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Značka PEUGEOT vždy rešpektovala francúzsku tradíciu kvalitnej  

a vynaliezavej výroby. Dnes viac ako kedykoľvek predtým značka 

PEUGEOT vkladá svoju energiu do vytvárania automobilov s odváž-

nym dizajnom, ktoré pôsobia na všetky zmysly a pri jazde prinášajú 

intenzívne zážitky, ktoré prekračujú hranice samotného riadenia. 

Dokonalá ergonómia, kvalitné materiály, široké možnosti konekti-

vity... zamerali sme sa na každý detail, aby sme vám poskytli jedi-

nečný a intuitívny zážitok z jazdy.
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6 7* dostupné v závislosti od zvolenej verzie * dostupné pre vybrané verzie

ATLET ICKÝ  A  ZMYSELNÝ D IZA J N ODVÁ Ž N Y  A  SE BAVE D OMÝ

Nový PEUGEOT 208 nezaprie svoju silnú osobnosť. Na prvý pohľad zaujme nízkou elegantnou siluetou, dlhou kapotou a zmyselnými 

krivkami. Jeho ostré a čisté línie sú zvýraznené kontrastnou strechou Black Diamond*, okennými lištami* a lemovaním kolies* v čiernej 

lesklej farbe alebo špecifickými hliníkovými kolesami* s výbrusom.

Expresívny predok nového vozidla PEUGEOT 208 stavia na obdiv prednú masku s chrómova-

nými prvkami. Vďaka modernému a dravému pohľadu Full LED svetlometov* s typickým motí-

vom 3 pazúrov a nezameniteľnému svetelnému podpisu je vozidlo za všetkých okolností dobre 

viditeľné a jednoznačne rozpoznateľné. 



8 9* dostupné pre vybrané verzie

PRE MYSL E N Á  A  VÝ RA Z N Á  ZADNÁ ČASŤ

Dynamická robustná zadná časť nového vozidla PEUGEOT 208 je osadená spojlerom*  

a difúzorom pre zlepšenie jazdných vlastností a optimalizáciu spotreby.  

Chrómovaná koncovka výfuku* dodáva vozidlu športovejší vzhľad.

* dostupné pre vybrané verzie

DOKONALE  V ID ITEĽNÝ

Pri pohľade zozadu môžeme obdivovať výnimočný štýl, ktorý je zvýraznený lesklým čiernym 

pásom*, ktorý dopĺňajú zadné združené LED svetlá* s tradičným motívom 3 levích pazúrov. 

Tie sú pre vyššiu bezpečnosť a viditeľnosť rozsvietené nielen v noci, ale aj cez deň.



e -208,  KEĎ SA  SPOJÍ  ŠT Ý L   
S  e -MÓC I OU
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e -MOT ION JE D IN E ČN Ý  ŠTÝ L

Nový 100 % elektrický Peugeot e-208 je tichý a zároveň mimoriadne rýchly. Má všetky predpoklady na to, aby sa vám zapáčil. Zachoval si rovnakú 

priestrannosť a komfort pre cestujúcich, ale aj objem batožinového priestoru. 

 

Nový Peugeot e-208 má ale viacero špecifických detailov, ktoré ho jasne odlíšia od ostatných. 

Peugeot e-208 sa odlišuje výnimočnými detailmi, ktoré pritiahnu pohľady: logom „e“, dvojfarebným 

znakom leva, prednou maskou s prvkami vo farbe karosérie, čiernymi lemami kolies a špeciálnymi 

17" zliatinovými diskami*, ktoré zlepšujú aerodynamiku vozidla. 

V interiéri nájdete rafinovaný poťah v kombinácii Alcantara/látka Gris Gréval.* 

* dostupné pre vybrané verzie
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* Pripojte sa a vyrazte na cestu. 

** pripojenie prostredníctvom aplikácie My Peugeot App

CON N E CT  &  GO*OBJAVTE  RADOSŤ  Z  PLNE  ELEKTR ICKEJ  JAZDY

Je veľmi praktické a jednoduché všetko naprogramovať cez váš smartfón**: 

vyhriatie alebo vychladenie interiéru vášho Peugeot e-208 (kúrenie alebo klimatizácia), zistiť stav batérie,  

spustiť nabíjanie alebo naplánovať vaše cesty... s úplnou ľahkosťou. 

Nasadnite na palubu nového Peugeot e-208, nechajte sa unášať emóciami  

zo 100 % elektrickej jazdy a užívajte si dojazd až 340 kilometrov*.  

Možnosti nabíjania sú široké – v domácej sieti, v práci alebo počas cesty.

14 * Informatívny dojazd je až do 340 kilometrov (podľa normy WLTP)/450 kilometrov (podľa normy NEDC). Emisie CO2: 0 gramov.



