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Stempel verdeler

NIEUWE PEUGEOT 208

BOORDEVOL

ENERGIE
Vanaf het eerste moment weet de nieuwe PEUGEOT 208 te verleiden.
Dit heeft alles te maken met zijn vernieuwde design dat
karaktervoller, sportiever en eleganter oogt. Zijn stijl wordt nog
uitgesprokener dankzij de dynamische, jeugdige en frisse look van
de nieuwe metaalkleur Orange POWER.
Met zijn exclusieve kleuren, zijn personalisatiemogelijkheden, zijn
sportieve uitvoeringen, zijn nieuwe hightechuitrusting die nog meer
comfort en veiligheid biedt, en ook zijn nieuwe zowel zuinige als
efficiënte motoren onderscheidt de nieuwe PEUGEOT zich over de
hele lijn.

MAGNETISCHE
VERLEIDING
De nieuwe voorbumper is extra scherp, geraffineerd en gespierd
getekend. De brede rooster met zijn stoere frame is voortaan volledig
geïntegreerd in de bumper.
Deze nieuwe styling vooraan wordt nog benadrukt door nieuwe
tweekleurige koplampen* met zwarte en chromen accenten die voor
een scherpe blik zorgen, en door een kenmerkend katachtig ogende,
hightech LED-signatuur**.
*Standaard vanaf het niveau Active.
**100% LED-verlichting (licht-emitterende diode), standaard vanaf het niveau Active.

SPORTIEF

EN STRAK
De nieuwe PEUGEOT 208 is een karaktervolle en dynamische stadsauto met een uiterst
verzorgde nieuwe styling. Hij onderscheidt zich door zijn klassevolle en tegelijk
sportieve silhouet, met dynamische en eigentijdse verhoudingen.
Samen met de ver naar buiten geplaatste mistlampen, geeft deze krachtige identiteit de
auto een extra breed, dynamisch en stabiel voorkomen waardoor de bestuurder zich
meteen uitgenodigd voelt om plaats te nemen achter het stuur.

LICHTIDENTITEIT
De opvallende achterlichten met LED-technologie* en 3D-strepen zijn echte
blikvangers. Met hun homogene, warme matrode kleur en 3D-effect, zijn het echte
technologische hoogstandjes.
Het volledige PEUGEOT 208-assortiment is voorzien van deze nieuwe achterlichten met
de klauwvormige lichtsignatuur die zo kenmerkend is voor de stijl van het merk.
*100% LED-verlichting (licht-emitterende diodes).

COMPACT EN

BIJZONDER
WENDBAAR
De compacte afmetingen van de nieuwe PEUGEOT 208 – minder dan 4 meter lang –
samen met het compacte stuur, maken hem bijzonder wendbaar in de stad. Extra
rijplezier en een dynamische ervaring verzekerd.
De nieuwe PEUGEOT 208 voelt zich overal in zijn element, in de stad en erbuiten. Hij is
zeer handig voor dagelijks gebruik en makkelijk te parkeren dankzij zijn
achteruitrijcamera en parkeersensoren* (detectie van obstakels bij het achteruitrijden)
en Park Assist*/** (actief hulpsysteem bij fileparkeren, tot 8 km/u). Deze voorzieningen
kunnen gecombineerd worden.
*Standaard of optie naargelang de versies.
**Rijhulpsystemen waarbij de bestuurder de controle over de auto behoudt.

INTUÏTIEVE
EN INTENSE
RIJBELEVING
Met de PEUGEOT i-Cockpit zijn alle functies binnen handbereik en makkelijk te
bedienen. Het compacte stuur, de head-up instrumentenpaneel en het grote 7’’
touchscreen* van de PEUGEOT i-Cockpit zorgen direct voor intense sensaties en een
intuïtief, veilig rijgedrag.
In het kwaliteitsvolle en uitgepuurde interieur van de nieuwe PEUGEOT 208 is elk
detail van belang, van het uitgekiende ruimteaanbod en de materiaalkeuze tot de
unieke hightech lichtsfeer die wordt gecreëerd door de witte achtergrondverlichting
en de blauwe lichtrails van het panoramisch dak.
*Standaard vanaf het niveau Active.

