208

Peugeot har en lång tradition av tillverkning,
fransk kvalitet och uppfinningsrikedom. I
dag lägger Peugeot mer energi än någonsin
på elegant fordonsdesign, som utöver
körningen ger en tilltalande upplevelse som
aktiverar alla sinnen. Ergonomi, material,
anslutning – varje detalj är utformad för att
erbjuda dig en mer intuitiv körupplevelse.

03

Design – Peugeot 208

06

Design – Peugeot e-208
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Mot en självkörande framtid
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Motorer
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Tillval

EMOTSTÅNDLIG

ATLETISK OCH ATTRAKTIV DESIGN

DJÄRV OCH UTMANANDE

Peugeot 208 har en stark personlighet som lyser fram i den låga och atletiska konturen,

Peugeot 208 sticker ut med den skarpa fronten som består av en distinkt

den långa motorhuven och de stilrena linjerna. Den eleganta och stilfulla formen lyfts

kromgrill med en modern och livfull stil, strålkastare av Full-LED i form av

fram av taket i Black Diamond*, av blanksvarta hjulhus, tätningslister** och fasettslipade

tre lejonklor och varselljus i LED** som alltid är påslagna. Peugeot 208 har

fälgar med insättningar*.

med sina tre lejonklor en front som du alltid lätt känner igen.

* Finns som standard, tillval eller ej valbart, beroende på version.

* Standard eller ej valbart, beroende på version.

** Standard eller ej valbart, beroende på version.

** Finns som standard, tillval eller ej valbart, beroende på version.

4

LYSANDE NÄRVARO

DYNAMISK OCH UTTRYCKSFULL BAKSIDA

Även bakifrån utmärker sig Peugeot 208 med den breda blanksvarta* listen,

Den dynamiskt skulpterade baksidan på Peugeot 208 har två sorters spoilers*

prydd med strålkastare av Full-LED* formade som tre lejonklor. Strålkastarna

– en som bidrar till en minskad bränsleförbrukning och en som förbättrar

lyser dag som natt och gör bilen både säker och lätt att upptäcka.

prestandan på vägen. Även avgasröret finns i krom för ett sportigare uttryck**.

* Standard eller ej valbart, beroende på version.

* Standard eller ej valbart, beroende på version.
** Finns som standard för GT Pack-versionen.

5

-MOTION

e-MOTION e-208

EN DISTINKT STIL

100 % elektriska Peugeot e-208 är lika flexibel som snabb i svängarna och

Peugeot e-208 sticker ut med exklusiva och blickfångande

ligger perfekt på vägen. Peugeot e-208 har alla funktioner som alltid garanterar

intryck av modernitet och hög teknologi. Detta i form av ett

komfort för dig och dina passagerare. Plus ett lika stort bagageutrymme som

tvåfärgat e-monogram och lejon, en grill i samma färg som

bensinversionerna och även några subtila och eleganta detaljer som höjer

karossen, blanksvarta hjulhus och 17-tums aluminiumfälgar

helheten till nästa nivå.

som gör hela fordonet mer aerodynamiskt. Interiören präglas
av raffinerad klädsel av Alcantara®-tyg i grå Gréval*.

* Standard eller ej valbart, beroende på version.

UPPTÄCK DEN 100 % ELEKTRISKA KÖRGLÄDJEN
Sätt dig bakom ratten i Peugeot e-208 och låt dig förtrollas av känslan från en
tyst och 100 % elektrisk körning, som tar dig överallt inom en radie av 340 km*.
Flera laddningsalternativ ser till att du alltid kommer dit du ska. Ladda hemma,
på jobbet eller på vägen.

* Upp till 340 km (WLTP) – Totala CO2-utsläpp: 0 g vid vägtest.

CONNECT & GO*
Med din smartphone* uppkopplad till Peugeot e-208 kan du enkelt ställa in temperaturen
(uppvärmning eller AC), kolla batterinivåerna, påbörja omladdning eller planera resor i förväg.

