PEUGEOT 108

ИЗРАЗЕТЕ
СЕБЕ СИ

Излезте от утъпканите пътища и утвърдете своя стил!
Изберете между версии хечбек с 3 и 5 врати и
TOP! с отваряем покрив. Поиграйте си с темите за
персонализиране, различните интериори, цветовете...
и открийте удоволствието от шофирането на градски
автомобил, който изразява вашата същност!
Високотехнологично и свързано, оборудването в
новия Peugeot 108 ви предлага още по-динамично
и комфортно шофиране.
Започнете всяко пътуване със стил с новия Peugeot 108!

Темата Dressy интерпретира
неостаряващия дизайн пепит за новия
Peugeot 108. Преоткрийте елегантния
и спортен мотив, чиято прецизност
създава модерен, ултра шикозен вид.

Темата Kilt модифицира добре познатото каре,
добавяйки фини допълнителни ивици. Този
геометричен дизайн е едновременно класически и
модерен, гарантиращ, че ще привлече погледите.

Подобно на диамант, от който носи своето име, темата Diamond изпъква с многолика
елегантност. Нейните контрастиращи матови и блестящи призми дават чувството за
обем и движение на купето. Тази тема привлича вниманието със своя бляскав, рок вид.

Темата Tattoo е флорален мотив, вдъхновен от уличното изкуство.
Цветята и венчелистчета следват особено прецизна конфигурация.
Новият Peugeot 108 разкрива смел и нестандартен стил с темата
Tattoo: пасторалният романтизъм среща градската дързост.
Ще ви влезе под кожата!

Темата за персонализация Dual се предлага само за версиите с 3 врати, с опция за двуцветно
изпълнение на екстериора. Неговата бродирана шарка преминава по дължината на
автомобила като разделителна линия, която очертава двуцветното изпълнение на купето.*
Тези две ексклузивни комбинации създават настоятелен външен облик, затова изберете
своята Dual тема според настроението си.
* Red Purple в долната част / Gris Gallium в горната
Предлага се също Blanc Lipizan в долната част/ Aikinite в горната.

Технологична и градска, темата Barcode си играе
с линиите и цветовете, за да предизвиква
конвенционалните дрес кодове.
Тази ултра-съвременна тема представя
модерността на новияPeugeot 108.

Темата Sport за новия Peugeot 108 взаимства графичния си
стил от света на моторните състезания. Шарките на предния
капак и задните калници наподобяват шахматна дъска,
брилянтните черни основи на страничните огледала са
подчертани с червен кант, а специфични стелки завършват
облика. Атлетичният дизайн на Peugeot 108, комбиниран
със темата Sport, създава модерен и градски вид.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Новият Peugeot 108 предлага седем теми за персонализиране, което улеснява вашия избор.
Темите персонализират екстериора на автомобила, арматурното табло*, основите на
страничните огледала, стелките и ключовете, оформяйки уникален и ексклузивен дизайн.
*В зависимост от темата.

Новият Peugeot 108 концентрира
мода и елегантност в компактен
градски автомобил.
Бъдете съблазнени от неговия
изтънчен силует, динамични линии и
педантично внимание към детайла.
Поразителните черни и хромирани
фарове и LED дневни светлини
придават на новия Peugeot 108
високотехнологичен вид и допринасят
за неговата шикозна самоличност.
Задните светлини са снабдени с
функции за движение на заден ход
и светлина за мъгла – оформени като
3 светещи нокти, излизащи от купето.

ИНТЕЛИГЕНТЕН
И СВЪРЗАН

Новия Peugeot 108 е оборудван с модерно, свързано оборудване, което улеснява шофирането.
Големият 7-инчов сензорен екран* предлага интуитивна и непрекъсната свързаност, която
събира полезна информация за шофирането − дава достъп до борд компютъра, радиото и
настройките на автомобила.
*В зависимост от версията – опция или не се предлага.

