НОВИЯТ PEUGEOT 208

Новият PEUGEOT 208 привлича от пръв поглед с новия си стил, по-изразителен, спортен
и елегантен, подсилен от новия цвят оранжев металик - Orange POWER, гаранция за
динамичност, свежест и младост.
С неговите ексклузивни цветове, възможността за персонализиране, новите технологични
оборудвания за сигурност и комфорт, новите двигатели, едновременно класически и с
отлични показатели, новият PEUGEOT 208 е създаден с грижа и внимание за всеки детайл.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
За новия PEUGEOT 208 се предлагат пакети за персонализация*: пакет Menthol White, с бели
акценти, придава усещане за динамика и елегантност, а пакетът Lime Yellow с цветните елементи
е забавен и модерен.
Външните пакети за персонализация съчетават елегантността на черния лак (периферия на
решетката, огледала, елементи на фаровете за мъгла) с оригиналността на цветните акценти**
(решетка EQUALIZER с 3D цветен ефект, надписи PEUGEOT отпред и отзад, периферията на
фаровете за мъгла и страничните мигачи).
Вътрешните персонализации допринасят за модерния и стилен интериор, с грижа за всеки детайл:
от спортните седалки до хромираните аератори, през цветните елементи** от тапицерията, волана,
бордното табло до паната на вратите.
*Опция от второ ниво на оборудване.
**В зависимост от цвета на избрания пакет.

Автомобил, представен в Ice Silver / външна персонализация Lime Yellow.

ИГРА НА

СВЕТЛИНАТА
Новият PEUGEOT 208 се предлага с два нови напълно
иновативни текстурирани цвята, комбиниращи матов
и сатенен ефект - ICE Grey и ICE Silver.
Отличаващи се и придаващи висока стойност, тези
цветове реагират силно на вариациите на светлината
и подчертават стила, като подсилват динамиката и
елегантността на новия PEUGEOT 208. Тяхната леко
гранулирана текстура предлага изненадващо усещане
и създава чувство за стабилен автомобил.
По-устойчиви и по-лесни за поддържане от класическите
бои мат, те са с много добра устойчивост към малките
драскотини и издържат на почистването с водоструйка
или с четки*. Благодарение на вграждането им в сериен
модел, те са вече достъпни за вас.
*Без поставяне на полираща вакса.
Автомобил, представен в Ice Silver / външна персонализация - Lime Yellow.

PEUGEOT

И ОКОЛНАТА СРЕДА
Peugeot предлага обширна гама от автомобили с ниски
емисии на CO2; повече от половината от световните
продажби на марката са на превозни средства с емисии,
по-ниски от 140 г/км СО2. Това се дължи на изпитани
технологични решения, при които Peugeot е лидер:
на дизеловия двигател с филтър за твърди частици
(пуснат на пазара през 2000 г.), наличен при широка
гама от модели, оборудвал повече от 2,1 милиона
автомобила (намаление с 99,99% на емисията на
твърди частици) – който, благодарение на механизъм
за самопочистване, допринася за опазването на
околната среда, като намалява дизеловите частици
до пренебрежимо малки количества (0,004 г/км) и
на модерни технологии: внедряване на Stop & Start,
разработване на ново поколение HDi и бензинови
двигатели и др.

Двигател

Най-ефективната и икономична екологична дизелова
технология на пазара със среден разход от 3 л/100 км.
За новия PEUGEOT 208 се предлагат нови технологии,
сред които версиите BlueHDi, названието на двигателите
Euro 6 дизел. Като комбинира по изключителен начин SCR
(Selective Catalytic Reduction*) и FAP, технологията BlueHDi
позволява драстичното намаляване на NOx (азотен оксид)
– с повече от 90%, оптимизиране на емисиите на CO2,
разхода и елиминирането на твърдите частици 99,9%.
* Селективна каталитична редукция.

