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Peugeot a aderat dintotdeauna la spiritul inovator și calitativ al 

tradiţiei industriale franceze. Astăzi, mai mult ca niciodată, marca 

își concentrează toate eforturile pentru a concepe autovehicule cu 

design de înaltă clasă, care să asigure o experienţă senzorială 

dincolo de o simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia, 

materialele, elementele de conectivitate – fiecare detaliu a fost 

proiectat pentru a asigura un mod de conducere intuitiv.
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I REZ I STI B I L .
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* În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
** De serie sau indisponibil în funcţie de versiune.

* În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
** De serie, opţional sau indisponibil în funcţie de versiune.

ST IL  SPORT IV  Ș I  SENZUAL . ÎN D RĂ Z N E Ţ  Ș I  PROVOCATOR .

Cu profilul său coborât, alura sportivă, capota lungă și curbele senzuale, noul PEUGEOT 208 se remarcă  

prin personalitatea sa puternică. Liniile elegante și pure sunt puse în valoare de plafonul Black Diamond*,  

pasajele roţilor, ramele geamurilor vopsite în negru lucios** și jantele diamantate cu inserţii*.

Ușor de recunoscut, partea frontală expresivă a noului PEUGEOT 208 se remarcă  

prin grila cromată* de mari dimensiuni cu aspect modern, încadrată de blocurile optice  

Full LED** cu semnătura celor 3 gheare și DRL-urile LED* mereu aprinse.
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* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune. 

** Disponibil în dotare standard în versiunea GT Line.

SPATE  B IN E  SCU L PTAT  Ș I  EXPRES IV.

Partea din spate, dinamică și bine sculptată a noului PEUGEOT 208 este echipată cu 2 tipuri de spoilere*,  

unul pentru a controla consumul de combustibil, iar celălalt pentru a îmbunătăţi performanţa la drum.  

Ţeava de eșapament este cromată, pentru o alură și mai sportivă**.

* În dotare standard sau indisponibil, în funcţie de versiune.

O P REZENŢĂ LUMINOASĂ .

Partea din spate are un stil distinctiv, cu banda lucioasă neagră* ce unește  

blocurile optice full LED* cu semnătura celor 3 gheare, pornite zi și noapte,  

pentru a face vehiculul mai vizibil și mai sigur.



e-208,  CÂND STI LU L  
Î NTÂL NEȘTE e- MOŢI A .
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e -MOŢ IE  e -208 . ST IL  D IST IN CT IV.

Silenţios, suplu și reactiv în trafic, seducătorul e-208 100% electric deţine toate atributele pentru a-l îndrăgi.  

Spaţiul interior nu a fost modificat pentru a garanta același confort atât pentru conducătorul auto,  

cât și pentru pasageri și un volum al portbagajului identic cu cel de pe versiunile termice.  

Pentru a fi ușor de recunoscut în trafic și pentru un plus de stil, modelul prezintă detalii subtile.

e-208 se remarcă prin elemente exterioare exclusive, ce reflectă tehnologia și modernitatea și atrag 

toate privirile: monograma „e”, Leul în nuanţă dicroică, grilă în culoarea caroseriei, pasajele roţilor 

vopsite în negru lucios și jante diamantate din aliaj de 17" pentru o aerodinamică eficientă. La interior 

impresionează combinaţia rafinată între Alcantara© și tapiţeria Gris Gréval*.

* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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* Conectează-te și poţi pleca la drum. În funcţie de ţară. 

** Conectare prin aplicaţia MyPeugeot & Serviciile Free2Move.

CON N E CT  &  GO* .DESCOPERĂ PLĂCEREA CONDUS ULUI  1 0 0 %  ELEC TR IC .

Este atât de practic să programezi de pe smartphone-ul** tău  

precondiţionarea termică a noului e-208 (încălzire sau climă), să consulţi starea de încărcare a bateriei,  

să activezi încărcarea și să planifici după bunul plac călătoriile tale... în deplină relaxare.

Ia loc la bordul modelului e-208, lasă-te sedus de emoţia unui condus silenţios 100% electric și călătorește spre destinaţiile  

dorite graţie unei autonomii de 340 km*. O serie de soluţii de încărcare sunt disponibile pentru a te ajuta să profiţi  

la maximum de autonomia noului PEUGEOT e-208: la domiciliu, la serviciu, la staţiile de încărcare publice.

14 * Până la 340km (WLTP) – până la 450 km (NEDC): Date estimate, comunicate cu titlu indicativ și sub rezerva omologării – Emisii CO2: 0g în faza de rulare.



NEXTGEN TECHNOLOGY * .