FRISSE EN

MODERNE KLEUREN
Het kleurenpalet en de laksoorten - effen kleur, metaalkleur, paarlemoerkleur,
textuurlak - van de nieuwe PEUGEOT 208 wordt uitgebreid met gloednieuwe
kleuren. Het ruime en gevarieerde gamma van 12 tinten speelt perfect in op
de groeiende vraag naar personalisatie en exclusiviteit.
De nieuwe metaalkleur Orange POWER oogt bijzonder dynamisch, jong en
fris. Deze sprankelende, vrolijke en trendy kleur met glinsterend effect speelt
met het licht en accentueert het karakter van de auto en zijn bestuurder.
Auto afgebeeld in de kleur Orange Power / met exterieurpersonalisatie Menthol White (optie).

PERSONALISATIEACCENTEN
De nieuwe PEUGEOT 208 is beschikbaar met verschillende personalisatiepacks*: het pack
Menthol White met witte accenten geeft de auto een dynamische en elegante uitstraling, terwijl
het pack Lime Yellow met zijn gekleurde accenten bijzonder vrolijk en modern oogt.
De exterieurpacks combineren de elegantie van de zwarte glanslak (sierlijst van de rooster,
buitenspiegelhulzen, sierranden van de mistlampen vooraan) met originele kleuraccenten **
(‘EQUALIZER’-rooster met gekleurd 3D-effect, PEUGEOT-merknaam voor- en achteraan, bies op
het sierdeel van de mistlampen vooraan en richtingaanwijzers op de buitenspiegels).
De interieurpacks maken de binnenruimte nog moderner en kwaliteitsvoller, tot in het kleinste
detail: van sportzetels en verchroomde ventilatieroosters tot kleuraccenten** op de bekleding, het
stuur, het dashboard en de deurpanelen.
*In optie vanaf het niveau Active.
**In de kleur van het gekozen pack.

Auto afgebeeld in de kleur Ice Silver met exterieurpack Lime Yellow (optie).

LICHTSPEL
De nieuwe PEUGEOT 208 is verkrijgbaar met twee innovatieve
textuurlakken die tegelijk mat en glanzend ogen : ICE Grey en
ICE Silver.
Deze opvallende en opwaarderende kleuren reageren sterk op
lichtveranderingen en benadrukken het lijnenspel van de nieuwe
PEUGEOT 208 die zo nog dynamischer en gedistingeerder oogt.
Hun licht korrelige textuur voelt verrassend aan en geeft de auto
een robuust en beschermend voorkomen.
Deze lakken zijn sterker en onderhoudsvriendelijker dan
conventionele matte lakken. Ze zijn ook beter bestand tegen
kleine krassen en frequent wassen, zowel met de
hogedrukreiniger als in de carwash*. Nu deze kleuren ook
toegepast worden op auto’s in dit segment, zijn ze eindelijk voor
iedereen bereikbaar.
*Zonder wax.
Auto afgebeeld in de kleur Ice Silver met exterieurpack Lime Yellow (optie).

GT LINE

STERKE PERSOONLIJKHEID
Met de GT Line wordt het gamma van de nieuwe PEUGEOT 208
verder naar boven uitgebreid. Deze uitvoering wordt gekenmerkt
door zijn sterke, dynamische en sportieve persoonlijkheid en is
leverbaar met de meer krachtige mid-range motoren.
De 3- en 5-deurs modellen zijn uitgerust met de 1.2 l PureTech
110 pk S&S (Stop & Start) benzinemotor en de 1.6 l BlueHDi 100
en 120 pk S&S dieselmotor. Het exterieur van de nieuwe
PEUGEOT 208 GT Line is voorzien van:

• glanzend verchroomde roosteromranding en sierranden van de
mistlampen vooraan;
• ‘EQUALIZER’-rooster met rood 3D-effect;
• lichtmetalen velgen 17’’ CAESIUM met diamanteffect;
• ‘Perla Nera’-zwarte buitenspiegelhulzen;
• verchroomde ruitlijsten;
• verchroomde uitlaatpijp;
• GT Line-logo op de rooster, op de spatbord vooraan en op de
achterklep;
• rode PEUGEOT-merknaam voor- en achteraan;
• dubbelgetinte zijruiten en achterruit.