Новият PEUGEOT 208 предлага гама от 3-цилиндрови
бензинови двигатели от последно поколение PureTech –
отговарящи на нормите Euro 6 в Европа – залог за постижения
и икономичност. По-компактни и леки, тези двигатели
предлагат подобрена производителност, благодарение на
намалени маси и размери и високи постижения, благодарение
на оптимизирания процес на горене и намалените нива
на триене. Със своите изключителни характеристики тези
двигатели са много икономични. Те предлагат намаляване
на разхода на гориво и емисиите СО2 до 25% спрямо
4-цилиндров двигател със същата мощност.

1,0L PureTech 68 к.с.

МСК5

1,2L PureTech 82 к.с.

Разход (в л/100 км)(1)
Градски

Извънградски

Смесен

5,2*

3,9*

4,4*

СО2 (г/км)
102*

МСК5

5,1**

3,8**

4,3**

99**

1,2L PureTech 82 к.с. S&S(2)

ETG5

4,6**

3,9**

4,2**

97**

1,2L PureTech 82 к.с.

МСК5

5,5*

3,9*

4,5*

104*

1,2L PureTech 110 к.с. S&S

МСК5

5,6*

3,8*

4,5*

103*

1,2L PureTech 110 к.с. S&S

EAT6

5,7*

3,8*

4,5*

104*

(2)

1,6L BlueHDi 75 к.с.

МСК5

4,2*

3,0*

3,5*

90*

1,6L BlueHDi 100 к.с. S&S

МСК5

3,8*

3,2*

3,4*

87*

1,6L BlueHDi 100 к.с. S&S(2)

МСК5

3,6**

2,7**

3,0**

79**

1,6L BlueHDi 120 к.с. S&S

МСК6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

* С енергоспестяващи гуми TBRR (много ниско съпротивление при движение)
** С енергоспестяващи гуми UBRR (изключително ниско съпротивление при движение)
(1)

Икономични бензинови двигатели със среден разход
за всички версии под 4,5 л/100 км.

Скоростна кутия

Според директиви 99/100/CE

МСК5 – 5-степенна механична скоростна кутия
МСК6 – 6-степенна механична скоростна кутия
ETG5 – 5-степенна пилотирана скоростна кутия
ЕАТ6 – 6-степенна автоматична скоростна кутия

ДВИГАТЕЛИ
Трицилиндров бензинов двигател PureTech

Технология BlueHDi

Модулен и компактен, висококачествен и мощен, този двигател е изключително ефективен и технологичен.
Той предлага удоволствие от управлението сред най-добрите на пазара от най-ниските обороти и отличен
баланс между въртящ момент при ниски обороти и мощност. Това представяне на технологии позволява да се
намали разходът на гориво и емисиите СО2 до 25%. Комбинирана с новата автоматична скоростна кутия EAT6,
турбоверсията 1,2 л PureTech 110 S&S EAT6 достига емисии на СО2 от само 104 г/км, което е референция за
сегмента за бензинов автомобил с автоматична скоростна кутия.

Двигателите BlueHDi съчетават високи постижения, намален
разход на гориво и вредни емисии. При новия PEUGEOT 208, CO2
емисиите за всички версии са под 95 г/км и разходът на гориво
е под 3,6 л/100 км при смесен цикъл и превръщат семейството
на двигатели 1,6 л BlueHDi в най-добре представящата се гама
дизелови двигатели в сегмента! Те всички са оборудвани със
система Stop & Start с подсилен стартер, с изключение на версията
1,6 л BlueHDi 75.

