YENİ PEUGEOT 208

QR kodunu tarayarak 208 ile ilgili tanıtım videosunu
izleyebilirsiniz.

ENERJİNLE
ŞEHRİ ELE GEÇİR
Daha ilk bakışta Yeni PEUGEOT 208, iddialı ve sağlam yeni tasarımı
ile sizi baştan çıkaracak. Dinamizim, gençlik ve tazelik izlerini taşıyan
yeni metalik turuncu rengi ile üstelik şimdi çok daha özgün.
Özel renkleri, sportif versiyonu, daha fazla konfor ve güvenlik için yeni
teknolojik donanımları, tutumlu ve yüksek performanslı yeni motor
seçenekleri ile Yeni PEUGEOT 208 hiçbir alanı ihmal etmiyor.

MANYETİK

ÇEKİM GÜCÜ
Yeni ön tampon daha akıcı, net ve güçlü bir görüntü sergiliyor.
Genişletilmiş ızgara ve krom çıta artık tamamen tamponun içine
entegre edildi.
Bu yeni tarz, araca önden daha akıcı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca
aslan bakışını simgeleyen yeni çift renkli farlar, siyah ve krom
maskeler ilk bakışta ayırt ediliyor ve tüm versiyonlarda standart
olarak sunulan teknolojik LED gündüz farları ile şık bir şekilde
vurgulanıyor.

SPORTİF VE

SOYLU
Zengin kişiliği ve yeni tarzıyla ön plana çıkan şehir otomobili Yeni PEUGEOT 208,
tasarımındaki enerjik ve çağdaş çizgilerle hem şık ve hem de sportif bir siluet sunuyor.
Tampon köşelerine doğru kaydırılan sis farları ile daha da özgünleşen bu yeni kimlik,
sürücüyü hemen direksiyona geçmeye davet ederken, aracı daha geniş ve daha dinamik
göstererek yola daha sağlam oturan bir ifade kazandırıyor.

IŞIKLI

KİMLİK
Otomobilin arkasında yeni far tasarımı ve Yeni 3D LED ışık pençeleri, şaşırtıcı çizgileriyle
büyülüyor. Tamamen homojen görüntüleri, kırmızı sıcak opal renkleri ve derin 3D efektleri
onları teknolojinin gerçek mücevherleri haline getiriyor.
Peugeot tarzının sembolü aslan pençeli stop lambaları bütün Yeni PEUGEOT 208 gamını
donatıyor.

KOMPAKT VE

ÇEVİK

Yeni PEUGEOT 208’in kompakt boyutları, şehir içi kullanımda aracı çevik ve kullanışlı
kılıyor aynı zamanda gerçek bir sürüş keyfi sağlıyor.
Şehir içi ve şehir dışı yollarda yüksek konfor sunan Yeni PEUGEOT 208 günlük yaşamda
da pratik. Park sensörleri, geri görüş kamerası ve Park Assist (otomatik park sistemi) ile
park etmek adeta çocuk oyuncağı haline geliyor.

HEYECAN VEREN

SÜRÜŞ

Yeni PEUGEOT 208 kabininde, kompakt direksiyon simidi, göz hizasına yerleştirilmiş
gösterge paneli ve 7" büyük dokunmatik ekrandan oluşan PEUGEOT i-Cockpit ile bütün
fonksiyonlar sürücünün elinin altında yer alıyor. PEUGEOT i-Cockpit, heyecan veren
sezgisel ve güvenli bir sürüş sağlıyor.
Yeni PEUGEOT 208’in, iç tasarımından malzeme seçimine kadar her ayrıntı hassasiyetle
çalışıldı. LED ambiyans ışıkları ile kalite ve yalınlık sunan iç mekanda beyaz aydınlatmalı
göstergelere ek olarak panaromik cam tavanda da önden arkaya uzanan mavi LED
ambiyans ışıkları bulunuyor.

ENERJİK VE MODERN

RENKLER

Yeni PEUGEOT 208 ürün gamı yepyeni renklerle zenginleştirildi. Sınıfında tek
yeni mat renklerle bilrlikte parlak ve sedefli renkler yollarda hemen fark
edilmenizi sağlayacak.
Yeni metalik renk Mars Turuncu, dinamizm, gençlik ve tazelik çağrışımı yapıyor.
Işık yansımaları ile ortaya çıkan canlı ve pullu görünüşüyle herkesin dikkatini
çekiyor.