GT LINE

SPORTIEF KARAKTER
De nieuwe PEUGEOT 208 GT Line die het midden houdt tussen het niveau Allure en de
sportieve GTi-versie, belichaamt perfect de opwaardering die PEUGEOT in zijn
gamma doorvoert.
Het klassevolle en uitgesproken sportieve interieur is voorzien van:
• half-Tep zwart/rode sportzetels,
• rode sierstiksels op de zetels, de armsteunen, de schakelpook en de met leder
beklede handremgreep*;
• glanzend zwarte deurgrepen met rode bies, vooraan*;
• met leder bekleed sportstuur, rode stiksels en matchromen insert;
• zwarte veiligheidsgordels met rode bies*;
• aluminium deurdrempels met PEUGEOT-merknaam;
• aluminium pedalenstel;
• touchscreen met sportief, rood/zwart ‘Redline’-thema.

*Identiek GTi-versie.

HELEMAAL

CONNECTED
De nieuwe PEUGEOT 208 is voorzien van apps, hulpmiddelen en
communicatiemogelijkheden die vlot te bedienen zijn via het
handige 7’’ touchscreen.
Mirror Screen*
Met de Mirror Screen-functie kunt u smartphone-apps die
compatibel zijn met Mirrorlink®** of Carplay®*** bedienen op het
7’’ touchscreen van uw PEUGEOT. Om de schermleesbaarheid en
rijveiligheid te optimaliseren, verschijnen de compatibele apps op
een aangepaste interface.
PEUGEOT Connect Apps*
Diensten toegankelijk via het 7’’ touchscreen van de PEUGEOT
208 dankzij een optionele 3G stick en een abonnement. Met dit
pakket van 17 geconnecteerde diensten ontvangt de bestuurder
realtime-informatie die het rijden vergemakkelijkt: beschikbare
parkeerplaatsen in de buurt, brandstofprijzen in naburige
tankstations, verkeersinformatie, weerbericht, toeristische
informatie uit de Michelingids (rode en groene), TripAdvisor en
Coyote.

*Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies.
** Enkel MirrorLink™ of Carplay®-gecertificeerde apps werken zowel in een stilstaande
auto als tijdens het rijden. Sommige functies van de betrokken apps zullen tijdens het
rijden niet beschikbaar zijn. Bepaalde content die gratis toegankelijk is op uw
smartphone, vereist een MirrorLink™ of Carplay®-gecertificeerde gelijkwaardige app
tegen betaling. De Mirror Screen-functie werkt via de MirrorLink™-technologie voor
telefoons met het Android-, Blackberry- en Windows-besturingssysteem die
compatibel zijn met MirrorLink™ en via Carplay® voor telefoons met iOsbesturingssysteem, op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met
internettoegang afsloot bij zijn provider. De nieuwe smartphones zullen gaandeweg
met deze technologie uitgerust zijn.
***Carplay® is een communicatieprotocol van Apple. Eind 2015 beschikbaar voor de
PEUGEOT 208.

PEUGEOT

EN HET MILIEU
PEUGEOT heeft een uitgebreid gamma auto’s met lage
emissiewaarden: ruim de helft van de wereldwijde verkoop van het
merk bestaat uit auto’s die minder dan 140 g CO2 per km
uitstoten. PEUGEOT slaagt hierin dankzij beproefde technologieën
waarin het merk toonaangevend is, zoals de dieselmotor met
roetfilter (geïntroduceerd in 2000) die nu beschikbaar is in een
uitgebreid gamma. Ruim 2,1 miljoen auto’s zijn er inmiddels mee
uitgerust. De zelfreinigende roetfilter draagt bij tot een schoner
milieu door de uitstoot van roetdeeltjes met 99,99% te reduceren
tot het laagst meetbare niveau (0,004 g/km). Nog meer
technologieën waarmee PEUGEOT baanbrekend werk levert zijn
het Stop & Start-systeem en de ontwikkeling van een nieuwe
generatie diesel- en benzinemotoren.