1,2 л PureTech 110 S&S

1,6 л BlueHDi FAP 100 S&S

СКОРОСТНИ КУТИИ

МСК5/EAT6

СКОРОСТНА КУТИЯ

МСК5

МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

205 Nm от 1500 об./мин

МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

254 Nm от 1750 об./мин

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МОМЕНТА

от 1500 до 5500 об./мин

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МОМЕНТА

от 1750 до 3750 об./мин

ДИРЕКТНО ВПРЪСКВАНЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
ТУРБОКОМПРЕСОР ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
С ВИСОКИ ПОКАЗАТЕЛИ
СРЕДЕН РАЗХОД (л/100 км)
СРЕДНИ ЕМИСИИ CO2 (г/км)

200 бара

240 000 об./мин

СРЕДЕН РАЗХОД (л/100 км)
СРЕДНИ ЕМИСИИ CO2 (г/км)

3*/3,4**
79*/87**

4,5 (1)
103/104

МСК5 – 5-степенна механична скоростна кутия
EAT6 – 6-степенна автоматична скоростна кутия
(Efficient Automatic Transmission 6): оборудвана с технологията Quickshift,
позволяваща по-бърза смяна на предавките, като се гарантира отлична
плавност и комфорт
S&S – Stop & Start
FAP – Филтър за твърди частици
(1)

Международен двигател на годината

Според директиви 99/100/CE

* Версия с енергоспестяващи гуми TBRR (много ниско съпротивление при движение)
** Версия с енергоспестяващи гуми UBRR (изключително ниско съпротивление при движение)

БЕЗОПАСНОСТ
На борда на новия PEUGEOT 208 оборудването се подобрява и допринася за вашата допълнителна безопасност:
Active City Brake*

Въздушни възглавници

Park Assist и камера за заден ход*

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Технологията Active City Brake (автоматично спиране в
градски условия при риск от сблъсък) е ново оборудване,
позволяващо да се избегне произшествие или да се намали
силата в случай на липса на реакция от страна на водача в
градски условия, при скорост по-малка от 30 км/ч.

В случай на удар 6 въздушни възглавници, серийно оборудване, засилват защитата на пътуващите: 2 предни въздушни
възглавници, 2 странични въздушни възглавници отпред и
2 въздушни възглавници завеси отпред и отзад.

Камерата за заден ход се включва автоматично при
включване на предавката за заден ход. Картината
се визуализира на сензорния дисплей, за да покаже
скритите препятствия при маневрите на заден ход. Тя
може да бъде комбинирана с Park Assist, система за
активно подпомагане на паркирането, която открива
възможно място за паркиране и подпомага маневрите
за влизане и излизане от мястото при успоредно
паркиране. Тя управлява автоматично волана и подава
визуални и звукови информации на водача. Водачът
управлява ускорението, спирането, смяната на предавки
и съединителя в случай на механична скоростна кутия.

Новият PEUGEOT 208 се предлага със свързани приложения,
инструменти и услуги, лесно достъпни от 7-инчовия сензорен
дисплей.

* Опция според версията.

* Според нивото на оборудване тази услуга се предлага серийно, като опция
или не се предлага.

Лазерен сензор с малък обсег (Lidar), вграден в горната част
на предното стъкло, открива препятствията, като например
спрял автомобил или движещ се в същата посока. Той може
да задейства автоматично и максимално спирачките, за да
се избегне сблъсък или да се намалят последствията, като
се намали скоростта на сблъсък. В някои случаи системата
позволява да се спре автоматично автомобилът и така да се
избегне сблъсък с предния автомобил.
* Опция от второ ниво на оборудване.

ESP
Всички 208 са серийно оборудвани с ESP (електронна
стабилизираща програма), включваща ASR (система против
приплъзване), CDS (динамичен контрол на стабилността),
AFU (асистент при внезапно спиране), ABS (антиблокираща
система на колелата) и REF (електронно разпределение на
спирачното усилие).
Статично осветяване на завой *
При къси или дълги светлини, при включване на мигач или
при определен ъгъл на волана тази функция позволява на
лъча на предния фар за мъгла да освети вътрешността на
завоя, когато скоростта на автомобила е под 40 км/ч (градски
условия, остри завои, кръстовища, маневри на паркинг...).
* Серийно оборудване за трето ниво.