KİŞİSELLEŞTİRİN
Yeni PEUGEOT 208’de kişiselleştirme paketleri de mevcut. Mentol Beyaz paketi, beyaz
dokunuşlarıyla dinamik ve şık bir ambiyans oluşturuyor, Limon Sarı paketi ise tamamen eğlenceli
ve modern...
Dış kişiselleştirme paketleri, lake siyahın zarafetini renkli dokunuşun orijinalliği ile birleştiriyor.
İç kişiselleştirme paketleri ise üzerlerinde en ince ayrıntısına kadar çalışılmış modern ve prestijli bir
dünya sunuyor... Spor koltuklardan kromajlı havalandırma ızgaralarına, renkli döşeme
parçalarından direksiyon simidine, kokpit panelinden kapı panolarına kadar.

Görseldeki otomobil:
Yeni PEUGEOT 208 Buz Gri (Mat), dış kişiselleştirme paketi Limon Sarı

IŞIK

OYUNLARI

Yeni PEUGEOT 208’de hem mat ve hem de saten görünüşlü iki yeni
dokulu renk sunuluyor: Buz Gri ve İridyum Gri.

Ayırt edici ve prestijli bu renkler ışık değişimlerine karşı güçlü
şekilde tepki gösteriyor ve Yeni PEUGEOT 208’in tasarım çizgilerini
ve seçkinliğini ön plana çıkarıyorlar. Hafif pütürlü yapıları şaşırtıcı
bir dokunuş getiriyor ve ilk bakışta sağlam ve koruyucu bir araç
izlenimi veriyor.
Klasik mat renklerden daha dayanıklı ve bakımı kolay olan bu
boyalar mikro çiziklere, sık sık yıkanmalara ve basınçlı suya karşı
yüksek bir direnç gösteriyorlar. Üstelik Peugeot Fabrikaları’nda seri
üretimle uygulanmaları onları rakiplerinden farklı kılıyor.

GT LINE

GÜÇLÜ KİŞİLİK
Yeni Peugeot 208 GT Line güçlü, sportif ve dinamik kişiliği ile
Peugeot'nun ürün gamında yükseliş anlayışını simgeliyor.
Benzinli 1.2 L PureTech 110 hp Stop&Start EAT6 tam otomatik
motor seçeneğiyle sunulan Yeni PEUGEOT 208 GT Line dıştan
bakıldığında işte bu özelliklerle ayırt ediliyor.

• Parlak krom ızgara çıtası ve sis farı çerçevesi
• Kırmızı 3D efektli Equalizer ızgara
• Özel renkli 17" Caesium alüminyum alaşımlı jantlar
• İnci siyahı dikiz aynası yuvaları
• Kromajlı yan cam çerçeveleri
• Kromajlı egzoz çıkışı
• Izgara, ön çamurluk ve arka spoiler üzerinde GT Line yazısı
• Önde ve arkada kırmızı PEUGEOT yazısı

GT LINE

SPORTİF TASARIM
Allure donanım paketi ile sportif versiyon GTi arasında yer alan Yeni PEUGEOT 208 GT
Line motordan tasarıma kadar üst düzey bir ürün olarak üretildi.
Aracın tamamen premium ve sportif iç mekanı aşağıdaki unsurlarla dikkat çekiyor:
• Prestij siyah deri / siyah / kırmızı* çift renkli kumaş döşemeli spor koltuklar
• Kapı kolçakları, vites kutusu topuzunun körüğü, el freni kolu üzerinde kırmızı dikişler
• Önde parlak siyah kırmızı şeritli kapı kolları*
• Altı düz, kımızı dikişli ve yarı mat krom aksamlı deri spor direksiyon simidi
• Kırmızı şeritli siyah emniyet kemerleri*
• Alüminyum PEUGEOT kapı eşikleri - Alüminyum pedal takımı
• Kırmızı ve siyah Redline spor temalı dokunmatik ekran
* GTi versiyonu ile aynı.

