
PEUGEOT 108





Durf u te onderscheiden van de massa en toon uw karakter!
Maak uw keuze tussen de berline of de versie met vouwdak, laat uw creativiteit de
vrije loop met de thema’s en interieurambiances, kies het aantal portieren en de
kleuren en stel zo een auto samen die bij u past. U zult versteld staan over de
mogelijkheden. Dankzij de hightech uitrusting van uw Peugeot 108 bent u altijd
“connected” en geniet u optimaal van het dynamische en comfortabele rijgedrag. 
Met de Peugeot 108 bent u altijd uzelf, waar u ook naar toe gaat!

TOON UW
KARAKTER108



Met het thema Dressy van de Peugeot
108 krijgt het tijdloze pied de poule-
motief een nieuwe interpretatie. 
Een elegant en sportief motief, 
een must voor de fashionista. 
Dit thema weet op meesterlijke 
wijze modieuze en chique kenmerken 
te combineren.



Muzikant in hart en nieren of gewoon
muziekliefhebber, bevestig uw temperament
met het thema Playlist ! De kleurrijke en op
audiospelers geïnspireerde pictogrammen
passen perfect bij uw muzikale persoonlijkheid
.







Het thema Diamond heeft net als een diamant vele facetten. De nu eens matte en dan weer
glanzende prisma’s geven diepte en beweging aan de carrosserie. Een opvallend thema met een
rock’n’glam-uitstraling. 



Het thema Tattoo wordt gekenmerkt door bloemmotieven in 
de stijl van street art. De bijzonder strak getekende bloemen 
en bloembladen hebben een bijna metalen uitstraling. 
Het thema Tattoo geeft de Peugeot 108 een gewaagd en 
bijzonder karakter, dat romantiek combineert met stadse brutaliteit. 
Dit thema is u op het lijf geschreven!





Speel dubbel spel met het nieuwe thema Dual 2, met een twotone-
kleurstelling voor zowel de 3-deurs als de 5-deurs 108. De  twee
kleuren worden van elkaar gescheiden door een van donker naar
transparant overlopende  sticker.Met het thema Dual kunt u beide
aspecten van uw karakter tot uiting brengen.







Hightech en urban, dat is het thema Barcode. 
Een speelse combinatie van lijnen en kleuren 
die korte metten maakt met bestaande dresscodes. 
Met dit bijzonder eigentijdse thema geeft u uw 
108 een ultramoderne uitstraling. 



Het thema Sport is geïnspireerd op de racerij. 
Op de motorkap en de achterschermen is een subtiel 
blokmotief aangebracht. 
De buitenspiegels hebben glanzend zwarte kappen met een 
rode bies en het interieur is voorzien van speciale matten. 
Met het thema Sport krijgt de Peugeot 108 een stadse 
en modieuze look die aansluit bij zijn sportieve lijnen. 





PERSONALISATIE



De Peugeot 108 biedt u tal van mogelijkheden uw auto te personaliseren. 
Met stickers op de carrosserie, het dashboard, de buitenspiegels én de sleutel*, alsmede een bijpassende
mattenset, krijgt uw 108 helemaal een exclusieve uitstraling.

*Verschilt per thema.



GT LINE
NIEUWE 108
De nieuwe 108 GT Line heeft een sportief karakter met zijn specifieke 15” lichtmetalen velgen “S ligne”, een diffuser in glanzend
zwart met chromen uitlaatsierstuk in het midden en zwarte spiegelkappen. Daarnaast heeft   hij een rijke uitrusting met onder
andere navigatie, touchscreen, Active City Brake, Lane Departure Warning System.



 



EEN STIJLVOLLE
STADSAUTO

CITADINE 



De compacte 108 is een modieuze en
elegante auto. Met zijn geraffineerde
silhouet, dynamische lijnen en
doordachte details trekt hij onmiddellijk
de aandacht. 

De hightech koplampen, die zwarte 
en verchroomde accenten combineren,
en de LED-lichtgeleiders versterken 
dit chique en stijlvolle karakter. 

Aan de achterzijde geven de drie
lichtbanen een diepte-effect aan 
de achterlichten, waarin het
achteruitrijlicht en het mistachterlicht
zijn opgenomen. 



De hightech en “connected” uitrusting van
de Peugeot 108 maakt het rijden   extra
gemakkelijk. 

Vanaf de Allure is de 108 standaard
uitgevoerd met een 7 inch groot en intuïtief 
te bedienen touchscreen, met radio 
en Bluetooth. Op het scherm wordt 
alle nuttige rijinformatie weergegeven:

• het geeft de beelden weer van de
optionele achteruitrijcamera om u het
inparkeren nog verder te vergemakkelijken.

