
NEO PEUGEOT 2008



Η απολαυστική οδήγηση, ο κομψός σχεδιασμός και η άριστη ποιότητα
συνθέτουν τη δέσμευση της Peugeot απέναντι στους πελάτες της και
συμβάλλουν στη συγκίνηση που προσφέρει κάθε μοντέλο της μάρκας.

To νέο SUV* PEUGEOT 2008, που ξεχωρίζει στην κατηγορία των
compact SUV, συγκεντρώνει τα στοιχεία αυτά. Με το δυναμικό
σχεδιασμό του, τη στιβαρότητα και την κομψότητά του είναι βέβαιο
πως θα σας γοητεύσει.

*Sport Utility Vehicle (Όχημα Ελεύθερου Χρόνου).

PEUGEOT 2008
TO ΝΕΟ
COMPACT SUV





Το PEUGEOT 2008 αποτελεί μια δυναμική πρόταση στην κατηγορία των compact SUV.
Συνδυάζει τις απαράμιλλες επιδόσεις με την ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.

Ακολουθώντας το σχεδιαστικό κώδικα της κατηγορίας, αποπνέει δυναμισμό και στιβα -
ρότητα. Οι προεκτάσεις των φτερών*, η κάθετη γρίλια της μάσκας και οι ποδιές* εμπρός
και πίσω προστατεύουν το αμάξωμα, ενώ η κυματιστή οροφή με τις μπάρες,οι γραμμώσεις
στις πίσω πόρτες και η νέα αεροτομή τού προσδίδουν ιδιαίτερη κομψότητα.

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση.

SUV ME ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΟΜΨΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ







Ο δυναμισμός του νέου SUV PEUGEOT 2008
υπογραμίζεται από την κομψή φωτεινή υπο -
γραφή του. Εμπρός, τα εξελιγμένα φωτιστικά
σώματα με το διαπεραστικό γατίσιο βλέμμα
περιβάλλονται από μάσκα* σε συνδυασμό
μαύρου χρώματος και χρωμίου.

Η φωτεινή υπογραφή της Peugeot επεκτεί -
νεται και στα πίσω φωτιστικά σώματα με τις
χαρακτηριστικές τρεις κόκκινες «νυχιές» LED
με έντονο τρισδιάστατο σχεδιασμό οι οποίες
αγκαλιάζουν την πόρτα του μεγάλου και
λειτουργικού χώρου αποσκευών.

Η ΓΟΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ SUV

*Διαθέσιμη ανάλογα με την έκδοση.





Το νέο χρώμα Rouge Ultimate αναδεικνύει την έντονη προσωπικότητα
του νέου SUV PEUGEOT 2008.

Στο πάνω τμήμα του αμαξώματος, στοιχεία όπως οι μπάρες οροφής,
τα διακοσμητικά χρωμίου στα παράθυρα και η αεροτομή τονίζουν την
κομψή εμφάνιση του αυτοκινήτου, ενώ η υπερυψωμένη ανάρτηση
και τα στιβαρά στοιχεία του κάτω τμήματος αποκαλύπτουν
το δυναμικό του χαρακτήρα.

SUV ΜΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ





Η αίσθηση που προσφέρει η θέση
οδήγησης PEUGEOT i-Cockpit® είναι
μοναδική. Κομψά σχεδιασμένη και με
εργονομία που ευνοεί τη συγκέντρωση
του οδηγού, σας προσκαλεί να καθίσετε
πίσω από το τιμόνι και να εκμεταλλευ τείτε
στο έπακρο τις δυνατότητες του
αυτοκινήτου. Η ξεκούραστη θέση των
χεριών χάρη στο μικρό τιμόνι κάνει την
οδήγηση πιο ευέλικτη και άνετη.

Ο πίνακας οργάνων με τα μπλε LED* περι -
γράμματα είναι τοποθετημένος στο ύψος
των ματιών ώστε να σας προσφέ ρει όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης
χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από
το δρόμο. Η οθόνη αφής 7”* παρέχει
εύκολη πρόσβαση στις διάφορες
λειτουργίες του αυτοκι νήτου, εντείνοντας
την αίσθηση της εργονομίας και του
απόλυτου ελέγχου.

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

*Διατίθεται ανάλογα με την έκδοση.