TECHNOLÓGIE  NOVEJ  GENERÁCIE
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E XKLU Z ÍVN Y  IN TE R IÉ R

Pocit istoty a pohodlia vám poskytnú komfortné predné sedadlá s výrazným bočným 

vedením. Použité vysokokvalitné materiály a čalúnenie s prešívaním vytvárajú mimoriadne 

atraktívny interiér.  

S ambientným LED osvetlením interiéru si môžete prispôsobiť farebné prostredie vo vozidle 

svojej momentálnej nálade – na výber máte 8 farebných kombinácií. 

* dostupné v závislosti od zvolenej verzie

FU TURIST ICKÝ  PEUGEOT i -COC K P IT ®  3 D

Nastúpte a nechajte sa očariť interiérom s PEUGEOT i-Cockpit® 3D najnovšej generácie. Užite si svižnú  

a intuitívnu jazdu s kompaktným multifunkčným volantom, jedinečným a prispôsobiteľným 3D prístrojovým 

panelom, až 10" kapacitným HD displejom alebo 7 chrómovanými „Toggles Switches“ tlačidlami.
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PR ÍJE MN Ý  A  IN TU IT ÍVN Y  D ISPL E JJED INEČNÝ 3 D  P R ÍSTR OJ OVÝ PANEL  

Veľký farebný kapacitný dotykový 10" HD displej, ktorý je k dispozícii v kombinácii s 3D navigačným systémom,  

je možné ovládať pomocou ovládačov na volante alebo jednoducho cez  7 tlačidiel „Toggles Switches” 

umiestnených na palubnej doske.

Futuristický digitálny prístrojový panel PEUGEOT i-Cockpit® 3D zobrazuje informácie v blízkosti zorného poľa vodiča. 

Informácie o vozidle a jazde sú premietané v 2 úrovniach v závislosti od ich významu alebo naliehavosti (bezpečnosť, asistenčné systémy riadenia,  

navigácia). Zároveň si môžete nastaviť, ktoré informácie chcete zobrazovať trvale. 

20
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IN TER IÉR  PLNÝ SVETLA

Panoramatické strešné okno so slnečnou clonou, ktoré vedie až k zadným sedadlám,  

ponúka úžasné presvetlenie kabíny a ničím nerušený výhľad. Doprajte svojim spolucestujúcim 

možnosť vidieť svoje okolie z nového uhla pohľadu.



NEOBMEDZENÉ PRIPOJENIE
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* Dostupné ako voliteľná  opcia pre vybrané verzie. Indukčné bezdrôtové dobíjanie funguje s telefónmi kompatibilnými s normou Qi. 

** dostupné v závislosti od zvolenej verzie 

N OVÉ  PRA KT ICKÉ  FU N KCIEMAXIMÁLNA KONEKT IV ITA !  

Dômyselný úložný priestor v stredovej konzole dokáže bezdrôtovo nabiť váš smartfón*.  

Pre mobilné zariadenia spolucestujúcich sú v kabíne k dispozícii až 4 USB porty**.

Prostredníctvom 3D navigačného systému dôjdete spoľahlivo do každého cieľa. Vďaka funkcii Mirror Screen* môžete v novom PEUGEOT 208  

používať kompatibilné aplikácie svojho smartfónu priamo na dotykovom displeji vozidla.

26

* Prostredníctvom funkcie Mirror Screen je možné zobrazovať a ovládať aplikácie telefónu na dotykovom displeji vo vozidle, zobrazujú sa však iba kompatibilné Mirror Screen aplikácie  
(v závislosti od telefónu to môže byť napríklad Sygic Car Navigation, Google Maps, Waze, Apple Mapy atď.). Prístup k niektorým funkciám a aplikáciám môže byť z bezpečnostných  

dôvodov obmedzený počas jazdy. Pre plnohodnotné využívanie odporúčame používať smartfón s aktivovaným prístupom na mobilný internet a v niektorých prípadoch  
je potrebné zakúpiť platené aplikácie v Obchode vášho smartfónu.  

Funkcia Mirror Screen funguje na báze technológie MirrorLink® (pre telefóny s OS Android kompatibilné s MirrorLink®), technológie Android Auto (pre kompatibilné telefóny  
s operačným systémom Android, aplikácia však momentálne nie je dostupná v slovenskej verzii Google Play Obchodu) alebo technológie CarPlay (pre telefóny s operačným systémom iOS). 