* Uppkoppling via apparna MyPeugeot.
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RAMTIDENS
EKNIK

NYA OCH UNIKA PEUGEOT
i-COCKPIT® 3D
Upptäck den nya versionen av Peugeot
i-Cockpit® 3D. Upplev smidig och intuitiv
körning genom en kompakt ratt med
inbyggda kontroller*, konfigurerbar digital
instrumentpanel i 3D*, stor 10-tums pekskärm
i HD** och 7 Toggle Switches***.

* Standard eller ej valbart, beroende på version.
** Finns som standard, tillval eller ej valbart, beroende på version.
*** Tryckbara knappar av flygplanstyp.

EXTRA LOCKANDE
INTERIÖR
Bekväma och ställbara framsäten i material
av hög kvalitet genererar ett lugn och låter dig
slappna av. Anpassa stämningen i interiören
efter dina behov med ett färgpaket* i åtta
färger för ett modernare utseende.

* Standard eller ej valbart, beroende på version.

DIGITAL INSTRUMENTPANEL I 3D

INFORMATIV OCH INTUITIV PEKSKÄRM.

Den digitala instrumentpanelen är utrustad med futuristisk holografisk skärm i 3D*

Den stora 10-tums-pekskärmen i HD* kontrolleras** med röststyrning, med kontrollerna på

och sitter precis i ögonhöjd med föraren. Information om bilen och körningen visas

ratten eller de sju knapparna mellan förar- och passagerasätet. Precis som i instrumentklustret

läsbar på två nivåer, beroende på hur viktig eller akut den är (säkerhet, körassistent

kan du även här se en teknisk animation av drivlinans funktion i realtid.

och vägvisare). Ställ själv in visningsalternativ för att alltid se den information som
du behöver.

* Standard, extra tillval eller ej valbart, beroende på version.
** Huvudsakligen när bilen står helt stilla.

* Standard eller ej valbart, beroende på version och utrustningsnivå.
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VACKERT LJUSINSLÄPP
Ge passagerarna en utsikt som de aldrig sett förut.
Panoramaglastaket* går hela vägen tillbaka över
baksätet och släpper in mängder av ljus och ger
en härlig panoramavy av hela himlen.

* Valbart beroende på version.
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PPKOPPLAD

UPPKOPPLAD MED ALLT
Uppkopplad vägvisare i 3D leder dig på rätt väg med den inbyggda tjänsten TomTom®
Traffic som visar information i realtid om trafiken och riskområden. Med funktionen
Mirror Screen* kommer du åt appar från din smartphone på pekskärmen, så länge
de är kompatibla med Apple CarPlay™, MirrorLink® eller Android Auto.

* Fungerar endast med appar certifierade för Android Auto, Apple CarPlay™ eller MirrorLink®, när bilen står stilla eller
rullar, beroende på app. Vissa appfunktioner blockeras under körning. En del innehåll som är kostnadsfritt på din
smartphone kräver betald prenumeration på motsvarande app certifierad för Android Auto, Apple CarPlayTM eller
MirrorLink®. Mirror Screen fungerar antingen via Android Auto (för Android-telefoner, Android Auto är ännu inte släppt
av Google i Sverige), Apple CarPlay™ (för iOS-telefoner) eller MirrorLink® (för MirrorLink®-kompatibla Android-telefoner),
så länge du har ett mobilabonnemang med internet. Alla uppkopplade funktioner är ännu inte tillgängliga i Sverige.
För mer information, gå in på http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html

NYA PRAKTISKA FUNKTIONER
Mellan förar- och passagerarsätet finner du ett nytt och smart förvaringsfack
med inbyggd induktionsladdare* för din smartphone**. Interiören rymmer
även ett flertal USB-uttag*** för passagerarnas bärbara enheter.