ÇAĞINA AYAK

UYDURUYOR
Yeni PEUGEOT 208 ile iç mekan ergonomisi tamamen yeniden
tasarlandı ve sadeleştirildi. Ön panelde ergonomik olarak
konumlandırılmış bir dokunmatik ekran yer alıyor (SMEGi). Sürücü
böylece farklı fonksiyonlara erişebiliyor: Radyo fonksiyonlarının
grafiksel olarak gösterilmesi, USB bağlantısı ve Audio Streaming
özelliği ile müzik aktarımı, Bluetooth telefon kiti ve iPod/iPhone
entegrasyonu.
Fonksiyonların tamamının dokunmatik ekran üzerinden, akıllı
telefonlardaki gibi kontrol edilebilmesi, araç ve sürücü arasında
yepyeni bir doğal ilişki yaratıyor.
Mirror Screen
Mirror Screen fonksiyonu Mirrorlink® veya Carplay® uyumlu akıllı
telefonunuzun uygulamalarından 7” dokunmatik ekranı üzerinden
yararlanmanızı sağlıyor. Optimal bir okunurluk ve otomobilin tam
güvenlik içinde kullanımı için uygulamalar sürüşe uyarlanmış özel
bir arayüz ile görüntüleniyor.

PEUGEOT VE

ÇEVRE

PEUGEOT düşük emisyonlu geniş bir araç seçeneği sunuyor;
Dünya satışlarının yarısından fazlası kilometrede 140 g CO2’nin
altında emisyona sahip olan araçlardan oluşuyor. Bu performans
kanıtlanmış ve PEUGEOT’nun öncülerinden biri olduğu
teknolojilere dayanıyor: 2000’den bu yana satışta olan dizel
motor, – geniş bir gamda 2.1 milyondan fazla araçta bulunan–
kendi kendini temizleyen bir sisteme sahip. Bu sistem sayesinde
dizel yakıt parçacıklarını ölçülebilir sınıra getirerek (0.004 g/km)
% 99.99 oranında azaltan partikül filtresi ve devrim yaratan
Stop & Start entegrasyonu gibi teknolojiler ve yeni nesil dizel ve
benzinli motorların geliştirilmesiyle çevrenin korunmasına katkıda
bulunuyor.

YÜKSEK

VERİM
Peugeot'nun yeni nesil PureTech motorlarının hepsi Avrupa’da
performans ve kullanımda tasarruf güvencesi Euro 6 standardını
karşılıyor. Daha kompakt ve daha hafif olan bu motorlar düşük
ağırlık ve boyutları sayesinde daha yüksek verimlilik sunuyorlar.
Üst düzey performansları, optimize yanma işlemine ve sınırlı
sürtünmelere dayanıyor. Dikkat çekici performans sunan bu
motorlar aynı zamanda son derece ekonomikler. Aynı güçteki
4 silindirli bir motora kıyasla %25’e kadar düşen tüketim ve CO2
emisyonları sergiliyorlar. Bu da benzinli otomobiller arasında
PureTech 208'lerin 104 g/km ile sınıfının en çevreci otomobili
olmasını sağlıyor.

SINIF

LİDERİ
Yeni Teknoloji

Sınıf lideri yakıt ekonomisi

Sürüş keyfi

Peugeot’nun yeni nesil 3
silindirli benzinli PureTech
motorları, modüler ve
kompakt yapıları ile yüksek
performansı ve verimliliği
aynı anda sunuyor.

Yakıt ekonomisinde benzinli
araçlar arasında 4.5 L/100 km
karma tüketim ile, 5.5 L /100 km
şehir içi tüketim ile sınıfının en
ekonomik tüketim değerine
ulaşan Yeni Peugeot 208
1.2 L PureTech 82 hp
performansını şimdi de yeni
EAT6 otomatik vites kutusu ile
eşleşen yeni versiyonu ile
pekiştiriyor: 1.2 L PureTech
110 hp Stop&Start, turbo ile
güçlendirilmiş motor yüksek tork
değerini 1.500-5.500 d/d
arasında sunarak sürüş keyfini
artırıyor. Yüksek performansın
yanında 104 g/km CO2
emisyonu ile segmentinde
fark yaratıyor.

Modüler ve kompakt, verimli
ve performanslı olan bu
motor tam bir ileri teknoloji
konsantresidir. Mükemmel bir
düşük devir Tork / Güç oranı
ile en baştan itibaren pazarın
en iyileri arasında yer alan bir
sürüş keyfi sunuyor.