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.peugeot.sk 



CE STA 
K  POLOAU TON ÓMN E MU  R IADENIU  

S novým PEUGEOT 208 máte možnosť využiť množstvo asistenčných systémov* riadenia,  

ktoré zaistia bezpečnejšiu jazdu. Vychutnajte si pohodlie poloautonómneho riadenia,  

ktoré vám prináša Pack Drive Assist. Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go  

umožňuje vďaka kamere umiestnenej v hornej časti čelného skla a radaru zabudovanému  

do stredu nárazníka automaticky udržiavať rýchlosť vozidla a v prípade potreby  

ju prispôsobovať až do úplného zastavenia. Ak sa vozidlo rozbehne do 3 sekúnd,  

systém navyše umožňuje opätovné rozbehnutie bez nutnosti zošliapnutia plynového pedála  

či aktivácie funkcie. 

 

Asistenčné systémy sú výbornými pomocníkmi pri riadení vozidla. Systém pokročilého  

rozpoznávania dopravných značiek, aktívny systém sledovania mŕtveho uhla alebo  

upozornenie na nechcené prekročenie jazdného pruhu zvyšujú vašu bezpečnosť počas jazdy. 

 

V neposlednom rade je tu aj cúvacia 180° kamera, ktorá je spojená s funkciou Full Park Assist.  

Je to systém, ktorý vám uľahčí každodenné parkovanie. 

* dostupné v závislosti od zvolenej verzie
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POWER OF CHOICE*

* Sila výberu



VY BERTE  S I  MOTORIZÁCIU   
PODĽA SVOJ ICH  PREDSTÁV

Nový PEUGEOT 208 je postavený na novej modulárnej platforme CMP*/eCMP*. 

 

Optimalizácia jazdných vlastností, ovládateľnosti, akustického  

a tepelného komfortu, ako aj zníženie hmotnosti prispieva k zníženiu emisií CO2  

a zaručí intenzívnejší zážitok z každej jazdy!

32

* Common Modular Platform = Spoločná modulárna platforma/Electric Common Modular Platform  
= Spoločná modulárna platforma pre elektrické vozidlá
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VYSPELÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA

Len čo raz vyskúšate komfort a účinnosť novej automatickej 8-stupňovej prevodovky EAT8*  

s pádlami pod volantom a elektrickým impulzným ovládaním, nebudete si už priať nič iné ako znovu 

zasadnúť za volant! Vďaka technológii Quickshift je radenie veľmi jednoduché, rýchle a plynulé.

M OTORY EXTRA TR IEDY

Intenzívnejší zážitok z riadenia vám pri vozidlách so spaľovacími motormi poskytnú motory PureTech a BlueHDi*. 

Tieto motory sú výkonné aj efektívne. Vďaka svojej optimalizovanej spotrebe sú úspornejšie ako kedykoľvek predtým.  

Na dosiahnutie maximálneho výsledku sú všetky motory vybavené systémom Stop & Start. 

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8

* Viac informácií o dostupných motoroch nájdete u svojho predajcu Peugeot.
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ZELEKTRIZUJE VAŠE DNI 

Užite si silné emócie počas jazdy v úplnom tichu* vďaka motoru s výkonom 100 kW (136 koní)  

a krútiacemu momentu 260 Nm, ktorý je dostupný od 0 km/h.

* Dbajte na to, že okolie nemusí byť zvyknuté na vozidlá, ktoré nevydávajú pri jazde zvuk. 
** Informatívny dojazd je až do 340 kilometrov (podľa normy WLTP)/450 kilometrov (podľa normy NEDC). Emisie CO2: 0 gramov.

VY BE RTE  S I  SVOJ  ŠTÝ L  JA ZDY

V novom Peugeot e-208 máte na výber 3 jazdné režimy – ECO, NORMAL a SPORT*,   

každý splní vaše aktuálne potreby a chute. Režim brzdenia má 2 stupne a umožňuje vám  

dobíjať batériu pri každom spomalení.

* ECO: slúži na optimalizáciu dojazdu, NORMAL: prináša optimálny komfort pre každodenné použitie, SPORT: prioritou je 
výkon a pocity, poskytuje maximálny výkon (zrýchlenie z 0 na 100 km/h len za 8,1 sekundy).

NOVÝ PEUGEOT e -208



ŠT Ý L  
Š I T Ý  PRESNE NA  MI ERU 



PRAKT ICKÝ  A  KOMFORTNÝ ZÁR OVEŇ

Praktické a dômyselné príslušenstvo navrhnuté pre nový PEUGEOT 208 

vám umožní zvýšiť pohodlie a bezpečnosť na palube.

40

1. Interiérová ochranná plachta 
2. Súprava predných a zadných textilných kobercov e-208 
3. Poťahy sedadiel 
4. Strešný nosič bicyklov 
5. Nabíjacie káble 
6. Slnečné clony 
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3

4

5 6
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2M ODERNÝ  
A  Ú TULNÝ INTER IÉR
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Čalúnenie v novom PEUGEOT 208 sa vyznačuje eleganciou,  

kvalitou, ale aj odolnosťou. Každá verzia sa odlišuje vyhotovením  

interiéru. V ponuke sú kombinované prešívané textilné poťahy  

sedadiel, ktoré výrazne prispievajú k tomu, že sa tu budete cítiť  

ako v bavlnke.

