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PEUGEOT

NOVI 208 GTi

CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN
TEHNIČNE LASTNOSTI

Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer : Peugeot Slovenija, d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana



Veljavnost od 01.06.2015 kW ( KM) Menjalnik CO2  (g / km) ŠTEVILO VRAT GTi
BENCINSKI MOTOR

Novi 208 GTi 1.6 VTi THP 208 Stop & Start EURO6 153 (208) 6 st.-ročni 125 3 21.562,15 €

Stroški transporta in priprave vozila znašajo 160 € z DDV in niso vključeni v maloprodajno ceno vozila.

NOVI 208 GTi:

ESP sistem za nadzor stabilnosti ( možnost popolnega izklopa )

ASR sistem proti spodrsavanju pogonskih koles

ABS s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili 

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Tempomat in omejevalnik hitrosti

Voznikova in sopotnikova (možnost izklopa) zračna blazina

Stranski varnostni blazini in  zracni zavesi

Potovalni računalnik

Prednji halogenski žarometi z eliptičnim modulo

LED dnevne luči
Prednji meglenki z funkcijo osvetlitve ovinka

Notranja osvetlitev LED

Parkirni senzorji zadaj

Opozorilo za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika

Variabilni servo volan nastavljiv po višini in globini

Športni sedeži spredaj

Po višini nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež

Deljiva zadnja sedežna klop 2/3 - 1/3

ISOFIX pritrditev na stranskih sedežih (2)

SMEG multimedijski sistem + 6 zvočnikov 

(barvni zaslon občutljiv na dotik)

Mirror SCREEN

USB vtič + Bluetooth

Volanski obroč v usnju s krom dodatkom 

Športna pedala iz aluminija

Gumbi za upravljanje ob volanskem obroču

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava

Avtomatska brisalca s senzorjem za dež

Samozatemnitveno notranje ogledalo

Električen pomik prednjih stekel

Električno zložljivi, nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali v barvi karoserije

Sekvenčni pomik stekla na voznikovi strani

Daljinsko centralno zaklepanje vrat in prtljažnika

Samodejno zaklepanje ob speljevanju

Smerni kazalniki: en pritisk / 3 utripi kazalnika

Smerniki vgrajeni v stranska ogledala

Možnost funkcije ''Follow me home''

Priključek 12V 

Emblem PEUGEOT zadaj v rdeči barvi

Zadnji strešni spojler v barvi karoserije

Tepihi z emblemom GTi
Osvetljen predal pred sovoznikom
Kromirane obrobe na stranskih oknih
Dodatno zatemnjena stekla zadaj

Maloprodajna cena z DDV (€)

NOVI PEUGEOT 208 GTi



Opombe Koda
Maloprodajna cena 

brez DDV (€)
Maloprodajna cena z 

DDV (€)

AB13 158,33 193,17
JB01 75,08 91,60
NA01 166,86 203,57
OK01 417,14 508,91
UN01 317,02 386,77

D401 204,92 250,00

UB08 266,97 325,70
UB09 163,93 200,00
UB10 397,52 484,98
JQ01 98,36 120,00
WL3R 409,02 499,00

ZH3Q Serijsko Serijsko

ZHAT 292,00 356,24

ZH3U 292,00 356,24

XI42 208,33 254,17
0MPO 163,93 200,00
0MM6 489,60 597,31

WWM7 489,60 597,31

0MM0 342,06 417,31

Navadna 
barva

Teksturirana barva

KODA WPPO FCM6 4TM0 9VM0 PYM0 WWW7

 • = Serijska notranjost

NOVI PEUGEOT 208 GTi
   CENIK OPCIJ

        BARVE IN NOTRANJOSTI

Kamera za vzvratno vožnjo + Parkirni sistem za samodejno parkiranje + parkirni senzorji spredaj

Parkirni senzorji spredaj + sistem za samodejno

Paket HiFi JBL
Panoramska steklena streha CIELO

NOVI PEUGEOT 208 GTi

Veljavnost od 01.06.2015

Kamera za vzvratno vožnjo

Teksturirana barva ICE SILVER (krom obrobe okrog stekel, kromirani pokrovi vzvratnih ogledal ter 
kromirane kljuke vrat)

PEUGEOT 208 GTI

Ogrevana prednja sedeža

Navigacija

17'' palčna platišča CARBONE barva STORM lakirana s prosojnim slojem

17'' palčna platišča CARBONE barva STORM mat

Alarmna naprava
Naslon za roko + kromirana prestavna ročica 

CD predvajalnik v predalu pred sovoznikom
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GTI usnje + tkanina 21FS

Kovinska barva

 •

ACTIVE CITY BREAK (samodejno zaviranje v mestu ob nevarnosti naleta) + senzor za dež + 
samozatemnitveno notranje ogledalo

Nekovinska barva siva Huricane
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Posebna bela kovinska barva

Kovinska barva 

17'' palčna platišča CARBONE barva Črna ONXY, lakirana s prosojnim svetlečim lakom