Genormaliseerd verbruik l/100 km (1)
Motoren

De meest doeltreffende en zuinige technologie op de markt, voor
het beperken van de uitstoot van dieselmotoren, met een
gemengd brandstofverbruik vanaf 3 l/100 km.
Tot de efficiënte technologieën waarmee de PEUGEOT 208 is
uitgerust, behoren ook de BlueHDi-dieselmotoren die voldoen
aan de Euro 6-norm. Door een exclusieve combinatie van het
SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction*) en de roetfilter met
additief (FAP), kan de BlueHDi-technologie het brandstof-verbruik
drastisch verlagen, de NOx-uitstoot (stikstofoxide) met ruim 90%
en de CO2-uitstoot tot 79 g/km** (record in het segment)
reduceren, en 99,9% van het fijn stof tegenhouden.
*Selectieve Katalytische Reductie.
**Op ‘laag verbruik’-versie.

Versnellingsbak

Buiten de stad

Gemengd

CO2 (g/km)

1,0 l PureTech 68 pk

BVM5

5,2*

3,9*

4,4*

102*

1,2 l PureTech 82 pk

BVM5

5,5*

3,9*

4,5*

104*

1,2 l PureTech 82 pk S&S

(2)

ETG5

4,6**

3,9**

4,2**

97**

BVM5

5,6*

3,8*

4,5*

103*

1,2 l PureTech 110 pk S&S

EAT6

5,7*

3,8*

4,5*

104*

1,6 l BlueHDi 75 pk

BVM5

4,2*

3*

3,5*

90*

1,2 l PureTech 110 pk S&S

1,6 l BlueHDi 100 pk S&S

(2)

BVM5

3,6**

2,7**

3**

79**

1,6 l BlueHDi 100 pk S&S

BVM5

3,8*

3,2*

3,4*

87*

1,6 l BlueHDi 116 pk S&S

BVM6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

1,6 l BlueHDi 120 pk S&S

BVM6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

* Met TBRR-banden (Energy Saver-banden met zeer lage rolweerstand).
** Met UBRR-banden (Energy Saver-banden met ultra lage rolweerstand).
(1) Volgens richtlijn 99/100/CE.
(2) Laag verbruik-versie.

Zuinige benzinemotoren met een gemengd brandstofverbruik van
minder dan 4,5 l/100 km.
De nieuwe PEUGEOT 208 is leverbaar met een assortiment 3cilinder PureTech-benzinemotoren van de laatste generatie. Ze
voldoen allemaal aan de Euro 6-norm en staan garant voor
uitstekende prestaties en lage gebruikskosten. Deze motoren zijn
compacter en lichter en hebben daarom een beter rendement.
Een optimale verbranding en beperkte wrijving zorgen ervoor dat
ze superieure prestaties leveren. Ze zijn niet enkel opmerkelijk
performant maar ook bijzonder zuinig. Ten opzichte van een 4cilindermotor met hetzelfde vermogen liggen het
brandstof-verbruik en de CO2-uitstoot van de PureTech-motoren
tot wel 25% lager.

In de stad

BVM5 : manuele 5-versnellingsbak.
BVM6 : manuele 6-versnellingsbak.
ETG5 : gepiloteerde versnellingsbak.
EAT6 : automaat met 6 gangwissels (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S : Stop & Start.

MOTOREN
BlueHDi-technologie
De BlueHDi-motoren combineren superieure prestaties met minimale
verbruiks- en emissiewaarden. Alle uitvoeringen van de nieuwe
PEUGEOT 208 die met een BlueHDi-motor zijn uitgerust, hebben een
CO2-uitstoot van minder dan 95 g/km en een gemengd
brandstofverbruik van 3,6 l/100km. Hiermee is de familie van 1.6 l
BlueHDi-motoren het best presterende gamma dieselmotoren op de
markt! Ze zijn allemaal voorzien van een Stop&Start-systeem met
versterkte startmotor, behalve de 1,6 l BlueHDi 75 pk.

