
НОВИЙ PEUGEOT 208
Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його 
видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої
в компанії Peugeot політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики, 
комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути змінені в будь-який момент
без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики
на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може 
розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю
необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot.
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Вже з першого погляду новий Peugeot 208 спокушає своїм оновленим 
стилем, який став більш енергійним, спортивним та елегантним. 
Довершений новим відтінком «металік» Orange POWER, новий 
Peugeot 208  уособлює динамізм, запал та свіжість.

АВТОМОБІЛЬ, 
У ЯКОМУ 
СКОНЦЕНТРОВАНА

ЕНЕРГІЯ



Новий бампер передньої частини автомобіля має більш загострені, 
чіткі й виразні лінії. Розширена решітка радіатора та її широке 
окантування відтепер повністю інтегровані у бампер.

Новий стиль моделі Peugeot 208 підкреслюють двокольорові* 
фари, чорні і хромовані елементи яких роблять «погляд» автомобіля 
виразнішим. Першокласний світлодіодний** малюнок фар робить 
акцент на високотехнологічності цієї моделі та надає їй дещо 
котячих рис, які легко вирізняють її серед решти автомобілів.

* Залежить від рівня комплектації.
** Освітлення 100 % електролюмінесцентними діодами,
 наявне у серії з другого рівня комплектації.

ПРИВАБЛИВИЙ
МАГНЕТИЧНО



Новий Peugeot 208 — міський хетчбек з особливим і сильним характером та 
довершеним стилем, що має водночас витончені й спортивні лінії кузова, 
енергійні та сучасні пропорції.

Окремо розташовані протитуманні фари підкреслюють нову ідентичність автомобіля, 
візуально трансформують його та роблять ширшим, створюючи образ більш 
динамічного й стійкого автомобіля, який ніби запрошує водія одразу сісти за кермо.

СПОРТИВНИЙ
ТА ЕЛЕГАНТНИЙ

СТИЛЬ



Нові задні вогні та 3D- й LED-підсвічування*, що нагадують сліди від кігтів, 
вражають і приваблюють з першого погляду. Гармонійний дизайн та червоний 
матовий колір роблять їх справжніми технологічними прикрасами.

Нові вогні з особливим малюнком слідів левових кігтів, що притаманні стилю 
Peugeot, об’єднують усю лінійку нового Peugeot 208.

* Освітлення 100 % електролюмінесцентними діодами.

ЯСКРАВА
ОСОБИСТІСТЬ



Компактні габарити (менше 4 метрів у довжину) і компактне кермо забезпечують 
більшу спритність та високу маневреність нового Peugeot 208 у міських умовах
та примножують насолоду від кермування, даруючи веселий і бадьорий настрій.

Почуваючись комфортно як у місті, так і на заміських автошляхах, новий
Peugeot 208 є практичним транспортним засобом у повсякденному житті.
Крім того, його дуже просто паркувати завдяки наявній камері і системі допомоги 
при паркуванні* (визначення прихованих перешкод під час руху заднім ходом).

* Залежить від рівня комплектації. Доступні за опцією, у серії або недоступні залежно від версії. Обладнання 
допомоги при кермуванні, при застосуванні якого водій залишається господарем процесу кермування.

КОМПАКТНІСТЬ ТА 
УЛЬТРАКЕРОВАНІСТЬ



У салоні нового Peugeot 208 усі функції розташовані під рукою, а завдяки
Peugeot i-Cockpit усе стало ще простішим. Інноваційний салон Peugeot i-Cockpit, 
що складається з компактного керма, підвищеної панелі приладів та великого 
7-дюймового сенсорного екрана, спонукає до інстинктивного й безпечного 
кермування.

Новий Peugeot 208 вирізняється якісним і вишуканим інтер’єром, у якому продумана 
кожна деталь: від функціональності салону до вибору матеріалів. А біле підсвічування 
приладової панелі і блакитне підсвічування панорамного даху створюють відчуття 
неймовірно освітленого і високотехнологічного внутрішнього простору.