KEYİF VE

RAHATLIK
Süspansiyon
Peugeot i-Cockpit ve kompakt direksiyon ile kolayca kontrol edilen yeni
süspansiyon sistemi, düşük ağırlıklı yapısı ile sürücünün kontrol hissini
ve hassasiyeti artırıyor.
Yeni PEUGEOT 208’in yürüyen aksamı konfor ve yol tutuşu arasında
mükemmel bir denge sunuyor ve gerçek sürüş keyfini garanti ediyor.

EAT6 Tam otomatik vites kutusu
Yeni PEUGEOT 208’in 1.2 L PureTech 110 hp Stop&Start versiyonu, tüketimi minimize eden ve sürüş zevkini
yükselten EAT6 tam otomatik vites kutusu ile donatıldı.
EAT6 Şanzıman;
• Quicksift teknolojisi sayesinde hızlı ve akıcı vites geçişleri sunuyor.
• İç sürtünmelerin azaltma çalışması ile verimi artırıyor.
• Kaymaları önlemek için her devire ve kullanıma göre kilitlenen tork konvertörü sayesinde enerji verimliliği hemen
hemen bir mekanik vites kutusununki ile aynı düzeyde kalıyor.
Bu sayede manuel şanzımanlı versiyon ile CO2 emisyon farkının sadece 1 g/km düzeyine indirilmesini (aynı tip
lastiklerle) ve kullanım keyfi ve tüketim yönlerinden çok iyi bir konumda olmasını sağlıyor.

ÜSTÜN

TEKNOLOJİ

Farlar
Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan yeni tip ön farlar, biçimlendiren siyah krom maskeleri ve iç çerçeveye özel olarak entegre
edilmiş LED gündüz farları ile farlar Yeni PEUGEOT 208’e diğerleri arasında ilk bakışta ayırt edilebilen daha keskin bir bakış
kazandırıyor. Farın yapısı sayesinde ile virajarda çok daha iyi bir görüş alanı elde ediliyor.

Aslan Pençesi
Yeni PEUGEOT 208’in stop lambaları yeni opal kırmızısı 3D LED** ışık yollarından oluşuyor ve aslan pençelerini anımsatıyor.
Teknoloji mücevherleri ve markanın tasarımının simgeleri olan bu stop lambaları 208 gamının tamamında kullanılıyor.
** %100 LED farlar

GÜVENLİK
Yeni PEUGEOT 208’de donanımlar gelişiyor ve size daha fazla
güvenlik sunuyorlar:
İleri Şehiriçi Güvenlik Sistemi (FARC)
İleri Şehiriçi Güvenlik Sistemi (Şehirde Çarpışma Riskine Karşı
Otomatik Frenaj) 30 km/h hızın altında şehir içi kullanımda
sürücünün müdahale etmemesi durumunda kazadan
sakınılmasını veya ciddiyetinin azaltılmasını sağlayan yeni bir
sistemdir.
Ön camın üzerine entegre edilmiş olan kısa hüzmeli bir lazer
algılayıcı aynı yönde seyreden veya duran bir araç gibi
engelleri algılayabiliyor. Sistem çarpışmayı önlemek veya
çarpışma hızını azaltarak olumsuz sonuçlarını sınırlandırmak
için tam güçlü frenajı otomatik olarak başlatabiliyor. Bazı
durumlarda, bu sistem otomatik olarak araç tamamen
duruncaya kadar işlev görüyor ve böylece önden giden araçla
çarpışmanın önlenmesini sağlıyor.

Hava yastıkları
Çarpışma durumunda standart 6 hava yastığı yolcuların
korunmasını güçlendiriyor: 2 ön hava yastığı, 2 yan hava
yastığı ve önde ve arkada 2 perde hava yastığı.
ESP
Bütün 208’ler standart olarak ASR (antipatinaj), CDS (dinamik
denge kontrolü), AFU (acil fen yardımı), ABS (tekerleklerin
kilitlenmesini önleme) ve EBD (elektronik fren dağıtıcısı)
fonksiyonlarını içeren ESP (Elektronik denge Programı) ile
donatıldı.
Kavşakta statik aydınlatma
Kısa veya uzun hüzmeli farlarda, aracın hızı 40 km/h’nin
altındayken (şehir içinde, virajlı yollarda, kavşaklarda, park
manevraları sırasında...), sinyal lambasına basıldığında veya
direksiyon simidi belli bir açıyla döndürüldüğünde bu
fonksiyon ön sis farı hüzmesinin virajın iç tarafını
aydınlatmasını sağlıyor.