Driecilinder PureTech-benzinemotor
Deze modulaire, compacte, schone en krachtige motor is
een toonbeeld van efficiëntie en hoogwaardige technologie.
Het rijplezier dat deze krachtbron vanaf de laagste
toerentallen biedt, behoort tot de top in dit segment. Hij
onderscheidt zich bovendien door een uitstekende
verhouding tussen koppel bij laag toerental en vermogen. Bij
een gelijkwaardig prestatieniveau en rijcomfort zorgt deze
baanbrekende technologie ervoor dat het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot tot 25% verminderen.

1,2l PureTech 110 pk S&S

1,6l BlueHDi FAP 100 pk S&S

VERSNELLINGSBAK

BVM5/EAT6 (automaat)

VERSNELLINGSBAK

BVM5

MAXIMAAL KOPPEL

205 Nm bij 1500 tr/min

MAXIMAAL KOPPEL

254 Nm bij 1750 tr/min

BESCHIKBAARHEID KOPPEL

tussen 1500 en 5500 tr/min

DIRECTE INSPUITING ONDER HOGE DRUK
NIEUWE GENERATIE HOOG
RENDEMENT TURBO
GEMENGD VERBRUIK (l/100 km) (1)
CO2-UITSTOOT (gemengd - g/km)

200 bar

Tussen 1750 en 3750 tr/min

BESCHIKBAARHEID KOPPEL
GEMENGD VERBRUIK (l/100 km)

(1)

CO2 -UITSTOOT (gemengd - g/km)

3*/3,4**
79*/87**

240 000 tr/min
4,5
103/104

BVM5 : manuele 5-versnellingsbak.
EAT6 : automaat met 6 gangwissels (Efficient Automatic Transmission 6), voorzien van de
Quickshift-technologie die garant staat voor snel, soepel en comfortabel schakelen.
S&S : Stop and Start.
FAP : Roetfilter met additief.
(1) Volgens richtlijn 99/100/CE.
* Versie ‘Zeer Laag Verbruik’, met UBRR-banden (Energy Saver-banden met ultra lage
rolweerstand)
**Met TBRR-banden (Energy Saver-banden met zeer lage rijweerstand)

RIJPLEZIER
Onderstel
De nieuwe PEUGEOT 208 levert superieure rijprestaties dankzij de
PureTech- en BlueHDi-motoren die niet enkel krachtig en veelzijdig
maar ook zuinig zijn, zonder afbreuk te doen aan het rijplezier
Samen met de PEUGEOT i-Cockpit en zijn compacte stuur, de aan
verschillende motorvarianten aangepaste wielophanging, en het
optimale gewicht dat de auto zuiniger en vinniger maakt, zorgt het
onderstel van de nieuwe PEUGEOT 208 voor een perfecte balans
tussen rijcomfort en wegligging. Weergaloos rijgenot verzekerd!

Automatische transmissie EAT6
De nieuwe PEUGEOT 208 met 1,2 l PureTech-motor 110 pk S&S is leverbaar met de EAT6 automaat versnellingsbak die garant
staat voor optimaal brandstofverbruik en intense rijsensaties.
EAT6 is voorzien van de Quickshift-technologie die zorgt voor:
• snel en soepel schakelen,
• meervoudig schakelen (meerdere versnellingen na elkaar).
Het rendement (energie-efficiëntie) is bovendien bijna gelijk aan dat van een manuele versnellingsbak dankzij:
• minder interne wrijving,
• koppelomvormervergrendeling (gebruik van lock-up van koppelomvormer, telkens wanneer nodig, om slip te voorkomen).
Vergeleken met een manuele versnellingsbak ligt de CO2-uitstoot zo (bij identieke banden) slechts 1 g/km hoger, waardoor deze
versie uitstekend scoort qua rijcomfort en zuinig verbruik.