* Залежить від рівня комплектації. 

ЗАХОПЛИВЕ
ТА ІНСТИНКТИВНЕ 
КЕРМУВАННЯ



Палітра доступних кольорів — емалі, «металік», перламутрові,  — 
поповнилася неймовірно чудовими відтінками у лінійці нової 208-ї моделі. 
Широка й різноманітна гама з 10 відтінків дарує можливість кожному 
клієнтові виразити власну індивідуальність.

Новий колір «металік» Orange POWER — динамічний, запальний та 
свіжий. Завдяки живому кольору та сяйному ефекту цей модний
і життєрадісний відтінок змушує інакше поглянути на автомобіль
та його водія.

Автомобіль у кольорі Orange Power / персоналізація екстер’єру Menthol White.

СВІЖІ ТА СУЧАСНІ 
ВІДТІНКИ



У новому Peugeot 208 стали доступними пакети персоналізації*: пакет Menthol White робить 
загальний образ автомобіля динамічним і елегантним завдяки обрамленню білого 
кольору, тоді як пакет Lime Yellow з його кольоровим оздобленням — відверто веселий
та сучасний.

Пакети персоналізації екстер’єру поєднують елегантність лакового чорного кольору 
(окантування решітки радіатора, дзеркала заднього виду, оздоблення протитуманних 
фар) з оригінальністю кольорових вставок** (решітка радіатора EQUALIZER з кольоровим 
3D-ефектом, написи Peugeot спереду і ззаду, смуги на протитуманних фарах та повторювачах 
вказівників повороту).

Пакети персоналізації інтер’єру пропонують створити сучасний і престижний внутрішній 
простір, що опрацьований до найменших деталей: від спортивних сидінь до хромованих 
дефлекторів, а також кольорових елементів** оббивки, керма, приладової панелі та дверей.

* Залежить від рівня комплектації.
** У кольорі обраного пакета.

МОЖЛИВОСТІ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ



Новий Peugeot 208 оснащений додатками, інструментами та 
послугами для підключення, безпосередній доступ до яких 
забезпечується завдяки 7-дюймовому сенсорному екрану.

Mirror Screen*
Функція Mirror Screen надає можливість користуватися 
додатками вашого смартфону, сумісного з Mirrorlink®** або 
Carplay®***, на сенсорному 7-дюймовому екрані у салоні 
автомобіля. Для оптимальної читабельності та користування 
автомобілем у повній безпеці сумісні додатки дублюються 
на екрані із особливим інтерфейсом, адаптованим для 
кермування.

* Залежно від рівня комплектації ця послуга може бути відсутня або ж наявна за 
опцією чи у серії. Починаючи з 2016 року.
** Лише сертифіковані додатки MirrorLink™ або Carplay® функціонуватимуть 
під час зупинки та під час руху автомобіля залежно від обставин. Під час руху 
деякі функціональні можливості відповідних додатків будуть призупинені. Деякі 
види контенту, які можуть бути доступними безплатно на вашому смартфоні, 
потребують підписки на сертифікований платний додаток MirrorLink™ або 
Carplay®. Функція Mirror Screen працює за допомогою технології MirrorLink™ для 
телефонів на базі Androïd, Blackberry та Windows Phone, та технологій MirrorLink™ 
іCarplay® для телефонів на базі iOs, за умови наявності телефонного абонемента, 
який включає доступ до інтернету через свого оператора. Нові смартфони будуть 
поступово оснащені цими технологіями. Більше інформації на сайті http://services.
peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/.
*** Carplay® є протоколом обміну компанії Apple. Доступний у моделі Peugeot 208 
у кінці 2015 року.