* Tehnologia de mâine.
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IN TE R IOR  SE D U CĂTOR .

Scaunele faţă dinamice, confortabile și profilate, materialele de înaltă calitate și tapiţeria  

cu cusături îţi oferă un sentiment de stare de bine și de relaxare. Graţie pachetului poliambient 

cromatic de 8 culori* poţi personaliza ambianţa interioară pentru un aspect și mai modern.

* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
** În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
*** Butoane cu impuls tip avion.

E NERGIZANTUL  PEUGEOT i -COC K P IT ®  3 D.

La interior, descoperă noua generaţie de PEUGEOT i-Cockpit® 3D*. Experimentează condusul agil  

și intuitiv graţie volanului compact cu butoane de control integrate*, panoului digital de bord 3D configurabil*,  

ecranului tactil HD de 10"** și celor 7 butoane “Toggles Switches***”.

* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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* În dotare standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. 

** De preferinţă, la oprirea completă a vehiculului.* De serie sau indisponibil, în funcţie de versiune.

E CRA N  U ȘOR D E  U T IL IZ AT  Ș I  IN TU IT IV.PANOU DE  BOR D 3 D.

Ecranul tactil HD de 10"* poate fi controlat** prin recunoaștere vocală,  

prin intermediul butoanelor integrate pe volan sau, pur și simplu, prin cele 7 butoane tactile.  

Pe ecranul noului e-208 este afișată în timp real o animaţie tehnologică care ilustrează funcţionarea sistemului de propulsie.

Panoul de bord* cu ecran holografic futurist 3D se află în câmpul vizual al șoferului. Informaţiile cu privire la vehicul  

și la condus sunt afișate în mod clar pe 2 niveluri, în funcţie de importanţa sau urgenţa lor (siguranţă, sisteme de asistenţă la condus, navigaţie).  

Poţi configura informaţiile pe care dorești să le vezi în permanenţă.

20
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M AI  MULTĂ LUMINĂ .

Graţie plafonului panoramic Cielo* care se deschide până la locurile din spate, tu și pasagerii  

tăi vă puteţi bucura de o panoramă unică și de mai multă lumină în habitaclu.

* Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.



CONECTIVITATE  AVANSATĂ .
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* Încărcare WiFi conform standardului Qi 1.1, disponibilă opţional sau indisponibilă, în funcţie de versiune. 

** În funcţie de compatibilitatea Smartphone-ului. 
*** Până la 4 prize, în funcţie de versiune.

N OI  FU N CŢ I I  PRACT ICE .ULTR A CONEC TAT !

În faţă, există un nou spaţiu de depozitare unde poţi încărca prin inducţie* smartphone-ul tău**.  

Mai multe prize USB*** sunt disponibile în habitaclu pentru dispozitivele mobile ale pasagerilor.

Lasă-te ghidat de sistemul de navigaţie 3D. Graţie funcţiei Mirror Screen*, te poţi bucura de oricare  

dintre aplicaţiile smartphone-ului compatibil cu Apple CarPlayTM, Mirror Link® sau Android Auto.

26

* Doar aplicaţiile certificate Android Auto, Apple CarPlayTM sau Mirror Link® pot funcţiona atunci când vehiculul este staţionat sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, 
anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot fi restricţionate. Anumite aplicaţii care pot fi gratuite pe smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certificate Mirror Link®, Apple 

CarPlayTM sau Android Auto contra cost. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android), prin Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem iOS) sau prin 
tehnologia Mirror Link® (smartphone-uri compatibile MirrorLink®), cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon. Pentru informaţii suplimentare consultă pagina 

http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html



UN PAS  CĂTRE   
CON D U SU L  SEMI -AUTONOM.

Noul PEUGEOT 208 dispune de numeroase sisteme de asistenţă la condus  

inteligente care oferă un plus de siguranţă. Noul PEUGEOT Drive Assist Plus*  

deschide calea condusului semi-autonom și inteligent, graţie camerelor video  

și radarelor integrate: monitorizarea benzii de rulare cu menţinerea vehiculului  

pe traiectorie, recunoașterea indicatoarelor rutiere, reglarea vitezei și a distanţei  

de siguranţă până la oprirea completă a vehiculului și repornire automată. 

 

La bordul noului Peugeot 208, ești ghidat de sisteme de asistenţă la condus  

și la manevre. Recunoașterea extinsă a indicatoarelor rutiere, supravegherea punctu-

lui mort și alerta activă la părăsire involuntară a benzii de rulare oferă un plus  

de siguranţă mașinii tale. În plus, sistemul Visiopark 1 cu camera video cu unghi  

de 180°*, împreună cu Full Park Assist** facilitează manevrele tale zilnice.

* Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. – Disponibil începând cu 02/2020 pe noul e-208 
** Sistem de asistenţă activă la parcarea paralelă și perpendiculară – Opţional, în cursul primului semestru al anului 2020  

sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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POWER OF CHOICE*.

* Puterea de a alege.



OP TEAZĂ PENTRU MOTORIZAR EA 
CA RE  Ţ I  SE  POTR IVEȘTE .

Noul 208 este construit pe cea mai recentă generaţie de platformă CMP*/eCMP** 

modulară, care îţi permite să optezi fără compromisuri pentru un motor pe benzină, 

diesel sau 100% electric. Optimizarea ţinutei de drum, a manevrabilităţii,  

a confortului acustic și termic, dar și a greutăţii contribuie la reducerea  

emisiilor de CO2, oferind o experienţă de condus intensă. 

 

Noul e-208 beneficiază de progresele tehnice ale platformei eCMP**,  

care îi oferă o arhitectură optimizată, același spaţiu în partea din spate  

ca pe versiunile termice și aceeași poziţie de condus.

32

* Common Modular Platform: Platformă modulară comună. 
** Electric Common Modular Platform: Platformă modulară comună electrică.
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CUTIE AUTOMATĂ CU TEHNOLOGIE AVANSATĂ.

Noua cutie de viteze EAT8* cu padele pe volan și comandă electrică cu impulsuri oferă  

o și mai mare eficienţă și plăcere la condus. Graţie tehnologiei Quickshift, te poţi bucura  

de o schimbare rapidă și fluidă a treptelor de viteză. 

M OTORIZĂRI  ÎMBUNĂTĂŢ ITE .

Experimentează senzaţii intense de condus cu motorizările de ultimă generaţie Euro 6 Puretech & BlueHDi din gama termică,  

performante și eficiente. Mult mai economice, graţie unui consum optimizat, aceste motorizări sunt, în plus,  

echipate cu sistemul Stop & Start. 

CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII DE CO2 (Date estimative, comunicate cu titlu indicativ și sub rezerva omologării)  
Valori WLTP: autonomie: 340 km, baterie: 50kwh, consum (100km):14kw. 

* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 – Noua cutie de viteze automată cu 8 rapoarte – Disponibilă în funcţie de motorizări.

NOUL PEUGEOT 208  GT  L INE
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ELECTRIZEAZĂ-ŢI VIAŢA DE ZI CU ZI!

Experimentează senzaţii intense și un sentiment de relaxare deplină într-un  

habitaclu dominat de liniște*. Puterea motorului ajunge la 100 kw (136 CP),  

iar cuplul de 260 Nm este disponibil încă de la 0 km/h.

* Este necesară totuși o atenţie sporită, în special faţă de ceilalţi participanţi la trafic, care nu sunt obișnuiţi cu vehiculele silenţioase. 
** Autonomia bateriei este de până la 340 km (WLTP) / până la 450 km (NEDC): Date estimative, comunicate cu titlu indicativ  
și sub rezerva omologării – Emisii de CO2: 0g în faza de rulare.

A L E GE  MOD U L  D E  CON D U S  
CA RE  Ţ I  SE  POTR IVE ȘTE .

La bordul noului Peugeot e-208 poţi alege între 3 moduri de condus: ECO, NORMAL  

și SPORT* în funcţie de nevoile sau preferinţele tale. Graţie modului Brake 2,  

sunt disponibile 2 niveluri de frână de motor**, care permit încărcarea bateriei  

în faza de decelerare.

* ECO: optimizarea autonomiei – NORMAL: confort optim – SPORT: performanţe și senzaţii (accelerare 0 – 100 km/h: 8,1 s). 
** Regenerare moderată sau accelerată a încărcării bateriei.

NOUL PEUGEOT e  -  208  GT



STI LU L   
CARE Ţ I  SE  POTRI V EȘTE .



U T ILE  Ș I  ATRĂGĂTOARE .

Accesoriile practice și ingenioase concepute pentru noul PEUGEOT 208  

îţi oferă un plus de stare de bine și siguranţă la bord. Pentru versiunea  

PEUGEOT e-208, descoperă noua gamă de accesorii specifice „modelelor electrice”.

40

1. Husă de protecţie pentru parcare în garaj 
2. Covorașe „e-208” 
3. Huse pentru scaune 
4. Suport de bicicletă cu fixare pe plafon  
5. Staţie de reîncărcare e-208 
6. Storuri laterale

1 2

3

4

5 6
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2AMBIANŢĂ INTER IOARĂ  
M ODERNĂ.
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Gama largă de tapiţerii se remarcă prin eleganţă,  

calitate și durabilitate. 