• het vormt de interface tussen u, de
autoradio, de boordcomputer en de
instellingen van de auto.

Dankzij het Keyless Entry and Start-systeem*
kunt u de auto vergrendelen en ontgrendelen
zonder dat u de sleutel tevoorschijn hoeft te

halen en kunt u de motor starten met één
druk op de startknop. 

De Climat Control* regelt perfect de
temperatuur in het interieur, de
aanjagersnelheid,  de luchtverdeling en de
luchttoevoer.

De PEUGEOT 108 kan beschikken over 
de nieuwste veiligheidsvoorzieningen* :

Active City Brake 
Dit moderne veiligheidssysteem helpt
aanrijdingen met andere auto’s te vermijden.
Het omvat een camera en sensoren die
continu de afstand tot het voorliggende
voertuig   monitoren en de bestuurder zonodig
waarschuwen. In geval van onoplettendheid
van de bestuurder helpt dit systeem dus om
aanrijdingen zoveel mogelijk te beperken.
Lane Departure Warning System 

Aan de optie Active City Brake is ook het 
Lane Departure Warning System gekoppeld.
Dit systeem zal  bij wegen met goed
waarneembare rijbaansignalering de
bestuurder waarschuwen met een
geluidssignaal en een waarschuwing op het
instrumentenpaneel, indien de bestuurder van
rijbaan neigt te wisselen, zonder dat de
richtingaanwijzer geactiveerd is (**). 

(*) Afhankelijk van de uitvoering optioneel, standaard of niet
verkrijgbaar.
(**) Wees voor uw veiligheid tijdens het rijden alert op de
eerste tekenen van vermoeidheid, houd na twee uur
een  pauze en blijf onder alle omstandigheden alert.



INTELLIGENT 
EN CONNECTED 





EN NOG STEEDS EVEN COMPACT 
COMFORTABEL         

De Peugeot 108 is zowel compact als
comfortabel: een knappe prestatie! 
Het interieur biedt royaal plaats aan vier
inzittenden en is voorzien van een groot 
aantal opbergruimten. 
Ook de ergonomie heeft alle aandacht
gekregen: de bestuurder, die profiteert van 
een in hoogte verstelbare stoel*, heeft alle
bedieningsfuncties binnen handbereik. 

Nog een voordeel: de bagageruimte van 
de 108 is bijzonder ruim voor een auto uit dit
segment. Hij heeft een inhoud van 243 l 
(196 dm3 (VDA-norm)). En dankzij de in twee
delen (50 - 50)* neerklapbare achterbank 
kan de inhoud ervan worden vergroot tot
maar liefst 868 l (780 dm3 (VDA-norm)).
De bagageruimte is bovendien gemakkelijk
toegankelijk: de tildrempel bedraagt slechts
77 cm en de hoedenplank wordt bij het
openen van de achterklep automatisch 

tegen de achterruit opgeklapt.
Met de Peugeot 108 TOP! profiteert u van 
een groot open dak. Het canvas gedeelte
beslaat bijna de gehele lengte van het dak 
en kan elektrisch worden bediend. 
U kunt het dak in elke gewenste stand zetten.
Voor nog meer comfort wordt bij het openen
van het dak automatisch een windgeleider
uitgeklapt die de luchtwervelingen in het
interieur beperkt.

* Standaard vanaf niveau Active



Bij de Peugeot 108 heeft u de 
keuze uit drie combinaties van motor en
versnellingsbak. In alle gevallen betreft het
een bijzonder efficiënte driecilindermotor. 
Dankzij het Stop & Start-systeem van de
1.0 e-VTi 68, dat uitermate geschikt is voor
gebruik in de stad, neemt het
brandstofverbruik, de uitstoot van
schadelijke stoffen en het geluidsniveau af.

MOTORISATIES
Voor nog meer gemak is de Peugeot 108
ook leverbaar met een elektronisch
gestuurde ETG5-versnellingsbak. 
Deze versnellingsbak combineert het
comfort van een automatische transmissie
met het rijplezier van een handgeschakelde
versnellingsbak dankzij de schakelflippers
achter het stuurwiel.

Bovendien is de Nieuwe Peugeot 108
leverbaar met een 3-cilinder PureTech 
1.2 VTi 82-motor en met de handgeschakelde
5-versnellingsbak bedraagt  de CO2

uitstoot  slechts 99 g/km. 
De benzinemotoren uit deze familie zijn
compacter en lichter. Door een verbeterde
verbranding en minder interne wrijving zijn
ze bijzonder efficiënt.