1. Látkové čalúnenie PARA 
2. Kombinované látkové čalúnenie PNEUMA 3D 
3. Kombinované látkové čalúnenie COSY 
4. Kombinované látkové čalúnenie CAPY 
5. Kožené čalúnenie NAPPA 
6. ALCANTARA čalúnenie
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FARBY KAROSÉRIE

Nový PEUGEOT 208 je naozaj originálny vďaka nápaditým 

farbám karosérie! Vyberte si z radu výrazných živých farieb 

alebo klasických a elegantných odtieňov. 

KOLESÁ

Vyšperkujte svoj výber a zvoľte 

tie správne kolesá pre svoj nový 

Peugeot 208. Na výber sú via-

ceré kryty kolies alebo zliati-

nové disky v rozmeroch 15, 16  

a 17 palcov.

15" kryty kolies LAPA 16" kryty kolies PLAKA 17" zliatinové disky SHAW17" zliatinové disky JORDAAN16" zliatinové disky SOHO16" zliatinové disky ELBORN16" zliatinové disky TAKSIM 17" zliatinové disky CAMDEN

Biela Banquise (N) Sivá Platinium (M)

Červená Elixir (P)Žltá Faro (M) Modrá Vertigo (P)

Sivá Artense (M)

Biela Nacré (P)

Čierna Perla Nera (M)

(N) Nemetalická farba karosérie 
(M) Metalická farba karosérie 
(P) Perleťová farba karosérie
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S IEŤ  A  SLUŽBY

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ 

Záruka Peugeot 

Kvalita je pre Peugeot spôsob myslenia: poskytnuté 
výhody v rámci siete predajcov a servisov, záruka na 
náhradné diely a odbornú prácu počas dvoch rokov, 
neobmedzená kilometráž a 12-ročná záruka proti 
prehrdzaveniu karosérie. 

Peugeot Assistance 

Jednoduché volanie na zelené číslo 0800 12 24 24 
vám pomôže prekonať nepredvídateľné situácie 
na Slovensku a takmer v celej Európe. Peugeot 
Assistance bdie 24 hodín denne 365 dní v roku. 

Originálne náhradné diely 

Peugeot vám dáva záruku kvality, bezpečnosti 
a spoľahlivosti. Každá súčiastka Peugeot bola 
testovaná a prešla prísnou kontrolou v záujme vašej 
bezpečnosti.

Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby, 

ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť. Môžete si byť istí, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše 

potreby a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri dlhodobom vzťahu?

OPTIWAY – Predĺženie záruky 

Predlžuje dvojročnú záruku poskytovanú výrobcom.  

Zmluva počas svojej platnosti pokrýva náklady na: 

• opravu alebo výmenu nefunkčných mechanických, 
elektrických alebo elektronických súčiastok (zahŕňa 
náhradné diely a prácu) 

• asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni 
• pomoc v prípade straty alebo zabuchnutia kľúčov, 

zámene paliva alebo prázdnej nádrže a tiež pri 
defekte

PRE VÁŠ KOMFORT – PEUGEOT OPTIWAY 
Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT pre vašu spokojnosť. 

Umožňuje mať rozpočet na vaše vozidlo úplne pod kontrolou 
a zabezpečí vám absolútny pokoj na cestách v rámci Európy.

Zmluvu Optiway môžete uzatvoriť na voliteľný počet kilometrov a rôznu dĺžku trvania. 
Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných 

miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku 
v skupine „Peugeot Slovensko”.

OPTIWAY – Servisná zmluva 

Komplexný balík služieb pre vaše vozidlo. Zahŕňa 
služby OPTIWAY – Predĺženie záruky a je rozšírená 
o nasledujúce výhody: 
• servisné prehliadky špecifikované v servisnej knižke 

vrátane doplnenia náplní 
• výmenu opotrebovaných dielov (tlmičov, žiaroviek, 

stieračov, výfuku, spojky atď.)

PRE POTEŠENIE 

Peugeot internet 

Objavte Peugeot na internete na adrese: 
http://www.peugeot.sk 

Meranie spokojnosti zákazníka 

Veľmi si vážime váš názor, preto sa po poskytnutí 
služieb predajného servisu s vami radi telefonicky 
skontaktujeme. Svojimi odpoveďami prispejete 
k zvyšovaniu kvality servisov Peugeot.



 
Pečiatka predajcu

www.peugeot.sk