З ЕПОХОЮ
ПОВ’ЯЗАНИЙ



Двигуни Коробка перемикання 
передач

Нормалізовані витрати пального, л/100 км (1)

CO2 г/км
Міський цикл Заміський цикл Змішаний цикл

1,0 PureTech 68 к. с. 5 МКПП 5,5 3,9 4,5 105

1,2 PureTech 82 к. с. 5 МКПП 5,8 4,0 4,7 108

1,2 PureTech 82 к. с. 5 РКПП 5,9 4,2 4,8 110

Компанія Peugeot пропонує широкий вибір автомобілів 
з низьким рівнем викидів; більше половини її продажів у 
всьому світі складають автомобілі, викиди яких становлять 
менше 140 г CO2 на кілометр. Цей показник досягається 
завдяки випробуваним технологіям, у застосуванні яких 
компанія Peugeot є однією з першопрохідців: дизельний двигун 
поєднаний із фільтром твердих часточок (запущеним у продаж 
з 2000 року) — наявний у широкій лінійці і встановлений у 
більше ніж 2,1 мільйона автомобілів (скорочення викидів 
твердих часточок на 99,99 %), який завдяки самоочисному 
пристрою робить свій внесок в охорону навколишнього 
середовища, скорочуючи викиди твердих часточок дизельного 
двигуна і забезпечуючи максимально низький показник (0,004 г/км).

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Економічні бензинові двигуни з витратою пального
у змішаному циклі до 4,5 л/100 км.

Новий Peugeot 208 пропонує лінійку бензинових 
3-циліндрових двигунів PureTech останнього покоління, що 
відповідають європейським стандартам пального Євро-5
і є запорукою найкращих експлуатаційних характеристик
та економії пального. Більш компактні і легші, ніж раніше,
ці двигуни забезпечують вищий коефіцієнт корисної дії 
завдяки своїй вазі та зменшеним розмірам. Їхні високі технічні 
характеристики забезпечуються також коштом оптимізації 
процесу згорання пального та зниження тертя. Демонструючи 
відмінні технічні якості, ці двигуни водночас є дуже 
економічними. Вони забезпечують зниження споживання 
пального майже на 25 % і скорочення викидів CO2 порівняно
з 4-циліндровим двигуном аналогічної потужності.

PEUGEOT
ТА ДОВКІЛЛЯ

1 Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, 
погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального 
може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально. Відповідно 
до директиви 99/100/CE.

5 МКПП: 5-ступенева механічна коробка передач.
5 РКПП: 5-ступенева роботизована коробка передач.



ПЕРШОКЛАСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

Фари
Чорні і хромовані елементи та 
високотехнологічний світлодіодний* малюнок 
фар роблять погляд нового Peugeot 208 
гострішим і впізнаваним з-поміж інших
та забезпечують чудову видимість, особливо
на узбіччях та віражах.

* Освітлення 100 % електролюмінесцентними діодами. Наявні у 
серії з другого рівня комплектації.

Задні ліхтарі
Ліхтарі нового Peugeot 208 з новими малюнками 
з ефектом 3D та червоним матовим LED-
підсвічуванням** вражають і приваблюють
з першого погляду. Схожі на справжні 
технологічні прикраси, ці вогні з особливим 
малюнком відбитків левових кігтів, що 
притаманний стилю Peugeot, присутні
і у 208-ї моделі.

** Освітлення 100 % електролюмінесцентними
діодами.

НАСОЛОДА
ТА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Зчеплення з ґрунтом
Новий Peugeot 208 має дорожні характеристики високого рівня — автомобілі оснащені ефективними, 
багаторежимними та економічними двигунами PureTech та HDI, — не поступаючись при цьому 
насолодою від кермування та привабливим зовнішнім виглядом.

У поєднанні з інноваційним салоном Peugeot i-Cockpit та компактним кермом, а також зчепленням
із дорогою, адаптованим до різних двигунів, оптимізованою вагою, що є запорукою економічності
і швидкої реакції автомобіля, колісна база нового Peugeot 208 стала досконалим синтезом комфорту
і курсової стійкості і гарантує вам справжню насолоду від кермування цим автомобілем.