Gestandaardiseerde verbruikscijfers, gebaseerd op
metingen van deUTAC 1.0 l. e-VTi 68   1.0 l. VTi 68   ETG5 1.2 PureTech 82 

Verbruik binnen de bebouwde kom (l/100 km) 4,5 5,0 5,4

Verbruik buiten de bebouwde kom (l/100 km) 3,5 3,8 3,7

Gecombineerd verbruik (l/100 km) 3,8 4,2 4,3

Gecombineerde CO2- uitstoot (g/km) 88 97 99

VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT

Volgens richtlijn 99/100/CE. BVM: 

De verbruikscijfers in de bovenstaande tabel zijn officiële waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle fabrikanten en alle personenauto’s die in
Europa worden verkocht. Op basis van deze waarden kunt u auto’s vergelijken en uw keuze bepalen. 

Het brandstofverbruik in de bebouwde kom wordt gemeten bij een route door de stad van ongeveer 4 kilometer. Het brandstofverbruik buiten de bebouwde kom wordt gemeten bij een
route over buitenwegen van ongeveer 7 kilometer. 
Het gecombineerde verbruik wordt berekend over de gehele route, binnen en buiten de bebouwde kom, dus over een afstand van 11 km. Deze waarden komen tot stand onder specifieke,
voorgeschreven testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type rollentestbank enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk kan het brandstofverbruik van uw auto van
deze officiële waarden afwijken: het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid
van allesdragers (ook zonder belading), veelvuldig gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de staat van de auto enzovoort. 

Ga voor meer informatie over het beperken van het brandstofverbruik van uw auto naar “Eco-Drive” op www.peugeot.com.



Peugeot heeft een uitgebreid gamma
modellen met een lage CO2-uitstoot: meer
dan de helft van de wereldwijde verkopen
van het merk betreft auto’s met een CO2-
uitstoot van minder dan 140 g per km. Dit
is bereikt dankzij beproefde technologieën
waarin Peugeot toonaangevend is.
Peugeot doet verder van zich spreken met
nieuwe technologieën als het Stop & Start-
systeem, de ontwikkeling van een nieuwe
generatie PureTech-motoren enz.

PEUGEOT EN HET MILIEU
Verantwoord rijden
De Peugeot 108 is voorzien van banden
met een zeer lage rolweerstand 
die het brandstofverbruik verminderen.

PureTech : efficiënte motoren 
Om aan de nieuwste milieunormen te
voldoen heeft Peugeot een nieuwe
generatie driecilindermotoren ontwikkeld.
Deze motoren hebben dankzij hun kleinere
cilinderinhoud een hoger rendement,
terwijl ze qua vermogen en koppel niets
hebben ingeleverd.

Vergeleken met een viercilindermotor 
met een vergelijkbaar vermogen zijn het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van
de nieuwe, compactere driecilinder
PureTech-motor 25% lager. Zo bespaart u
1,5 liter benzine per 100 km zonder dat dit
ten koste gaat van het rijplezier.





ESC 
De Peugeot 108 is standaard uitgerust met ESC (Electronic
Stability Control / dynamische stabiliteitscontrole). Het systeem
bestaat uit een antiblokkeersysteem (ABS), elektronische
remdrukregelaar (REF), noodremassistentie (AFU), antispinregeling
(TRC) en dynamische stabiliteitscontrole (VSC).

Hill Start Assist* 
De Hill Start Assist zorgt ervoor dat de auto even op zijn plaats
wordt gehouden als u het rempedaal loslaat, zodat u
probleemloos uw voet naar het gaspedaal kunt verplaatsen.
*Deze standaard functie kan niet worden uitgeschakeld. 

VEILIGHEID
Snelheidsbegrenzer* 
Met de snelheidsbegrenzer van de Peugeot 108 kunt u een
snelheid instellen die u niet wilt overschrijden.

*Afhankelijk van de uitvoering en de motor standaard of niet leverbaar.

Indirecte bandenspanningscontrole
Voor nog meer veiligheid onderweg waarschuwt het
bandenspanningscontrolesysteem de bestuurder via een
verklikkerlampje en een geluidssignaal wanneer één of meerdere
banden een te lage spanning hebben.



