioning Assist“, která v závislosti  

na nastavení udržuje vozidlo v jízdním pruhu.

Asistenční systémy jsou výbornými pomocníky při řízení vozu. Rozšířený systém 

rozpoznání dopravního značení, aktivní systém sledování mrtvého úhlu a varování 

před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu zvyšují bezpečnost řízení. 

Visiopark 1 a jeho 180° kamera spojená s funkcí Full Park Assist vám podstatně 

usnadní každodenní parkování.
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Š IR OKÁ NABÍDKA  
MOTORIZACÍ

Nový PEUGEOT 208 je postaven na nové modulární platformě CMP*. 

Optimalizace jízdních vlastností, ovladatelnosti, akustického a tepelného 

komfortu, jakož i snížení hmotnosti přispívá ke snížení emisí CO2 a zaručí 

intenzivnější zážitek z jízdy!

*Common Modular Platform = Společná modulární platforma.
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VYSPĚLÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Jakmile jednou vyzkoušíte komfort a účinnost nové automatické 8st. převodovky EAT8* 

s páčkami pod volantem a elektrickým impulzním ovládáním, nebudete si už přát nic jiného než 

znovu usednout za volant! Díky technologii Quickshift je řazení velmi snadné, rychlé a plynulé.

MOTORY NOVÉ GENERACE

Intenzivnější zážitek z řízení vám u vozů se spalovacími motory poskytne nejnovější generace motorizací Euro 6 Puretech & BlueHDi. 

Tyto motory jsou výkonné i efektivní a díky své optimalizované spotřebě úspornější. Všechny jsou vybaveny systémem Stop & Start. 

V době přísného sledování emisí CO2 se jako optimální varianta jeví osvědčený dieselový motor 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6. 

Tradiční a oblíbený benzinový motor je k dispozici celkem ve 4 verzích a 3 výkonových variantách: 

– 1.2 PureTech 75 S&S MAN5

– 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 / EAT8

– 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 *EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 29
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P RAKT ICKÝ  I  KOMFORTNÍ  ZÁR OVEŇ

Praktické a důmyslné příslušenství navržené pro nový PEUGEOT 208 

vám umožní zvýšit pohodlí a bezpečnost na palubě.

1. Potah do garáže
2. Nosič kol na tažné zařízení
3. Potahy sedadel
4. Střešní nosič kol
5. Zástěrky
6. Sluneční clony

1 2
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4

5
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MOD ERNÍ  INTER IÉR

Čalounění vozu PEUGEOT 208 se vyznačuje elegancí, kvalitou 

i odolností. Každá verze se odlišuje provedením interiéru. V nabídce 

jsou kombinované prošívané textilní potahy sedadel, které výrazně 

přispívají k tomu, že se zde budete cítit jako v bavlnce.

1. Látkové čalounění PARA šedá (Like)
2.  Kombinované látkové čalounění PNEUMA 3D černá (Active)
3.  Kombinované látkové čalounění COZY černá (Allure)
4.  Kombinované látkové čalounění CAPY černá (GT Line)
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BARVY KAROSER IE

Nový PEUGEOT 208 je opravdu originální díky novým nápaditým 

barvám karoserie*! Vyberte si z řady výrazných živých barev 

nebo klasických střízlivějších a elegantních odstínů karoserie.

KOLA

Posuďte, jak bude vypadat 

váš nový PEUGEOT 208 

s jedním z nabízených 

hliníkových kol (16" a 17") 

či okrasných krytů  

kol (15" a 16")...

Bílá Banquise (N) Šedá Platinium (M)

Červená Elixir (P)Žlutá Faro (M) Modrá Vertigo (P)

Šedá Artense (M)

Bílá Nacré (P)

Černá Perla Nera (M)

(N) Nemetalický lak
(M) Metalický lak
(P) Speciální perleťový lak
*Uvedené barvy karoserie jsou k dispozici za příplatek s výjimkou barvy Žlutá Faro.

Hliníkové kolo JORDAAN 17"Hliníkové kolo SOHO 16" Hliníkové kolo CAMDEN 17"Okrasný kryt LAPA 15" Okrasný kryt PLAKA 16" Hliníkové kolo TAKSIM 16"
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Nový PEUGEOT 208 je opravdu originální díky novým nápaditým 

barvám karoserie*! Vyberte si z řady výrazných živých barev 

nebo klasických střízlivějších a elegantních odstínů karoserie.
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Posuďte, jak bude vypadat 
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s jedním z nabízených 

hliníkových kol (16" a 17") 

či okrasných krytů  

kol (15" a 16")...

Bílá Banquise (N) Šedá Platinium (M)

Červená Elixir (P)Žlutá Faro (M) Modrá Vertigo (P)
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Bílá Nacré (P)

Černá Perla Nera (M)

(N) Nemetalický lak
(M) Metalický lak
(P) Speciální perleťový lak
*Uvedené barvy karoserie jsou k dispozici za příplatek s výjimkou barvy Žlutá Faro.

Hliníkové kolo JORDAAN 17"Hliníkové kolo SOHO 16" Hliníkové kolo CAMDEN 17"Okrasný kryt LAPA 15" Okrasný kryt PLAKA 16" Hliníkové kolo TAKSIM 16"
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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. Záruka 
na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let 
pro užitkové vozy.

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

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 PEUGEOT 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.

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 
vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  
24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 
Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 
postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

•  navazuje na garanční podmínky poskytované 
výrobcem vozu

•  umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb
•  zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  
po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 24 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 
vozidlem) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 
až 200 000 ujetých kilometrů s možností změny během 
platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

•  optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 
včetně pravidelných servisních operací 

•  zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění 
mechanických, elektrických nebo elektronických závad 
po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní operace 
spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení 
výrobce Automobiles Peugeot

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu na dobu od 36 do 60 měsíců nebo  
na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 
změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

•  jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 
a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 
náklady svého vozu, ty plánované i neplánované

•  zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 
zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 
elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 
smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 
s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 
Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 
včetně práce

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo 
na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 
změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 
a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 
služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, 
a to 24 h denně / 7 dní v týdnu: 
•  oprava nebo odtah nepojízdného vozidla 

do autorizovaného servisu Peugeot,  
pokud nelze závadu odstranit na místě, 

•  zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 
pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

•  ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 
(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 

•  návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  
letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 
déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  
v případě:
• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů
• natankování špatného paliva či nedostatku paliva
• defektu pneumatiky

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*
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