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PEUGEOT завжди дотримувався французьких 
традицій виробництва, в основі яких лежать якість та 
винахідливість. Сьогодні, як ніколи раніше, PEUGEOT 
спрямовує свою енергію на проєктування автомобілів з 
витонченим зовнішнім виглядом. Такий підхід дає водію 

досвід, що виходить за межі звичайного керування, 
а ретельне продумування деталей — від ергономіки 
до матеріалів і підключення — робить його ще більш 
інтуїтивно зрозумілим.
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СПОРТИВНИЙ І ВИТОНЧЕНИЙ 

Новий PEUGEOT 208 має сильний характер, атлетичний силует, довгий капот і елегантні контури. Їх підкреслюють колісні диски 

зі вставками, виконані за допомогою алмазного шліфування Diamond cut.

* Стандартно або опція, залежно від версії та країни.
** Стандартно, опція або недоступно, залежно від версії та країни.

СМІЛИВИЙ І ЗУХВАЛИЙ

Виразна передня частина кузова PEUGEOT 208 може похвалитися великою 

хромованою радіаторною решіткою*, сучасними світлодіодними фарами** 

з фірмовими пазурами лева та денними ходовими вогнями LED**. Ці деталі 

привертають увагу і впізнаються за будь-яких обставин.
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ЯСКРАВА ПРИСУТНІСТЬ

Стильна задня частина кузова довершена чорною глянцевою поперечною 

смугою та світлодіодними фарами* з фірмовими пазурами лева. Вони дозволять 

Peugeot 208 бути у центрі уваги як удень, так і вночі.

ПРОДУМАНИЙ БАГАЖНИК

Динамічну та фактурну задню частину кузова PEUGEOT 208 можуть доповнити 2 типи спойлерів*. Спойлери поліпшують 

керованість та покращують характеристики вашого Peugeot 208.

* Стандартно або опція, залежно від версії та країни.* Стандартно або недоступно, залежно від версії та країни.



Т Е Х Н О Л О Г І Ї  Н А С Т У П Н О Г О 
П О К О Л І Н Н Я *

* Стандартно або недоступно, залежно від версії та країни.
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ІННОВАЦІЙНИЙ PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

Відкрийте для себе нове покоління PEUGEOT I-COCKPIT® 3D. Його компактне кермо робить управління автомобілем більш 

спритним та інтуїтивно зрозумілим. Свої ролі у цьому відіграють вбудовані перемикачі**, 3D-панель цифрових приладів*,   

великий 7"* або 10" сенсорний HD-екран** та 7 тумблерів***.

ПРИВАБЛИВИЙ ІНТЕР’ЄР

Завдяки зручним, глибоким та регульованим переднім сидінням, високоякісним 

матеріалам та прошивці у салоні PEUGEOT 208 Ви почуватиметеся максимально 

зручно та комфортно.

* Стандартно або опція, залежно від версії та країни.

* Стандартно. 
** Опція.
*** Імпульсні перемикачі авіаційного типу.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ СМАРТФОНУ

Функція Mirror Screen* дозволяє використовувати сенсорний екран для доступу 

до Ваших улюблених програм, сумісних з Apple CarPlay™ або Android Auto, 

безпосередньо з Вашого смартфона.

ПЕРЕОСМИСЛЕНА ПРАКТИЧНІСТЬ

Спереду є «розумний» відсік для зберігання з вбудованим індукційним зарядним 

пристроєм* для Вашого смартфона**. А у салоні передбачено кілька USB- роз'ємів

для портативних пристроїв Ваших пасажирів.

* Тільки сертифіковані програми працюватимуть як у стаціонарному режимі, так і під час руху. Під час руху деякі функції відповідних програм будуть заблоковані. 
Для деяких типів контенту, який може бути безкоштовно доступний на вашому смартфоні, потрібна підписка на еквівалентну програму, яка має сертифікат Android Auto, 

Apple CarPlay™. Функція Mirror Screen працює за допомогою Android Auto (для телефонів Android),
Apple CarPlay™ (для телефонів iOS) за умовами операторів мобільного зв'язку.

* Стандартна бездротова підзарядка Qi 1.1 залежно від комплектації 
** Залежить від смартфона.



Р А Д І С Т Ь  І  З А Д О В О Л Е Н Н Я
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СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ

Продумані системи керування та маневрування допоможуть Вам почуватися 

впевненіше на дорозі.

ВДОСКОНАЛЕНИЙ ДВИГУН

Ефективні та високопродуктивні двигуни* нового PEUGEOT 208 дозволяють вийти за межі звичайного керування.
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АТМОСФЕРА ЗАТИШКУ

Оздоблення PEUGEOT 208 ретельно підібрано з думкою про 

якість та довговічність. У кожній з комплектацій придумана 

власна оббивка, тканина та матеріали. Щоб Ви не обрали, 

у салоні Вашого PEUGEOT 208 Ви почуватиметеся 

комфортно, ніби вдома. 

1. Чорна тканина Pneuma

2. Чорна тканина TEP & Cozy Fabric 
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БІЛА ЕМАЛЬ*

ЖОВТИЙ МЕТАЛІК*

СТАЛЬНИЙ МЕТАЛІК

ЧЕРВОНИЙ ПЕРЛАМУТР

ПЛАТИНОВИЙ МЕТАЛІК**

СИНІЙ ПЕРЛАМУТР**

ЧОРНИЙ МЕТАЛІК**

БІЛИЙ ПЕРЛАМУТР**

СМІЛИВІ КОЛЬОРИ

ДОСКОНАЛІ ФОРМИ

Вибір кольорів кузова нового PEUGEOT 208 

вражає! Обирайте до смаку: яскраві та оригінальні 

або більш вишукані та елегантні. 

* Стандартно. 
** Опція.

* Стандартно або опція, залежно від версії та країни. 
** Опція або недоступно, залежно від версії та країни.

Ну а довершити зовнішній вигляд Вашого PEUGEOT 208 

допоможуть 16" легкосплавні диски TAKSIM чи SOHO.

TAKSIM 16’’
легкосплавні диски

(доступно у комплектації Active)

SOHO 16’’
легкосплавні диски*

(доступно у комплектації Allure)