Park Assist ve geri görüş kamerası
Geri görüş kamerası geri vitese geçildiğinde otomatik olarak
devreye giriyor. Bu durumda, geri viteste yapılan manevralarda
gizli engelleri algılamak için görüntü ekranda beliriyor. Bu
fonksiyon bir park yerini algılayan ve kaldırım kenarında iki
araç arasındaki park yerine giriş ve çıkışta yardımcı olan aktif
park yardımı Park Assist sistemiyle de eşleşebiliyor.
Park assist otomatik park yardım sistemi sürücünün
direksiyona dokunmadan kolayca park edebilmesini ve
parktan çıkabilmesini sağlar. Direksiyonu kendisi kumanda
eden sistem sürücüye görsel ve işitsel bilgi vererek manevrayı
kolaylaştırır.
Manuel şanzımanlı bir araçta sürücü gaz, fren, vites değiştirme
ve debriyaja kumanda ederken direksiyon sistemi aracın Park
Assist sistemi tarafından kontrol edilir.

RENKLER
OPAK RENK

SEDEFLİ RENK

MAT DOKULU RENKLER

BEYAZ (Alp)

BEYAZ (Sedefli)

GRİ (İridyum)

METALİK RENKLER

GRİ (Buz)
SİYAH (İnci)

GRİ (Alüminyum)

MAVİ (Derin)

KIRMIZI (Lav)

Metalik Renk
Turuncu (Mars)
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DÖŞEMELER

JANTLAR

16" TITANE Alüminyum jant
Mat Siyah

16" TITANE Alüminyum jant
Hephaïs Gri
* Jantlar Versiyonlara/Motor seçeneklerine göre mevcuttur.
** GT Line.

15" BORE jant kapağı**

15" NIOBIUM jant kapağı

15" AZOTE Alüminyum jant

16" TITANE Parlak Alüminyum jant
Teknik Gri

16" TITANE Parlak Alüminyum jant
Siyah, beyaz lazer baskılı

17" OXYGENE Alüminyum jant
Teknik Gri

17" CAESIUM
Alüminyum jant **

KİŞİSELLEŞTİRME PAKETLERİ
Farklı iç ve dış kişiselleştirme paketlerini, döşeme ve jant seçeneklerini birleştirme olanağıyla kendi kişiselleştirme
paketinizi seçebilirsiniz.

Allure Mars Turuncu / Mentol Beyaz Paket / Parlak Siyah TITANE 16" Alüminyum jantlar,
beyaz lazer baskı

Mistral siyahı Claudia deri döşeme

Allure Derin Mavi / 16" TITANE
Alüminyum jantlar Mat Siyah

İç Kişiselleştirme Paketi
Mentol Beyaz

Allure Buz Gri/ Limon Sarı Paket / 16" TITANE Alüminyum jantlar
Parlak Teknik Gri

İç Kişiselleştirme Paketi Limon Sarı

PEUGEOT 208 ÇİZGİSİ
01 : Kablolu mikrofonlu kulaklık WIZE & OPE
02 : Kasket
03 : OXYGEN markalı kol saati (üç farklı yedek kayışıyla sunuluyor)
04 : Seyyar amfi
05 : Bloknot ve kalemi
06 : Kalem*
07 : Anahtarlık USB 8 Gbyte
08 : Spor çantası*
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* Bu ürünler turuncu ve siyah renkli olarak mevcuttur.
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AKSESUARLAR

1. Tavan Barları + Alaşım Jantlar Caesium
+ Yan Dikiz Ayna Kapakları
2. Bagaj Kapak Spoileri
3. Küllük ve Çakmak
4. Çeki Demiri + Bisiklet Taşıyıcı Platform
5. Bagaj Havuzu
6. 208 Dizayn Sarı Paspas
7. 208 Dizayn Beyaz Paspas
8. Tetrax Akıllı Telefon Tutucu
9. Multimedya Ekran Tutucu
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