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2 3(1) Afhankelijk van het uitrustingsniveau 

WORD ONWEERSTAANBAAR . VR IJMOE D IG  &  ON BE SCHAA MD.

De nieuwe PEUGEOT 208 heeft een sterke persoonlijkheid waarmee je gezien mag worden. De lage daklijn, 

de lange motorkap en krachtig gewelfde flanken onthullen zijn sportieve aard. Met frisse en originele 

carrosseriekleuren zal de nieuwe PEUGEOT 208 vooral opvallen. Zeker met de carrosserieafwerking 

‘Black Diamond’, waarbij de bovenste helft van de carrosserie in zwart is uitgevoerd.

De expressieve voorzijde van de nieuwe PEUGEOT 208 is voorzien van een royale verchroomde

grille(1) en heeft een moderne en stoere blik met zijn full-LED koplampen(1) met klauwafdruk en

zijn LED-dagrijverlichting. De achterzijde onderscheidt zich door de glanzend zwarte horizontale

balk die voorzien is van full-LED achterlichten met kenmerkende klauwafdruk, die bij aangezet

contact altijd branden. 
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(1) Alleen gecertificeerde MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- of Android Auto-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt. Tijdens het rijden kunnen 
bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. Ga voor meer informatie naar http://services.peugeot.nl/mirror-screen/. Apple CarPlayTM werkt met Smartphones met iOS 9.0 of hoger.
MirrorLink® is compatibel met Smartphones met Android 5.0+ of hoger. Android Auto werkt met Smartphones met Android 5.0 of hoger. De app die nodig is om Android Auto te laten functioneren is nog
niet uitgerold in Nederland door Google. Derhalve is het gebruik van Android Auto op dit moment nog niet mogelijk. (2) Afhankelijk van het uitrustingsniveau. 

VOORUITSTREVENDE CONNECT IV ITE IT.

Laat u leiden door het Peugeot Connect navigatiesysteem voorzien van de services van TomTom® Traffic en gebruik de Mirror Screen Triple Play

functie(1) om uw favoriete apps te gebruiken op het touchscreen. De Keyless Entry & Start met benaderingsfunctie(2) biedt u, naast het starten 

zonder sleutel, een ontgrendeling van de auto als u de auto benadert, en tevens een vergrendeling wanneer u de auto weer achter u laat. 

Als u de sleutel op zak heeft gaat dit volledig automatisch! 

Bovengenoemde voorzieningen zijn beschikbaar afhankelijk van de uitvoering 

STAP  IN  DE  N IEUWE GENERAT IE .

Ontdek in het interieur de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit 3D van de nieuwste generatie. Ervaar de wendbaarheid en het intuïtieve 

rijgedrag dankzij het compacte stuurwiel met geïntegreerde bedieningstoetsen, het configureerbare instrumentenpaneel met uniek

3D-effect, het 10 inch HD touchscreen en de 7 ‘Toggle switches’ voor het snel bedienen van de belangrijkste functies. Pas ten slotte

de sfeer in het interieur aan door te kiezen uit de 8 kleuren LED-sfeerverlichting. 



6 7(1) Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering

DICHTER  B IJ  AUTONOM IE .

Met de nieuwe PEUGEOT 208 beschikt u over diverse intelligente rij-assistenten die uw veiligheid verhogen. Diverse rijhulpsystemen vergezellen u,

zoals het Pack Drive Assist(1): Lane positioning Assist, verkeersbordherkenning en adaptieve cruise control. En u beschikt over parkeerhulpsystemen

zoals Actieve parkeerhulp(1), waarmee u automatisch kunt in- en uitparkeren. 

EEN GEHEEL  N IEU W CONCEPT.

De nieuwe PEUGEOT 208 beschikt over het compleet nieuwe CMP/eCMP platform dat modulair is en geschikt voor meerdere vormen van 

aandrijving, waardoor u kunt kiezen tussen een verbrandingsmotor of elektromotor zonder compromis. U profiteert daarmee van excellente

prestaties, een geweldige wegligging, een bescheiden gewicht met de daarbij horende handelbaarheid en een hoog comfort met een laag 

geluidsniveau. Ingrediënten om uw dagelijkse ritten tot een groot plezier te maken. 



8 9(1) Afhankelijk van het uitrustingsniveau (1) gemeten volgens de WLTP-cyclus.  (2) met een snellader van min. 100 kW

e-MOT ION e -208 . E L E KTR ISCH R IJD E N  ZOA L S  U  DAT  WILT.  

Door zijn lage geluidsniveau, soepele rijgedrag en geweldige rijeigenschappen zal de elektrisch aangedreven e-208 u zeker bevallen. 

Hij onderscheidt zich door details die de technologische vooruitgang onderstrepen: een subtiel “e”-monogram, de tweekleurige 

PEUGEOT-leeuw, de grille in kleur van de carrosserie, glanzend zwarte wielkastranden(1), 17 inch lichtmetalen velgen(1) die bijdragen 

aan de aerodynamica, en in het interieur een geraffineerde bekleding in Alcantara(1) en stof. Er is bovendien geen enkele concessie 

gedaan aan het comfort en de binnenruimte. 

Stap in de e-208 en laat u verleiden door een aangename elektrische rijervaring dankzij de 3 mogelijke rijconfiguraties: economisch, normaal 

en sport. Het onmiddellijk beschikbare vermogen van 100 KW (136pk) en zijn autonomie tot 340 km(1) garandeert u een prettige en krachtige 

rijsensatie in alle stilte. Laad onderweg 80% van de batterij op bij een snellaadstation  in slechts 30 minuten(2) en ga waar u heen wilt. 

Het plannen van uw route, inclusief oplaadpunten en tips voor zuinig rijden doet u met een app op uw smartphone.

DE N I E UWE PEUGEOT E -208  GT  
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DE  H IGH  TECH AUTOMAAT.WEERGALOOS MOTORAANBOD.  

De EAT8 (Efficient Automatic Transmission) automatische versnellingsbak is uniek in zijn segment, met elektronische bediening en de mogelijkheid

tot handmatige bediening achter het stuurwiel. Dankzij de Quickshift technologie gaat het schakelen snel en soepel zonder merkbare overgangen.

Als u eenmaal kennis heeft gemaakt met de nieuwe automatische EAT8 versnellingsbak wilt u nog maar één ding: rijden! 

De nieuwe PEUGEOT 208 bezit een volledig scala aan geavanceerde, Euro6.d-conforme benzine- en dieselmotoren. 

Er is keuze uit drie PureTech benzinemotoren met 75, 100 of 130 pk. De PureTech 100 en 130 zijn beschikbaar met EAT8 achttrapsautomaat.  

Daarnaast is een zuinige BlueHDi dieselmotor leverbaar met 100pk.

NIEUWE P EU GEOT 2 08  GT  L I NE  