Nalepka GTi
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NOTRANJOST

9VM0 - Črna Perla Nera metal

4TM0 - Orange Power

PYM0 - Rdeča Rubi metal

WWW7 - ICE Silver TEKSTURNA BARVA

FCM6 - Bela Nacre

WPP0 - Bela Banquise  nekovinska



BENCINSKI MOTORJI

1.6 l THP 208 S&S BVM6 GTi
EP6FDTX / MCM STTd Euro 6

Prostornina (cm3) 1 598

Največja moč v kW (ali KM) / št.vrt. motorja (vrt/min) 153 (208) / 6 000

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 300 / 3 000

Menjalnik
MCM - 6R

6-stopenjski ročni

Pnevmatike 205/45R17 V(2)

Največja hitrost (km/h) 230
Pospeševanje (sekunde)
   • 1000 m z mesta
   • 0 do 100 km/h

26,5 / 26,7
6,5 / 6,7

Pospeševanje (sekunde)
   • 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi
   • 80 do 120 km/h v najvišji prestavi

6 / 6,2
7,6 / 7,9

ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km) 6,9
EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km) 4,6
Kombinirana poraba (l/100 km) 5,4
Emisije CO2 (g/km) 125
Dušikovi oksidi (NOx) 0,0292
Prostornina posode za gorivo (l) 50

Skupna dolžina 3,962
Širina karos. pri kljukah / zložena/razprta zun.ogled. 1,739 / 1,829 / 2,004
Višina vozila, priprav. za vožnjo (s polnimi posodami) 1,460
Medosna razdalja 2,538
Previs spredaj / Previs zadaj 0,772 / 0,652
Kolotek SPR / Kolotek ZAD na sredini kolesa (na tleh) 1,475 / 1,471

PRTLJAŽNI PROSTOR Prostornina prtljažnika po VDA 210 (dm3) / tekočinski litri (l)  285 dm3 / 311 litrov

TEŽA (kg) 3 / 5 vrat Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin) 1160

AERODINAMIKA SCx površina upora (m²) 0,72

NOVI PEUGEOT 208 GTi
TEHNIČNI PODATKI

MERE (m)

PORABA GORIVA IN EMISIJE

SPLOŠNO

ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom /
s polovico dovoljene obremenitve



DIMENZIJE
NOVI PEUGEOT 208



NOVI PEUGEOT 208
VOLUMEN PRTLJAŽNIKA

 Prostornina pod zadnjo polico po metodi VDA 210 v dm3 / litrih vode



ZA VAŠO BREZSKRBNOST

 

Peugeot financiranjem.

PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Kombinirana poraba goriva: 5,6 l/100 km. Emisija CO2: 125 g/km.

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o 
cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih 

podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

MREŽA IN STORITVE

Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme
in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila
peugeot ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5.  leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu z

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v 
priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2  zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.peugeot.si.

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila, 
prodanega v Sloveniji, ki se 
pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od 
naslednjih  držav: Švice, 
Bolgarije, Romunije, 
Makedonije, Monaka, 
Norveške, San Marina, 
Gibraltarja, Islandije, Izraela, 
Azorskih otokov, Madeire, 
Andore, Liechtensteina in 
Turčije, bodo uporabniki  poleg 
storitev vleke in popravila, 
omenjenih  v garancijski 
pogodbi, lahko koristili tudi 
dodatno storitev prevoza in/ali 
prenočišča, pod pogojem, da 
pokličejo na brezplačno 
telefonsko  številko PEUGEOT  
ASSISTANCE 080-1-307 (na 
območju Slovenije) ali, če se 
nahajajo v tujini, na številko 
+386-1-2004-260, vsak dan, 24 ur 
na dan.

PEUGEOT STORITVE 
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in 
razširjeni servis so paketi 
prilagojeni posameznim 
uporabnikom, ki jim omogočajo 
brezskrbno vožnjo. V odvisnsoti 
od vrste pogodbe obsega od 
pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave  obrabnih 
delov do vzdrževanja. Sami 
izberete le obseg posegov na 
vašem vozilu in vedno pridobite 
Peugeotovo garancijo 
kakovosti. Pred vami se odpre 
svobodni prostor brez omejitev.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi 
stanje duha: prednosti v 
mreži njegovih prodajalcev in 
serviserjev,  splošna –
pogodbena dvoletna 
garancija, 3-letna garancija 
na barvo in 12-letna
garancija proti prerjavenju 
karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne 
strani na internetu, vtipkajte 
naslov: http://www.peugeot 
.si. Mednarodna spletna 
stran je dostopna tudi 
neposredno: 
http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne 
opreme in originalne opreme 
Peugeot , ki je zasnovana  
posebej za vaše vozilo. Oglejte 
si tudi katalog, v katerem so 
predstavljeni Peugeotovi izdelki 
in dodatna oprema z znakom 
Peugeot in jih izberite zase…ali 
za darilo. Izbor originalnih  
nadomestnih delov Peugeot . 
Kakovost , varnost in 
zanesljivost je zajamčena, saj je 
zaradi vaše varnosti vsak 
originalni peugeotov  
nadomestni del testiran in 
strogo preverjen. Nadomestni 
deli in delo, ki je bilo opravljeno  
v servisni mreži Peugeot, imajo 