HOOGWAARDIGE

TECHNOLOGIE

Koplampen
Met hun zwarte en verchroomde binnenwerk en hightech LED*-lichtsignatuur geven de koplampen de PEUGEOT 208 een
duidelijk herkenbare, scherpe blik. Bovendien zorgen ze voor een uitstekende zichtbaarheid, vooral zijwaarts en in bochten.

Achterlichten
De achterlichten van de nieuwe PEUGEOT 208 met LED**-technologie en matrode 3D-strepen trekken direct de aandacht. Deze
technologische hoogstandjes, kenmerkend voor de stijl van het merk, zijn standaard voorzien op alle uitvoeringen van de 208.

*100% LED-dagrijverlichting (licht emitterende diodes). Standaard vanaf het niveau Active.

**100% LED-verlichting (licht emitterende diodes).

VEILIGHEID
De nieuwe PEUGEOT 208 is uitgerust met geavanceerde
voorzieningen die u extra veiligheid bieden:
Active City Brake*
Active City Brake (automatisch stadsremsysteem) is een nieuw
systeem dat - tot een snelheid van 30 km/u en indien de
bestuurder niet reageert - een ongeval kan voorkomen of de
gevolgen ervan beperkt.
Een lasersensor met kort bereik (Lidar) aan de bovenzijde van
de voorruit detecteert obstakels zoals een rijdend of stilstaand
voertuig in de rijrichting. Het systeem kan automatisch met
volle kracht remmen om een aanrijding te voorkomen of de
ernst ervan beperken door de snelheid van de aanrijding te
verlagen. In bepaalde gevallen kan het systeem de auto
volledig tot stilstand brengen om de aanrijding met de
voorligger te voorkomen.

*In optie vanaf het uitrustingsniveau Active.

Airbags
Bij een aanrijding worden de inzittenden beschermd door 6
standaard airbags: 2 frontale airbags, 2 laterale airbags voorin
en gordijnairbags voor- en achterin.
ESP
Elke 208 is standaard voorzien van ESP (elektronisch
stabiliteitsprogramma). Dit systeem bestaat uit: ASR
(antislipregeling), CDS (dynamische stabiliteitscontrole), AFU
(noodremassistentie), ABS (antiblokkeersysteem) en ERV
(elektronische remkrachtverdeler).
Statische bochtverlichting*
Met ingeschakelde dimlichten of grootlichten, wanneer de
richtingaanwijzer wordt gebruikt of de stuurhoek een bepaalde
waarde overschrijdt, en de wagensnelheid lager is dan 40 km/u
(stadsverkeer, bochtige weg, kruispunt, parkeermanoeuvres
enz.), verlicht de lichtbundel van de mistlamp de binnenzijde
van de bocht.
*Standaard vanaf het niveau Allure.

Park Assist en achteruitrijcamera*
De achteruitrijcamera wordt automatisch geactiveerd bij het
inschakelen van de achteruitrijversnelling. De beelden
verschijnen op het touchscreen zodat u obstakels achter de
auto kunt waarnemen wanneer u een achterwaarts
manoeuvre uitvoert. De camera kan worden gekoppeld aan
Park Assist, een actieve parkeerhulp die parkeerruimte
detecteert en de auto automatisch in- en uitparkeert (bij
fileparkeren). Park Assist bedient de stuurinrichting en
informeert de bestuurder via visuele meldingen en
geluidssignalen.
*In optie naargelang de versies.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance*
PEUGEOT zorgt ervoor dat de noodoproepfunctie voor
iedereen in Europa bereikbaar wordt. Wanneer elke minuut
voor u telt, kunt u erop vertrouwen dat PEUGEOT Connect
SOS bliksemsnel reageert.
Automatische noodoproep: wanneer de airbags of de
pyrotechnische gordelspanners geactiveerd worden, stuurt de
auto automatisch een noodoproep, zonder tussenkomst van
de bestuurder. PEUGEOT Connect SOS lokaliseert dan de
auto, neemt telefonisch contact op met de inzittenden en
roept de passende hulpdiensten op. De gesprekken gebeuren
in de taal van de eigenaar van de auto.
Handmatige noodoproep: is de bestuurder slachtoffer of
getuige van een noodsituatie (onwel worden, geweld), dan kan
hij snel een beroep doen op PEUGEOT Connect SOS. Even (3
seconden) de SOS-knop op de plafondconsole indrukken is
voldoende.
Bij immobilisatie van de auto kan een noodoproep worden
verstuurd door de knop met PEUGEOT-leeuw op de
plafondconsole 3 seconden lang in te drukken. Een gesproken
bericht bevestigt dat de oproep naar PEUGEOT Assistance is
verstuurd.
*PEUGEOT Connect SOS is beschikbaar in optie, naargelang de versies, op de
PEUGEOT 208 uitgerust met de desbetreffende module, op voorwaarde van
acceptatie bij de bestelling van de auto en afhankelijk van de algemene
gebruiksvoorwaarden van de dienst, beschikbaar in de verkooppunten.