* Trådlös laddning enligt Qi 1.1-standard finns som tillval för vissa versioner.
** För kompatibla smartphones.
*** Upp till fyra uttag beroende på version.
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MOT EN
SJÄLVKÖRANDE FRAMTID
Med Peugeot 208 får du ett flertal nya och säkra
hjälpmedel. Peugeot Drive Assist Plus* är början
på en tid av intelligenta och delvis självkörande
bilar, tack vare monterade kameror och radar.
Systemet läser av körvägen och ser till att du
håller dig på vägen, känner igen vägskyltar,
hastighetsbegränsningar och säkra avstånd,
bromsar bilen när det behövs och startar sedan
den automatiskt igen.

Hjälpmedel för körning och manövrering
vägleder dig. Skyltavläsning, övervakning
av döda vinkeln och varningssystem för
körfältsbyte hjälper till att hålla både dig
och bilen säker. Till slut finns även systemet
Visiopark 1, med en 180-graders kamera och
Full Park Assist** som underlättar vardagen.

* Standard eller tillval, eller ej valbart, beroende på version.
**Aktivt hjälpmedel för fickparkering eller parkering i vinkel
– finns som tillval eller ej valbart, beroende på version.
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ALFRIHET

VÄLJ DEN MOTOR SOM
JUST DU VILL HA
Peugeot 208 stoltserar med den nya modulära
flerdrivmedelsplattformen CMP*/eCMP**, som
ger dig frihet att välja mellan bensinmotor,
dieselmotor eller elmotor. Optimering av
väggrepp, styrning, ljudtätning och isolering
tillsammans med lägre totalvikt hjälper till att
minska utsläppen av CO2 och skapar samtidigt
en dynamisk körupplevelse.

Peugeot e-208 utnyttjar även eCMPplattformens** tekniska framsteg till max
genom optimerad arkitektur, lika mycket
bagageutrymme som i en version med
förbränningsmotor och exakt likadan
körställning för föraren.

* Common Modular Platform: Gemensam modulär plattform.
** Electric Common Modular Platform: Elektrisk gemensam
modulär plattform.
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PEUGEOT 208

FÖRBÄTTRADE MOTORER
De senaste generationerna av motorerna
PureTech (bensin) och BlueHDi (diesel) i Peugeot
208 är effektiva och högpresterande för att du ska
få en dynamisk körupplevelse. Den optimerade
bränsleförbrukningen gör motorerna snålare och
de är även utrustade med systemet Stop & Start.

* Specificerade värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är

uppmätta enligt WLTP. Värden för bränsleförbrukning och CO2-

utsläpp kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden
och på faktorer som specifik utrustning, tillval och däcktyper.
Kontakta din återförsäljare för mer information eller läs mer på
peugeot.se.

PEUGEOT e-208

ELEKTRIFIERA VARDAGEN

VÄLJ DIN KÖRSTIL

Upplev körningens sköna och starka känslor i en tyst* och behaglig interiör, tack vare

Med Peugeot e-208 kan du välja mellan tre körlägen: ECO, NORMAL och SPORT*,

den kraftfulla 100 kW-motorn** (136 hk) och 260 Nm vridmoment från 0 km/h.

beroende på dina önskemål och behov. I Brake-läge finns två nivåer av motorbroms**
så att du kan ladda batteriet medan du bromsar.

* Se till att alltid ha kontroll över bilen och kom ihåg att omgivningen inte alltid är van vid bilar som rör sig ljudlöst.
* Batteriet räcker upp till 340 km (WLTP)** totala CO2-utsläpp: 0 g vid vägtest.

* ECO: optimerad räckvidd – NORMAL: optimal komfort – SPORT: prestanda och känsla (0 till 100 km/h på 8,1 s).
** Måttlig eller förstärkt batteriåterhämtning.
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ÄTT STIL FÖR DI

1

FÖR NYTTA OCH NÖJE
En mängd praktiska och smarta tillbehör för
Peugeot 208 ökar välbefinnandet och säkerheten
på vägen. För Peugeot e-208 finns även de nya
tillbehören i det särskilda sortimentet “Electric”.