Poţi alege dintre materialele cu cusături,  

TEP sau piele*, care oferă un sentiment de relaxare unic.

1. Material textil Para Bleu(1) 
2. Material textil Pneuma Noir(2) 
3. Material textil Cozy și TEP negru(3) 
4. Material textil Capy & TEP negru(4) 
5. Piele perforată neagră(5) 
6. Alcantara Gris Greval / Stofă tip mesh & TEP negru(6)

(1) Standard pe nivelul Like 
(2) Standard pe nivelul Active 
(3) Standard pe nivelul Allure 
(4) Standard pe nivelul GT Line 
(5) Opţional pe nivelul GT Line  
(6) Standard pe nivelul GT

* Opţional pe nivelul GT Line – Piele și alte materiale : pentru detalii privind  
tapiţeria din piele, consultă caracteristicile tehnice disponibile în punctele de vânzare  
sau pe site-ul www.peugeot.com.ro
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O GAMĂ DE  CULORI  
ÎNDRĂZNEŢE .

Noul PEUGEOT 208 se remarcă prin culori ale caroseriei inedite! 

Alege dintr-o gamă de nuanţe intense și originale sau optează  

pentru culori mai sobre și elegante.

FORME PURE .

Pentru a personaliza modelul 

tău, alege dintre capacele  

de roată de 15" și 16"  

sau jantele din aluminiu  

de 16", diamantate sau  

vopsite, sau de 17", cu inserţii.

Capace 15” LAPA* Capace 16” PLAKA* Jante aluminiu 17’’ SHAW***Jante aluminiu 17’’ BRONX**Jante aluminiu 17’’ JORDAAN**Jante aluminiu 16’’ SOHO*Jante aluminiu 16” ELBORN***Jante aluminiu 16” TAKSIM** Jante aluminiu 17” CAMDEN*

Blanc Banquise* Gris Platinium**

Rouge Elixir***Jaune Faro** Bleu Vertigo***

Gris Artense**

Blanc Nacré****

Noir Perla Nera**

* În dotare standard sau indisponibil,  
în funcţie de versiune. 
** Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune. 
*** Standard, opţional sau indisponibil pe e-208.

* Nuanţă nemetalizată. 
** Nuanţă metalizată. 
*** Nuanţă Vernis în trei straturi. 
**** Nuanţă perlată.
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SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT 
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea 
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul, 
performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor 
contribuie la gradul tău de satisfacţie. Astfel, ai certitudinea 
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege 
exigenţele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar 
de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung. 
 
PENTRU LINIȘTEA TA(1) 
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI 
Vehiculele noi particulare comercializate în România 
beneficiază* de următoarele garanţii: 
        - pentru defecte de fabricaţie - 4 ani sau 100 000 de 
kilometri**. Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice 
este garantată pentru o durată de 8 ani sau 160 000 de 
kilometri***. 
        - pentru vopsea - 4 ani sau 100 000 de kilometri **. 
        - anti-perforare - 12 ani pentru vehicule non-electrice, 
7 ani pentru vehiculele electrice. 
 

PEUGEOT ASSISTANCE 
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra 
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă, 
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel 
la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7: 
        - Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din 
orice reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională; 
        - +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din 
străinătate. 

 
GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT 
Garanţia calităţii, securităţii și fiabilităţii fiecărei piese 
originale Peugeot este conferită de testele de verificare 
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea 
beneficiază de doi ani garanţie pentru persoane fizice, 
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice, 
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material. 
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua 
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate, 
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor 
adecvate. 

ÎMP REUNĂ,  PE  TERMEN LUNG.

PENTRU PLĂCEREA TA 
PEUGEOT BOUTIQUE 
O gamă completă de accesorii și de echipamente 
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul 
îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din 
showroom-urile noastre. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Descoperă PEUGEOT online accesând 
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a 
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr. 
 
 
 
(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a acestor contracte, 
garanţii și servicii, consultă documentele corespunzătoare în 
punctele de vânzare PEUGEOT.

* În România, Uniunea Europeană, precum și în următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia Herţegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, 
Serbia, Elveţia, Vatican.  
** În funcţie de primul termen atins. 
*** În funcţie de primul termen atins, cu o conservare minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada acoperită de garanţie. 
 
 
Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau 
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modifica în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele. 
Tehnicile actuale de reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun 
element din acest catalog nu poate fi reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.