Двигуни Коробка перемикання 
передач

Нормалізовані витрати пального, л/100 км (1)

CO2 г/км
Міський цикл Заміський цикл Змішаний цикл

Бензин

1,6 VTi 120 к. с. 4 АКПП 9,8 4,9 6,7 154

Дизель

1,6 HDi 92 к. с 5 МКПП 5,4 3,8 4,3 114

1 Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. 
Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально. Відповідно до директиви 99/100/CE.

4 АКПП: 4-ступенева автоматична коробка передач.
5 МКПП: 5-ступенева механічна коробка передач.

Кожен автомобіль марки Peugeot пройшов належну експертизу на зменшення витрати пального та зниження рівня 
шкідливих викидів, зокрема й модель 208. Вага, аеродинамічність, автомобільні шини та виробничий досвід у сфері
технологій — все було продумано й опрацьовано для зменшення негативного впливу на довкілля.
Полімерна маса Peugeot 208 на 25 % складається з матеріалів, отриманих внаслідок повторного використання сировини,
та з матеріалів природного походження. Покоління 3-циліндрових двигунів представлене гамою сучасних двигунів і широкою 
пропозицією установок електронної технології HDi, що поєднує в собі контроль над споживанням пального й насолоду від 
керування.



БЕЗПЕКА
У новому Peugeot 208 обладнання, створене завдяки 
новим розробкам, гарантує ще більшу безпеку, ніж раніше: 

Active City Brake*
Технологія Active City Brake (автоматичне гальмування 
у місті у разі ризику зіткнення) — це нова система, 
яка допомагає уникнути зіткнення або мінімізувати 
його наслідки, якщо зіткнення все-таки сталося, у разі 
невтручання водія, у міських умовах, на швидкості менше 
ніж 30 км/год.
Лазерний датчик ближнього радіуса дії (Lidar), 
установлений над лобовим склом, визначає перешкоди, 
як-от автомобіль, що рухається у тому самому напрямку 
або просто стоїть попереду. Технологія Active City Brake 
може автоматично привести в дію максимальне гальмівне 
зусилля, щоб уникнути зіткнення або зменшити його 

наслідки, знизивши кінцеву швидкість автомобіля. У деяких 
випадках ця система допомагає навіть автоматично 
досягти зупинки автомобіля та уникнути таким чином 
зіткнення з автомобілем попереду.

* Залежно від рівня комплектації.

ESP
Новий Peugeot 208 опціонально може бути обладнаний 
системою курсової стабільності ESP, котра складається 
з ASR (протибуксирувальної системи), CDS (системи 
динамічного контролю стійкості), AFU (системи допомоги 
при екстреному гальмуванні), ABS (антиблокувальної 
системи гальм) та REF (системи електронного розподілу 
гальмівного зусилля).

Подушки безпеки
У разі зіткнення, захист усіх пасажирів автомобіля 
посилюють до 6 подушок безпеки: 2 передні подушки 
безпеки, 2 бічні подушки безпеки для передніх сидінь
та 2 захисні шторки спереду і ззаду.

Kамера заднього виду*
Камера заднього виду активується автоматично при вмиканні 
передачі заднього ходу. На сенсорному екрані відображаються 
приховані перешкоди під час маневрування заднім ходом. 

Статичне спрямоване освітлення поворотів*
З увімкненим ближнім або дальнім світлом фар, у разі 
активації покажчика повороту або залежно від кута 
повороту керма, ця функція забезпечує освітлення 
внутрішнього краю дороги на поворотах за допомогою 
променя світла передньої протитуманної фари, якщо 
швидкість автомобіля нижча ніж 40 км/год (у міських 
умовах, на перехрестях, під час паркування, на звивистих 
дорогах тощо).

* Залежно від рівня комплектації.