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ







ΑΝΑΚΑλΥΨΤΕ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ
ΟΡΙζΟΝΤΕΣ

Το νέο SUV PEUGEOT 2008 ξυπνάει μέσα σας τη διάθεση για περιπετει -
ώδεις αποδράσεις. Δυναμικό και έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε τύπο
εδάφους, σας συνοδεύει με ασφάλεια παντού.

Η θέση οδήγησης PEUGEOT i-Cockpit®, ο τεχνολογικός εξοπλισμός
και η υποδειγματική οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου δημιουργούν
μοναδική αίσθηση. Εργονομία, ευκινησία, ασφάλεια... η οδήγηση του
νέου SUV PEUGEOT 2008 είναι μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.





Μοναδικό στην κατηγορία του, το εσωτερικό του νέου
SUV PEUGEOT 2008 θα σας γοητεύσει με την κομψότητά
του, την κορυφαία ποιότητα των υλικών, τον πλούσιο
τεχνολο γικό εξοπλισμό και τα εξελιγμένα συστήματα
φωτισμού.

Καθίστε αναπαυτικά στη θέση του οδηγού και απολαύστε
την εξαιρετική φωτεινότητα που εξασφαλίζουν στο
PEUGEOT i-Cockpit® οι εκτεταμένες γυάλινες επιφάνειες.
Τα όργανα του πίνακα φωτίζονται από μπλε
περιγράμματα, ενώ για την οροφή μπορείτε να επιλέξετε
την πανοραμική γυάλινη οροφή με φωτεινές λωρίδες
LED* είτε κλειστή οροφή με φωτισμό από εγχάρακτες
γραμμές LED*.

*Προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση.

ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ



BVM5/EAT6

205 Nm από 1750 tr/min

Από 1750 ως 5500 tr/min

200 bars

240 000 tr/min

4,4/4,8

103/110

Τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης PureTech
Μικρών διαστάσεων και αξιόπιστος, ο κινητήρας αυτός
συνδυάζει τις επιδόσεις με την τεχνολογία αιχμής.
Προσφέρει εξαιρετικά απολαυστική οδήγηση ακόμα και στις
χαμηλές στροφές, ενώ επιδεικνύει άριστη σχέση
ροπής/ισχύος. Πρόκειται για κινητήρα πρωτοποριακής
τεχνολογίας, ο οποίος επιτυγχάνει μείωση έως 25% στην
κατανάλωση καυσίμου και στις εκπομπέςCO2.

Εξοπλισμένη με το νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT6,
η έκδοση turbo 1.2L PureTech 110 S&S EAT6 επιτυγχάνει
μείωση των εκπομπών C02 σε μόλις 110 g/km (σύμφωνα
με έγκριση τύπου της ΕE), επίδοση που αποτελεί σημείο
αναφοράς για τους βενζινοκινητήρες με αυτόματο κιβώτιο
της κατηγορίας.

1,2L PureTech 110 S&S

ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΡΟΠΗ

ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΥΨΗλΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

TURBO NΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΥΨΗλΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑλΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΥΚλΟ (L/100 km) (1)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΥΚλΟ (σε g/km)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



Τεχνολογία BlueHDi
Ο πετρελαιοκινήρας 1.6L BlueHDi  συνδυάζει με μοναδικό τρόπο
το σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction) και το φίλτρο μικρο -
σωματιδίων FAP ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο. Ο συγκεκριμένος
κινητήρας σε όλες του τις εκδόσεις, 75, 100 και 120 ίππων,
προσφέρει υψηλές επιδόσεις για απολαυστική οδήγηση, καθώς και
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων.

BVM5

254 Nm από 1750 tr/min

Από 1750 ως 3500 tr/min

3,5*

90*

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΝΑλΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΥΚλΟ (L/100 km) (1)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΥΚλΟ (σε g/km)

BVM5: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων.
EAT6: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων (Efficient Automatic Transmission 6) με
τεχνολογία Quickshift, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη και ομαλή αλλαγή σχέσεων, κάνοντας
την οδήγηση απολαυστική.

S&S: Σύστημα Stop and Start.
FAP: Φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων.

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE – έγκριση τύπου ΕΕ.
* Έκδοση πολύ χαμηλής κατανάλωσης με ελαστικά εξοικονόμησης ενέργειας
(χαμηλής αντίστασης κύλισης, UBRR).