KLEUREN*
EFFEN KLEUREN

Banquise wit

PAARLEMOERKLEUR**

Hurricane grijs**

METAALKLEUREN**

Perle Nacré wit

TEXTUURLAK**

Perla Nera zwart

Aluminium grijs

Ice Silver

Shark grijs

Rubi rood

Ice Grey

METAALKLEUR**
Orange Power
Virtuel blauw

Dark Blue
*Beschikbaar naargelang de versies/bekledingen.
**Optie.
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BEKLEDINGEN*
* Bekledingen beschikbaar naargelang de versies/kleuren
** GT Line
*** In optie naargelang de versies

VELGEN*

Lichtmetalen velg16’’ TITANE** - mat
zwart, diamantpatroon

*Beschikbaar volgens versies/motoren
**Enkel beschikbaar als accessoire
***Bestaat in wit op het niveau Like
****GT Line

Wieldop 15’’ BORE***

Wieldop 15’’ NIOBIUM

Lichtmetalen velg 15’’
AZOTE

Lichtmetalen velg 16’’ TITANE Technical
Grey

Lichtmetalen velg 16’’ TITANE

Lichtmetalen velg 17’’ OXYGENE
Technical Grey - diamanteffect

Lichtmetalen velg 17’’
CAESIUM**** - diamanteffect

PERSONALISATIE

Combinaties tussen packs Menthol White / Lime Yellow niet mogelijk.
(1)
Optie.

Maak een keuze uit de verschillende Packs voor het exterieur en het interieur, de bekledingen en de velgen om uw
PEUGEOT 208 aan uw eigen smaak aan te passen.

Allure Orange Power / Pack MENTHOL White /
Lichtmetalen velgen 16’’ TITANE - glanzend zwart,
witte lasergravering (niet beschikbaar in België)

Lederen bekleding Claudia Mistral zwart(1)

Allure Virtuel blauw / Lichtmetalen
velgen 16’’ TITANE – mat zwart,
diamantstructuur (enkel beschikbaar
als accessoire)

Allure Ice Silver / Pack Lime Yellow /
Lichtmetalen velgen 16’’ TITANE Technical Grey

Personalisatie interieur Menthol White(1)

Personalisatie interieur Lime Yellow(1)

LIFESTYLE
01 : Hoofdtelefoon met draadverbinding en microfoon, ook met WIZE&OPE-logo.
02 : T-shirt, korte mouwen*
03 : Pet
04 : Thermosbeker*
05 : Horloge, ook met OXYGEN-logo (met drie verwisselbare bandjes)
06 : Draagbare versterker
07 : Notitieblok met pen
08 : Pen*
09 : USB-stick, 8 GB, met sleutelhanger
10 : Bowlingtas*
01
*Beschikbaar in oranje en zwart
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ACCESSOIRES