Airbags en Isofix-bevestigingen
Voor een optimale veiligheid is de Nieuwe Peugeot 108
standaard uitgerust met 6 airbags (2 frontairbags, 2 zij-airbags
voor en 2 window-airbags) en zijn de twee zitplaatsen achter
voorzien van ISOFIX-bevestigingspunten.
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  1 • Blanc Lipizan
  2 • Gris Gallium
  3 • Gris Carlinite
  4 • Noir Caldera 
  5 • Rouge Scarlett
  6 • Bleu Smalt
  7 • Jaune Pepite
  8 • Red Purple

  9 • Twotone: Rouge Scarlett en Noir Caldera
10 • Twotone: Blanc Lipizan en Bleu Smalt
11 • Twotone: Gris Carlinite en Noir Caldera
12 • Twotone: Red Purple en Noir Caldera

KLEUREN



9

11

10

12

De PeugeoT 108 is leverbaar in acht  kleuren, waaronder het nieuwe  Jaune Pepite. 
op de 3- en 5-deurs Berline, zijn daarnaast nog zes combinaties in de hierboven getoonde
twotone kleurstelling  leverbaar. 

1 • Lichtmetalen velg Ligne S - 15”   
2 •  Lichtmetalen velg Thorren - 15”   
3 • Wielplaat Brecola - 15”
4 • Wielplaat Xaurel -  14”

VELGEN EN
WIELPLATEN

1

2

3

4



BEKLEDINGEN
1

2

5

3

4



1 • Lederen bekleding Claudia met sierstiksels
2 • Stof Carolight in zwart  en rood
3 • Stof Curitiba in zwart en grijs
4 • Stof Carolight in wit
5 • Stof Rayura in anthraciet en grijs

U heeft de keuze uit vijf bekledingen. 
De tweekleurige (zwart en grijs) stoffen bekleding Curitiba is voorbehouden 
aan de Access. 
In de 108 3- en 5-deurs Active en Allure hebben de bekleding Carolight wit.
In de 108 GT line zit de zwarte stoffen bekleding Carolight, een nieuwe
interpretatie van het Schotse ruitmotief, met strepen in rood en blauw. 
De Peugeot 108 TOP! wordt geleverd met de stoffen bekleding 
Rayura anthracite en grijs.
Op de Allure  is de lederen bekleding* Claudia met sierstiksels leverbaar.

*Stoelbekleding van leder en andere materialen.



ACCESSOIRES

2 6 7 8

53 4

1

1 Auto met Ligne S accessoires:
bodykit,  spiegelkappen, decoratieset 
en 15” lichtmetalen velgen. 

2  Diffusor achter met verchroomde 
centrale uitlaat (niet functioneel).

3  Velours mattenset Ligne S.

4 Semi-geïntegreerd navigatiesysteem.

5  Kinderzitje.

6 Voorgevormde mattenset.

7  14” lichtmetalenvelg Axel.

8  Set dakdragers.



De aanschaf van een Peugeot betekent niet alleen de zekerheid van jarenlang comfortabel rijplezier. inbegrepen is ook een fijnmazig verkoop-
en servicenetwerk dat te allen tijde voor u klaar staat. alleen al in nederland betreft het ruim 150 modern geoutilleerde bedrijven. stuk voor
stuk specialisten die goed naar u luisteren, uw wensen begrijpen en daarop vakkundig en efficiënt antwoord weten te geven. en is dat niet de
beste basis voor een langdurige vertrouwensrelatie ?

De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren op het moment van drukken van dit document. De gepresenteerde
uitrustingen zijn, afhankelijk van het model, standaard of optioneel en kunnen per land verschillen. het is mogelijk dat de getoonde uitrusting van sommige versies niet geheel overeenstemt met de
werkelijkheid in een betreffend land. in het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van haar producten, kan Peugeot op elk moment de technische specificaties, de
uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze brochure bevat informatie met een algemeen karakter en is in geen enkel opzicht een contractueel document. Voor
de meest actuele informatie en eventuele aanvullingen gelieve contact op te nemen met een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & serviceorganisatie in nederland. onder invloed van het
drukprocédé kunnen de kleuren van de in deze brochure afgebeelde auto’s afwijken van de werkelijkheid. niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd – in welke vorm dan ook – zonder
toestemming van automobiles Peugeot en/of Peugeot nederland n.V.

PEUGEOT EN U

Peugeot lease & Finance
onbezorgd op weg. kilometer na
kilometer. en uw Peugeot verkoper staat
altijd voor u klaar. hij is niet alleen uw
vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor
u ook de beste financiering en het beste
leasecontract. Want hij zit direct aan de
bron, dus gunstiger kan het niet:
leasevormen op maat, waaronder
uiteraard operational lease en financial
lease en snel te regelen leningen met altijd
concurrerende tarieven.

originele onderdelen en accessoires
Peugeot stelt aan onderdelen en
accessoires dezelfde hoge kwaliteitseisen
als aan de door haar geproduceerde
auto’s. Ze worden dan ook zonder
uitzondering aan zware beproevingen
onderworpen. Ze zijn goed voor een vol
jaar Peugeotgarantie (niet bij normale
slijtage) op zowel materialen als
arbeidsloon. en ze zijn de garantie dat uw
Peugeot een Peugeot blijft.