2

1.

Parkeringsskydd inomhus

2.

Takmonterat cykelställ

3.

Laddningsstation

4.

Golvmatta

5.

Sätesöverdrag

6.

Solskydd

3
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4

5

6

1

2

3

4

MODERN INVÄNDIG ATMOSFÄR
1. Tyg Rimini svart
2. Tyg Isabella & svart konstläder
3. Svart nappaläder
4. Alcantara Mistral

Klädseln till Peugeot 208 har valts ut för elegans, kvalitet och slitstyrka. Varje
version utmärks av en specifik finish med stickningar på tyg, konstläder eller
skinn, för en unik känsla så att du genast känner dig som hemma.
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EN DJÄRV FÄRGPALETT
Peugeot 208 sticker ut extra mycket med de
starka färgerna på karossen. Välj mellan flera
livliga och originella färger, eller något mer
dämpat och elegant.

Vit Banquise*

Grå Artense**

Grå Platinum**

Svart Perla Nera**

* Ej metallic-färg
** Metallic-färg
*** Tre lager med klarlack
**** Pärlemorskimrande färg

Gul Faro**

Blå Vertigo***

Röd Elixir***

Vit Nacré****

RENA FORMER
Fullända bilens utseende genom att välja 15eller 16-tums navkapslar, 16-tums fasettslipade
aluminiumfälgar, eller 17-tums fälgar
med insättningar.

LAPA navkapsel

TAKSIM aluminiumfälg

ELBORN aluminiumfälg

SOHO aluminiumfälg

15 tum*

16 tum**

16 tum***

16 tum*

BRONX aluminiumfälg

SHAW aluminiumfälg

* Standard eller ej valbart, beroende på version.
** Valbart beroende på version.
*** Standard, tillval eller ej valbart för e-208.

17 tum**

17 tum***
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SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
FÖR DIN TRYGGHET
TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. Peugeots
nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller
100 000 km – det som först inträffar. Garantin inkluderar
3 års Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års
genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti.

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som
kör Peugeot. Vid eventuell reparation är du garanterad
reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment och
auktoriserade verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet
och ett högt andrahandsvärde även efter en skada.

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige
och Europa får du hjälp av Peugeot Assistance dygnet
runt 365 dagar om året.

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med
godkända originaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot
precis som du vill ha den. För din egen skull bör du endast
använda reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment.
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på
reservdelar och arbete.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för
auktoriserad Peugeotservice med löptid från 36 månader
och från 45 000 km. Genom Peugeot Serviceavtal försäkrar
du dig om att din Peugeot alltid är i driftsoch säkerhetsmässigt toppskick.

BRA ATT VETA

KVALITET OCH MILJÖ

PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta komfort
utan ett helt koncept där en bra finansiering inklusive
tilläggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd
garanti och serviceavtal är en självklarhet. Genom
Peugeot Finans får du möjlighet att finansiera den
Peugeot som passar just dina önskemål och behov.
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom
bilfinansiering och erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta din närmaste Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W. Bruun Automotive
AB, är sedan 2008 kvalitets- och miljöcertifierat enligt de
internationella standarderna SS EN-ISO 9001:2000 och SS
EN-ISO 14001:2004.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader
med vårt betal-/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat
till VISA och gäller på miljontals inköpsställen och du betalar
ingen årsavgift. Fördelarna med att använda. Peugeotkortet
är att det är ett enkelt och bekvämt sätt att betala med och
dessutom får du bonus på alla dina inköp. Du kan även
välja att dela upp dina betalningar. Hämta ansökan hos din
närmaste Peugeothandlare eller ladda ned den portofria
ansökan direkt på Peugeots hemsida.
PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på www.peugeot.se.

Generalagent: K.W. Bruun Automotive AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00 Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval,
beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör
ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får
inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.
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