1. Dakdragers + velgen Caesium +
verchroomde spiegelkappen
2. Spoiler
3. Rokerskit (asbak + sigarenaansteker)
4. Trekhaak + fietsendrager
(platformmodel)
5. Kofferbodem
6. Tapijtenset Lime Yellow
7. Tapijtenset Menthol White
8. Smartphonehouder Tetrax Smart
9. Multimediahouder

DIENSTEN EN DEALERNET
Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verdelers die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen,
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST
PEUGEOT WAARBORG(1)
Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg van
3 jaar op de koetswerklak en een
waarborg van 12 jaar tegen
doorroesten(2).
PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar
00 32 2 627 61 20 komt u elke tegenslag
te boven, in heel West-Europa. Peugeot
Assistance(1) waakt 24 uur op 24, 7 dagen
op 7.

1.
PEUGEOT OPTIWAY CONTRACTEN(1)
Uitbreiding en Onderhoud, twee unieke
formules op maat om kommerloos rond
te rijden. Assistentie bij het herstellen na
een defect, vervanging van de aan slijtage
onderhevige onderdelen bij de
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst op uw wagen en

blijft altijd genieten van de
kwaliteitsgarantie van Peugeot. Voor
optimale bewegingsvrijheid.
PEUGEOT VERZEKERING(3)
Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten aan, zonder verrassingen,
gekoppeld aan de exclusieve diensten
van het Peugeotnet :
• Bescherming van het voertuig : 3 jaar
waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering
kiezen voor een klassieke
cashvergoeding of een nieuwe Peugeot
met dezelfde cataloguswaarde. Deze
waardegarantie is geldig gedurende de
eerste 3 levensjaren van uw voertuig.
• Uniek : totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig.
• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1ste schadegeval.

• De Click.
Hebt u een ongeval dan voorkomt de
Click dat u daar via uw premie op
afgestraft wordt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste
hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of
brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (max. 3 maanden).
• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeotverdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.
Kortom, met Peugeot Verzekering
profiteert u van de inzet van het
Peugeotnet én van alle voordelen van een
contract bij een gevestigde
verzekeringsmaatschappij.

• Bescherming van de bestuurder.

Bel het gratis nummer 0800/96 390 voor
een offerte op maat (enkel geldig in
België).

PEUGEOT BOUTIQUE

WEBSITE PEUGEOT

PEUGEOT CONTACT CENTER

Een compleet gamma accessoires en
uitrustingen van Peugeot-makelij die
speciaal voor uw wagen werden
ontworpen. Voor meer informatie, kunt u
terecht bij de verdeler van uw keuze.

Ontdek Peugeot op het internet en surf
naar : http://www.peugeot.be

België : 078/15.16.15

PEUGEOT STRETCHING(4)
Vaker van auto veranderen is nu mogelijk !
Deze financiering biedt u een originele
manier om uw nieuwe Peugeot aan te
schaffen. Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het
contract beslissen om uw Peugeot te
houden door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met
overname van uw vroegere wagen
(gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN(4)
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling
gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over een maximale duur van 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER

2.

4.

6.

8.

(1) Vraag uw verdeler de overeenkomstige contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa.
(3) Peugeot Verzekering is een product van Axa Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979).Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel Tel : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
PSA Finance Belux N.V. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor Axa Belgium N.V. De door de FSMA erkende Peugeot-verdelers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V.
De Peugeot-verdelers die niet door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger.Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een gratis offerte te ontvangen.
(4) Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van minimum 15% Klassieke lening : lening op afbetaling. Voorstellen gedaan door Peugeot Finance,
merk van PSA Finance Belux N.V. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr. 019653A, Sterstraat 99 te B-1180 Brussel, Tel : 02/370 70 11, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

3.

5.

7.

9.

De informatie en de afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals zij gekend zijn op het moment van het drukken van dit document. Naargelang de versie is de voorgestelde uitrusting
standaard ofwel in optie. In het kader van het streven naar een constante verbetering van de producten kan Peugeot op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige
fotografische reproductietechnieken laten niet toe de kleuren natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt
u terecht bij uw Peugeot-verdeler. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.