PakketPriJZen
Voor uitlaten, remmen, trekhaken en
alarmsystemen en de meeste accessoires
hanteren alle daartoe bevoegde leden van
de Peugeot Verkoop- & serviceorganisatie
concurrerende all-in Pakketadviesprijzen,
dus inclusief materialen, montage en BtW.

Peugeot erkenD schaDeherstel
Peugeot heeft binnen haar Verkoop- &
serviceorganisatie het Peugeot erkend
schadeherstel ingevoerd om u de beste
kwaliteit te bieden. u ontvangt na
schadeherstel bij deze leden een officieel
garantiebewijs goed voor 48 maanden
volledige garantie.

PriVate lease
Met Private lease van Peugeot rijdt u
volkomen zorgeloos in een nieuwe
Peugeot. Voor een vast maandbedrag,
waarbij alles is inbegrepen: reparatie &
onderhoud, uw allriskverzekering, de
wegenbelasting én 24-uurs pechhulp. 

u hoeft alleen nog maar te tanken.
onderhoud en reparatie gebeurt door uw
Peugeot-dealer. Wel zo makkelijk en
vertrouwd!   en de inruilprijs voor uw
eventuele huidige auto? Die ontvangt  u op
uw bankrekening!

heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en
zonder nare verrassingen achteraf? Bezoek
dan uw Peugeot-dealer voor een goed
gesprek over Private lease. of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor
een  maatwerk berekening.   

u heeft de keuze uit alle uitvoeringen,
kleuren, opties van de door u gewenste
Peugeot.

Peugeot garantie
uw nieuwe Peugeot wordt geleverd met
twee jaar commerciële garantie zonder
kilometerbeperking*. De lakgarantie is
voor bedrijfsauto’s (grijs kenteken) 2 jaar
en voor personenauto’s (geel kenteken) 
3 jaar. Bovendien is er een garantie tegen
doorroesten van binnenuit van 5 jaar op
de bedrijfsauto’s (grijs kenteken) en 12
jaar op de personenauto’s (geel kenteken).
*geldt niet voor onderdelen die vanwege
normale slijtage vervangen dienen te
worden

Peugeot assistance
op alle nieuwe Peugeot personen- en
bedrijfsauto’s, die na 1 maart 2011 voor
het eerst in nederland geregistreerd  zijn,

kunt u tijdens de  eerste drie jaar  in vrijwel
heel europa rekenen op gratis hulp van
Peugeot assistance bij pech onderweg, 7
dagen per week, 24 uur per dag.
Bovendien kunt u onder bepaalde
omstandigheden aanspraak maken op
vervangend vervoer of de kosten van een
overnachting in een hotel.

Peugeot ZekerheiDsPlan. 
Jarenlang zorgeloos rijden. 
Met het Peugeot Zekerheidsplan kiest u
voor een garantieverzekering die de
garantie verlengt tot 3, 4 of 5 jaar. De
Peugeot erkend reparateur verhelpt
gedurende de looptijd gratis en vakkundig
alle elektrische, hydraulische en
mechanische problemen die onder de

dekking vallen. Dankzij een ruime keuze
aan looptijden, maximale kilometrages en
opties betaalt u nooit teveel. Vraag naar
de mogelijkheden voor meer grip op uw
autokosten. 

Peugeot onDerhouDssysteeM
Peugeot heeft een helder en voordelig
onderhoudssysteem. een Peugeot
onderhoudsbeurt omvat de juiste
controlepunten en afhankelijk van tijd
en/of kilometrage de benodigde
vervangingen. er bestaan standaard
adviestarieven voor het Peugeot
onderhoudssysteem en de bijkomende
vervangingen zodat u vooraf weet waar u
aan toe bent.

Peugeot MoBiliteit serVice
als uw auto voor onderhoud of reparatie
naar de garage moet, houdt Peugeot u
graag mobiel. elk daartoe bevoegd lid van
de Peugeot Verkoop- & serviceorganisatie
in nederland biedt u daarom een
uitgebreide Mobiliteit service, die perfect
aansluit op uw wensen.



www.peugeot.nl
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