КОЛЬОРИ*

Білий (Blanc Banquise) Сірий (Gris Hurricane) Білий (Blanc Perle Nacré)

Чорний (Noir Perla Nera)

Сірий (Gris Shark)

Синій (Bleu Virtuel)

Світло-сірий (Gris Aluminium)

Червоний (Rouge Rubi)

Темно-синій (Dark Blue)

Емаль «Металік»
Помаранчевий (Orange Power)

ЕМАЛІ «МЕТАЛІК»

* Емалі доступні залежно від версії/оббивки.
Компанія Peugeot не може гарантувати точного 

відтворення колористики на ілюстраціях 
автомобіля та його інтер’єру.

ЗВИЧАЙНІ ЕМАЛІ ПЕРЛАМУТРОВА ЕМАЛЬ



ОББИВКА*
* Оббивки доступні залежно від версії/кольору.
** Шкіра та інші матеріали. Детальнішу інформацію стосовно шкіри можна отримати
в технічних характеристиках, наявних у точках продажу, або ж на інтернет-сторінці 
www.peugeot.pays.
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ДИСКИ*

16-дюймовий литий 
алюмінієвий диск TITANE
Чорний матовий лак (Noir 
Vernis Mat), послідовне 
алмазне полірування

15-дюймовий ковпак 
NIOBIUM

15-дюймовий литий 
алюмінієвий диск AZOTE

16-дюймовий литий алюмінієвий диск TITANE
Діамантовий сірий (Technical Grey Brillant), 

класичне алмазне полірування

16-дюймовий литий 
алюмінієвий диск TITANE

Сірий (Gris Hephaïs)

16-дюймовий литий
алюмінієвий диск TITANE

Діамантовий чорний (Noir Brillant), 
біле лазерне гравіювання * Колеса наявні залежно від версії/двигуна.



ПАКЕТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

Allure Orange Power / пакет Menthol White / 16-дюймові литі алюмінієві диски TITANE,
колір «діамантовий чорний» (Noir Brillant), біле лазерне гравіювання

Шкіра Claudia1, колір чорний (Noir Mistral)

Allure Blanc Perle Nacre / пакет Lime Yellow / 16-дюймові литі алюмінієві диски TITANE,
колір «діамантовий сірий» (Technical Grey Brillant), класичне алмазне полірування

Персоналізація інтер’єру
Lime Yellow

Поєднання між пакетами персоналізації Menthol White/ Lime Yellow неможливі.
1 Шкіра та інші матеріали. Детальнішу інформацію стосовно шкіри можна отримати 
з технічних характеристик, наявних у точках продажу, або ж на інтернет-сторінці 
www.peugeot.ua.

Allure Bleu Virtuel / 16-дюймові литі 
алюмінієві диски TITANE,
колір «чорний матовий лак» (Noir 
Vernis Mat), послідовне алмазне 
полірування

Персоналізація інтер’єру
Menthol White

Оберіть свій особистий пакет персоналізації, враховуючи різноманітні можливості поєднання пакетів 
персоналізації екстер’єру та інтер’єру, варіантів оббивки та дисків.



ЛІНІЙКА СТИЛЬНИХ 
АКСЕСУАРІВ
1 Легкий дутий жилет (модель для чоловіків та жінок)*
2 Футболка*
3 Кепка
4 Годинник партнерської марки OXYGEN 
 (пропонується з трьома змінюваними ремінцями)
5 Записна книжка з ручкою
6 Ручка*
7 USB-флеш-накопичувач 8 ГБ з кільцем для ключів
8 Сумка для боулінгу*
 * Товари наявні у помаранчевому та чорному кольорах.

1

2

3

АКСЕСУАРИ 1 Рейлінги + диски Caesium + 
 хромовані елементи дзеркал 
 заднього виду
2 Спойлер
3 Набір для курця (попільничка + 
 підкурювач)
4 Фаркоп + кріплення для 
 перевезення велосипедів
 на платформі
5 Лоток для багажного відділення
6 Килимок, персоналізований у стилі 
 Lime Yellow
7 Килимок, персоналізований у стилі 
 Menthol White
8 Підставка-тримач для смартфону 
 Tetrax Smart
9 Підставка-тримач для 
 мультимедійних пристроїв

1

2

3

4

5.

6

7

8

9
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8
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