КОМФОРТЕН
И КОМПАКТЕН
Новият Peugeot 108 приема предизвикателството да е едновременно
компактен и комфортен. Интуитивният интериор е проектиран да
предлага максимално пространство на водача и пътниците. Има
няколко практични отделения за съхранение, а регулируемата по
височина шофьорска седалка* поставя функционалността на една
ръка разстояние.
Багажникът на новия Peugeot 108 е особено просторен за сегмента.
Той е с обем от 243 литра (с авариент комплект за ремонт на спукана
гума) (196 дм3), който се увеличава до 868 литра (780 дм3) при сгъване на
задните седалки. Достъпът до багажника е много лесен благодарение
на ниския товарен праг от само 77 см и, за допълнително удобство,

кората за багаж автоматично се повдига нагоре към задното стъкло,
когато се отвори вратата на багажника.
Наслаждавайте се на сгъваемия, платнен покрив на новия Peugeot 108
TOP!. Електронно регулируем, той покрива почти цялата дължина на
покрива, но отварянето може да се регулира според вашите изисквания.
За да се гарантира пълният ви комфорт, когато покривът се отвори,
автоматично се задейства ветробран, за да ограничи движението на
въздуха и последващия от това шум в пътническото отделение.
Персонализирайте покрива на своя нов Peugeot 108 TOP! чрез избор
от 3 налични цвята: черен, сив или лилав.
*В зависимост от версията – стандарт или не се предлага.

PEUGEOT И ОКОЛНАТА СРЕДА
Peugeot е водещ производител на автомобили,
отделящи ниски количества вредни емисии,
като повече от половината му световни
продажби се падат на автомобили, отделящи
под 140 г/км емисии СО2. Това се дължи
на новите и доказаните технологии, които
Peugeot използва, включително Stop & Start
технологията и ново поколение PureTech
двигатели.

Отговорно шофиране:
Новият Peugeot 108 е оборудван с гуми с много ниско съпротивление при
движение, които да помогнат за намаляване на разхода на гориво.
PureTech двигатели:
Peugeot PureTech е модерен, 3-цилиндров бензинов двигател, който предлага
шофиране и динамика, които обикновено се свързват с много по-големи
двигатели, но със съществено подобрен разход на гориво и СО2 емисии. Тази
технология е продукт на 100-годишния интелигентен, иновативен инженеринг на
Peugeot, който комбинира материали за намаляване на теглото с ефикасността
на директното впръскване на гориво, приложено на три цилиндъра.

ДВИГАТЕЛИ
Гамата на новия Peugeot 108 включва четири 3-цилиндрови двигателя, които са едновременно икономични и ефикасни. Тези по-леки,
по-компактни бензинови двигатели дължат своята ефикасност на оптимизираното изгаряне и намалено триене. Перфектно адаптирана
към градското шофиране, Stop & Start функцията на двигателя 1.0 е-VTi 68 намалява разхода на гориво и СО2 емисиите, а новият PureTech
1.2 VTi 82 двигател с механична 5-степенна скоростна кутия отделя само 99 г/км емисии СО2. Новият Peugeot 108 e оборудван или с
5-степенна механична, или с 5-степенна 2-Tronic електронно автоматизирана механична скоростна кутия. Последната ви позволява лесно
превключване между автоматичен режим и механична смяна на предавките.

РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ
Двигател

Градски
(л/100 км)

Извънградски
(л/100 км)

Смесен
(л/100 км)

СО2 емисии
(г/км)

1.0 VTi 68 к.с.

5,0

3,6

4,1

95

1.0 VTi 68 к.с. 2 Tronic

5,0

3,8

4,2

97

1.0 e-VTi 68 к.с., Stop & Start

4,5

3,5

3,8

88

PureTech 1.2 VTi 82 к.с.

5,4

3,7

4,3

99

Данните за разход на гориво са точни към момента на публикуване. За най-новата информация, моля, направете справка с ръководството
с цени и технически характеристики на модела.
Разходът на гориво, описан подробно в таблицата по-горе, съответства на стойностите, одобрени съгласно европейските регламенти,
приложими към всички производители и всички автомобили, продавани в Европа.
Тези стойности позволяват да сравнявате автомобилите и да направите информиран избор:
- Разходът в градски условия е направен по маршрут, дълъг около 4 км.
- Разходът в извънградски условия е направен по маршрут, дълъг около 7 км.
- Разходът в смесени условия съответства на средната стойност на първите два, при дължина на маршрута около 11 км.Тези стойности са
получени при строго определени тестови условия (температура, маса, характеристики от изпитанията на стенд и др. ...) и много спокоен
стил на шофиране. Реалните пътни условия, климатичните условия, стила на шофиране, налягането на гумите, непрекъснатото използване
на климатик и / или отопление и състоянието на автомобила може да доведат до разлики спрямо хомологираните стойности.