Mirror Screen*
Функцията Mirror Screen позволява достъп до приложенията
на вашия смартфон, съвместим с Mirrorlink®** или Carplay®***
от 7-инчовия сензорен дисплей на автомобила. За максимално
добра видимост и безопасна употреба, свързаните приложения
се визуализират със специфичен интерфейс, пригоден за
работа в движение.

** Само приложенията, сертифицирани MirrorLink™ или Carplay® ще работят,
в движение или при спрял автомобил. В движение някои функции на
въпросните приложения ще бъдат ограничени. Някои видове съдържание,
които могат да бъдат с безплатен достъп на вашия смартфон, изискват
абонамент за съответно платено приложение, сертифицирано MirrorLink™
или Carplay®. Функцията Mirror Screen действа с технологията MirrorLink™
за телефони Android, Blackberry и Windows Phone, съвместими MirrorLink™
и Carplay® за телефоните iOS, при положение че имате абонамент с достъп
до интернет към вашия оператор. Новите смартфони ще бъдат оборудвани
постепенно с тези технологии.
*** Carplay® е протокол за свързване на Apple.
Ще се предлага за PEUGEOT 208 в края на 2015 година.

ЦВЕТОВЕ*
ТРИСЛОЙНА ПЕРЛА

МАТ

Бял Blanc Banquise

Сив Gris Hurricane

Бял Blanc Perle Nacré
СПЕЦИАЛНИ

МЕТАЛИК

Черен Noir Perla Nera

Сив Gris Aluminium

Сив Ice Silver

Сив Gris Shark

Червен Rouge Rubi

Сив Ice Grey

Цвят металик
Оранжев Orange Power
Син Bleu Virtuel

Син Dark Blue
* Цветове в зависимост от версиите / тапицериите
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ТАПИЦЕРИИ*
* Тапицерии в зависимост от версиите / цветовете.

За повече подробности за кожата вижте техническите характеристики в
търговските центрове на Peugeot или на интернет сайта www.peugeot.bg.

** Кожа и други материи.

ТАСОВЕ И
ДЖАНТИ*

Алуминиева джанта 16" TITANE
Noir Vernis Mat

*Джантите се предлагат според версията/двигателя

Тас 15" BORE

Тас 15" NIOBIUM

Алуминиева джанта 15" AZOTE

Алуминиева джанта 16"
Technical Grey Brillant

Алуминиева джанта 16"
Noir Brillant

Алуминиева джанта 17" OXYGENE
Technical Grey

Алуминиева джанта 16" TITANE
Gris Hephaïs

Персонализации

Невъзможно съчетаване между пакети Menthol White / Lime Yellow.
(1)
Кожа и други материи.
За повече подробности за кожата вижте техническите характеристики в
търговските центрове на Peugeot или на интернет сайта www.peugeot.bg.

Изберете вашата персонализация в зависимост от различните възможности за съчетаване на
пакети за външна и вътрешна персонализация, на тапицерии и джанти.

Цвят Orange Power / Пакет Menthol White / Алуминиеви джанти 16" TITANE

Цвят Bleu Virtuel
Алуминиеви джанти 16" TITANE

Цвят Ice Silver / Пакет Lime Yellow
Алуминиеви джанти 16" TITANE Technical Grey Brillant

Черна кожа Claudia(1) Noir Mistral

Вътрешна персонализация
Menthol White

Вътрешна персонализация
Lime Yellow

АКСЕСОАРИ

РАЗМЕРИ

1. Спойлер

5. Персонализирана стелка Lime Yellow

2. Комплект пушачи (пепелник + запалка)

6. Персонализирана стелка Menthol White

силует 3 врати

(мм)

3. Теглич + багажник за колело с платформа
4. Стелка за багажник

1460

A

7. Поставка за смартфон Tetrax Smart
8. Поставка за мултимедия
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