БЕЗОПАСНОСТ
ESP:

Ограничител на скоростта*:

Въздушни възглавници и разположение на ISOFIX фиксаторите:

Новият Peugeot 108 е оборудван стандартно с ESP
(Electronic Stability Program). Тя обединява действието
на Анти-блокираща спирачна система (ABS), Електронно
разпределение на спирачното усилие (EBFD), Авариен
спирачен асистент (EBA), Tракшън контрол (TRC) и
Динамичен контрол на стабилността (DSC).

Новият Peugeot 108 може да се оборудва с ограничител на
скоростта, който ви позволява да зададете максимална скорост,
която не може да се превишава.

Новият Peugeot 108 разполага стандартно с 6 въздушни
възглавници (въздушни възглавници за шофьора и пътника
отпред, 2 странични въздушни възглавници отпред и задни
въздушни завеси) и два 3-точкови ISOFIX фиксатора на
задните седалки.

*В зависимост от версията – стандартно оборудване или не се предлага.

Асистент за потегляне по наклон:

Сензори за налягане в гумите:

Тази система обездвижва автомобила ви за кратко
(около 2 секунди) при стартиране по наклон, времето,
което ви е необходимо да преместите крака си от педала
на спирачките върху педала на газта.

Сензорите за налягане в гумите са монтирани стандартно, като
предупреждават водача за загуба на налягане в гумите чрез
предупредителна светлина на таблото и звуков сигнал.

ЦВЕТОВЕ
Новият Peugeot 108 се предлага с цветова
палитра, включваща два ексклузивни
нови цвята: Aikinite и Purple Berry.
Двуцветната комбинация е ексклузивна
опция за силуета с 3 врати и се предлага
в два варианта: Red Purple и Gris Gallium
или Blanc Lipizan и Aikinite.

1 • Blanc Lipizan
2 • Gris Gallium
3 • Gris Carlinite
4 • Noir Caldera
5 • Rouge Scarlet
6 • Bleu Smalt
7 • French Blue
8 • Red Purple
9 • Двуцветна комбинация Red Purple и Gris Gallium
10 • Двуцветна комбинация Blanc Lipizan и Aikinite

ДЖАНТИ И ТАСОВЕ
Според версията се предлага избор от стоманени и
алуминиеви джанти:
1 • Алуминиева джанта 15" Thorren
2 • Тас 15" Brecola
3 • Тас 14" Xaurel

ТАПИЦЕРИИ

1 • Кожа черна Cuir Noir Mistral
2 • Текстил Carolight Rouge / Bleu
3 • Текстил Curitiba
4 • Текстил Carolight Red Purple / Aikinite
5 • Текстил Rayura Noir / Aikinite

Предлагат се пет тапицерии.
Текстил Curitiba е предназначена за ниво Access. За Active и Allure при 108 хечбек се
предлагат с тапицерии Carolight Red Purple / Aikinite. Текстил Rayura Noir / Aikinite е
стандартно оборудване при 108 TOP!, а кожата Noir Mistral * се предлага за версиите
Allure за двете каросерии.
*В зависимост от версията – стандартно оборудване или не се предлага.
Седалки, тапицирани с кожа и други материали. За най-новата информация, моля, направете справка с
ръководството с цени и технически характеристики на модела.

АКСЕСОАРИ

1 Автомобил, оборудван с персонализация
Ligne S: стикери за каросерията и основи
на страничните огледала.
2 Ауспух Ligne S с хромиран накрайник
3 Стелки Ligne S
4 Навигация Garmin
5 Детско столче Kiddy Cruiserfix Pro
6 Формовани стелки
7 Алуминиеви джанти 14" Axel
8 Релси за багаж на покрива

РАЗМЕРИ
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