GRIP
CONTROL®

Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Grip Control* βελτιστοποιεί
τη μεταφορά ισχύος στους μπροστινούς τροχούς σε συνθήκες
χαμη λής πρόσφυσης μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος
ευστάθει ας ESP.

Το Grip Control® προσφέρει 5 επιλογές λειτουργίας μέσω του
περιστροφικού διακόπτη στο ταμπλό:

*Διατίθεται σε συγκεκριμένους κινητήρες και εκδόσεις.

• Standard:
•  Για οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες.
•  Χαμηλό επίπεδο ολίσθησης.

• Χιόνι:
•  Ανεξάρτητη προσαρμογή της μετάδοσης σε κάθε μπροστινό τροχό

σύμφωνα με τις συνθήκες πρόσφυσης, για μείωση της ολίσθησης.
•  Αυτόματη επαναφορά σε λειτουργία Standard από τα 50 χλμ./ώρα.



• Αll-Terrain:
•  Για ολισθηρό έδαφος (λάσπη, υγρό γρασίδι).
•  Υποβοηθά την εκκίνηση του οχήματος μεταφέροντας τη

μέγιστη ροπή στον τροχό με την καλύτερη πρόσφυση.
•  λειτουργεί σαν διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.
•  Αυτόματη επαναφορά σε λειτουργία Standard από τα

80 χλμ./ώρα.

• Άμμος:
•  Για έδαφος χωρίς συνοχή.
•  Επιτρέπει μικρής κλίμακας ταυτόχρονη ολίσθηση των κινητήριων 

τροχών ώστε το αυτοκίνητο να συνεχίσει την πορεία του.
•  Αυτόματη επαναφορά σε λειτουργία Standard από τα 120 χλμ./ώρα.

• ΕSP Off: 
•  Αποσύνδεση του ESP και του Grip Control®.
•  Ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο έως τα 50 χλμ./ώρα.



ΤΕΧΝΟλΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Σύστημα ανάρτησης και διεύθυνσης
Το compact SUV 2008 επιδεικνύει δυναμική οδική συμπεριφορά
χάρη στο μειωμένο βάρος του (ξεκινά μόλις από τα 1.045 kg) αλλά
και στο ειδικό σύστημα ανάρτησης εμπρός και πίσω, το οποίο είναι
ειδικά προσαρ μοσμένο στον εκάστοτε κινητήρα επιτυγχάνοντας,
έτσι, βέλτιστες επιδόσεις.

Το πλαίσιο του νέου compact SUV PEUGEOT 2008 προσφέρει
την τέλεια σχέση μεταξύ άνεσης και σπορ συμπεριφοράς, ενώ η
χαρτογράφηση του συστήματος διεύθυνσης είναι προσαρμοσμένη
στο σύστημα ανάρτησης ώστε, μέσω του μικρής διαμέτρου
τιμονιού, να εξασφαλίζει άριστη απόκριση και απόλυτη ακρίβεια.



Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT6
Το νέο SUV PEUGEOT 2008 στην έκδοση 1,2L PureTech 110 S&S εξοπλίζεται με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων (EAT6),
με μετατροπέα ροπής, βελτιστοποιώντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και ενισχύοντας την ευχαρίστηση της οδήγησης.
Διαθέτει τεχνολογία Quickshift, η οποία επιτρέπει:
• γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων,
• πολλαπλές αλλαγές ταχυτήτων.

Από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματικότητά του είναι σχεδόν ισοδύναμη με ενός μηχανικού κιβωτίου, χάρη:
• στη μείωση των εσωτερικών τριβών,
• στο κλείδωμα του μετατροπέα ροπής όποτε είναι απαραίτητο για την αποφυγή ολίσθησης.
Αυτό επιφέρει μια διαφορά μόλις 7 g/km στις εκπομπές CO2 σε σχέση με τα μηχανικά κιβώτια (με τα ίδια ελαστικά), γεγονός που
καθιστά τη συγκεκριμένη έκδοση εξαιρετική επιλογή ως προς την ευχαρίστηση κατά την οδήγηση αλλά και την οικονομία καυσίμου.



Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, το νέο SUV PEUGEOT 2008
εξοπλίζεται με τα παρακάτω εξελιγμένα συστήματα:

Active City Brake*
Η τεχνολογία Active City Brake (αυτόματη πέδηση εντός πόλης
για αποτροπή σύγκρουσης) είναι μια νέα λειτουργία η οποία, στο
μέτρο του δυνατού, αποτρέπει τη σύγκρουση –ή ελαχιστο ποιεί
τις συνέπειές της– με προπορευόμενο όχημα σε περίπτω ση μη
αντίδρασης του οδηγού, όταν το αυτοκίνητο κινείται με
ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα.
Ειδικός αισθητήρας λέιζερ (LIDAR) τοποθετημένος στο πάνω
μέρος του παρμπρίζ ανιχνεύει τυχόν εμπόδια, όπως κάποιο
προπορευόμενο όχημα που κινείται αργά ή είναι σταματημένο.
Τότε το σύστημα ενεργοποιεί την αυτόματη πέδηση (επιβρά -
δυνση έως 10 m/s) για να αποτρέψει τη σύγκρουση ή να περιο -
ρίσει τις συνέπειές της μειώνοντας την ταχύτητα πρόσκρουσης.

Σε ταχύτητες κάτω των 15 χλμ./ώρα το σύστημα είναι δυνατόν
να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο προκειμένου να αποτρέψει τη
σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση

Aερόσακοι
Σε περίπτωση σύγκρουσης, έξι αερόσακοι συμβάλλουν στην
προστασία του οδηγού και των επιβατών: δύο μετωπικοί, δύο
εμπρός πλευρικοί και δύο αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός
και πίσω.

ESP
Το 2008 διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας (ESP), το οποίο περιλαμβάνει σύστημα αντι -
ολίσθησης τροχών (ASR), δυναμικό έλεγχο ευστάθειας (CDS),
υποβοήθηση απότομης πέδησης (AFU), σύστημα 
αντι μπλοκαρί σματος τροχών (ΑΒS) και ηλεκτρονικό κατανεμητή
πέδησης (REF).

Πρόσθετος κατευθυνόμενος φωτισμός*
Όταν είναι αναμμένη η μεσαία ή η μεγάλη σκάλα των φώτων, με
την ενεργοποίηση του φλας ή με τη στροφή του τιμονιού υπό
ορισμένη γωνία, μια δέσμη φωτός από τους προβολείς ομίχλης
φωτίζει το εσωτερικό της στροφής, εφόσον το αυτοκίνητο
κινείται με ταχύτητα χαμηλότερη από 40 χλμ./ώρα (οδήγηση
στην πόλη, σε διασταυρώσεις, σε δρόμους με συνεχείς στροφές,
κατά τους ελιγμούς στάθμευσης κτλ.).

*Στον βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ



Park Assist και κάμερα οπισθοπορείας*
Η κάμερα οπισθοπορείας ενεργοποιείται αυτόματα με την
εμπλοκή της όπισθεν και μεταδίδει στην οθόνη αφής την
εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο, έτσι ώστε ο
οδηγός να εντοπίσει τυχόν εμπόδια κατά την εκτέλεση
ελιγμών. Μπορεί να συνδυαστεί με το Park Assist, το
σύστημα ενεργής υποβοήθησης στάθμευσης, το οποίο
υπολογίζει τις διαστάσεις μίας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης
και βοηθά τον οδηγό στους ελιγμούς κατά την είσοδο ή την
έξοδο από αυτήν. Το σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο του
τιμονιού παρέχοντας ταυτόχρονα ηχητική και οπτική
πληροφόρηση. Ο οδηγός ελέγχει το γκάζι, το φρένο, τις
ταχύτητες και το συμπλέκτη εφόσον το αυτοκίνητο διαθέτει
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance*
Η PEUGEOT διευρύνει τη χρήση της κλήσης έκτακτης
ανάγκης στην Ευρώπη. Όταν κάθε λεπτό μετράει για εσάς,
μπορείτε να βασίζεστε στην υπηρεσία PEUGEOT Connect
SOS για γρήγορη ανταπόκριση.

Αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης: σε περίπτωση που ενερ -
γοποιηθούν οι αερόσακοι ή οι πυροτεχνικοί προεντατήρες
των ζωνών ασφαλείας, το όχημα πραγματοποιεί αυτόματα μια
κλήση έκτακτης ανάγκης χωρίς την παρέμβαση του οδηγού.
Τότε, η υπηρεσία PEUGEOT Connect SOS* εντοπίζει το
όχημα, επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους επιβαίνοντες και
στέλνει την απαιτούμενη βοήθεια. Η επικοινωνία είναι
δυνατόν να γίνει στη γλώσσα του κατόχου του οχήματος.

Χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης: για κάθε επείγον
περιστατικό (αδιαθεσία, επίθεση) ο οδηγός, είτε είναι ο ίδιος
εμπλεκόμενος είτε είναι αυτόπτης μάρτυρας, μπορεί να
καλέσει την υπηρεσία PEUGEOT Connect SOS πιέζοντας για
τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο SOS που βρίσκεται στο ύψος
της πλαφονιέρας.

Οδική βοήθεια: Σε περίπτωση ακινητοποίησης του αυτοκι -
νήτου λόγω βλάβης, με το πάτημα επί 3 δευτ. του πλήκτρου
με το λιοντάρι της PEUGEOT στο ύψος της πλαφονιέρας
ενεργοποιείται η κλήση για οδική βοήθεια. Ένα φωνητικό
μήνυμα επιβεβαιώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί η κλήση
προς την PEUGEOT assistance.

*Η υπηρεσία PEUGEOT Connect SOS είναι διαθέσιμη προαιρετικά
ανάλογα με την έκδοση και τη χώρα.



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το νέο SUV PEUGEOT 2008 διαθέτει εφαρμογές, εργαλεία
και διαδικτυακές υπηρεσίες με εύκολη πρόσβαση μέσω της
οθόνης αφής 7’’.

Mirror Screen*
Η λειτουργία Mirror Screen σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε
εφαρμογές του smartphone σας**, συμβατού με MirrorLink®(1)

ή Apple CarplayTM(2), μέσω της οθόνης αφής 7’’ του αυτοκινή -
του. Για πιο ευανάγνωστη και ασφαλή χρήση στο αυτοκίνητο,
η εμφάνιση των συμβατών εφαρμογών είναι ειδικά προσαρ -
μοσμένη στην οδήγηση.

PEUGEOT Connect Apps***
Πακέτο υπηρεσιών διαθέσιμων μέσω της οθόνης αφής 7’’
του νέου SUV PEUGEOT 2008, με τη βοήθεια ενός
προαιρετικά διαθέσιμου stick σύνδεσης 3G και μίας
συνδρομής. Έτσι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα πακέτο
18 διαδικτυακών υπηρεσιών οι οποίες του παρέχουν σε
πραγματικό χρόνο χρήσιμες πληροφορίες που τον
διευκολύνουν κατά την οδήγηση: πλησιέστεροι χώροι
στάθμευσης, πώληση φθηνότερης βενζίνης, ενημέρωση για
την κίνηση στους δρόμους, καιρός, τουριστικός οδηγός
Michelin, εφαρμογές ΤripAdvisor ή Coyote (διατίθενται
ανάλογα με τη χώρα και
τον εξοπλισμό).

myPeugeot*:  Ένας μοναδικός κόσμος προνομίων!
Με το βλέμμα στις τεχνολογίες του αύριο, η Peugeot
σχεδίασε τη δωρεάν εφαρμογή myPeugeot η οποία
συμβάλλει σε μια πιο δυναμική και αμφίδρομη σχέση με τους
πελάτες της. Κατεβάζοντας την εφαρμογή myPeugeot στο
κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή τάμπλετ, o χρήστης
ενημερώνεται για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη μάρκα
αλλά και το αυτοκίνητό του.
Μέσω της εισαγωγής του πλαισίου του αυτοκινήτου του, ο
χρήστης έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

• Tα νέα της μάρκας (μοντέλα, φωτογραφίες & βίντεο,
τεχνολογικές εξελίξεις, εμπορικά προγράμματα σε ισχύ κτλ.).

• Τις υπηρεσίες που προσφέρει η Peugeot ειδικά για το
αυτοκίνητο του (π.χ. προγράμματα συντήρησης σε
προνομιακές τιμές).

• Ειδικές προσφορές που ισχύουν σε όλο το επίσημο δίκτυο
επισκευαστών Peugeot όπως δωρεάν τεχνικοί έλεγχοι και
μοναδικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

• Χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τη
χρήση του αυτοκινήτου.

• Υπενθυμίσεις για εργασίες που αφορούν το αυτοκίνητό του
όπως ΚΤΕΟ, ΚΕΚ εφόσον συμπληρωθούν όλες οι
απαιτούμενες πληροφορίες από τον χρήστη του
αυτοκινήτου.

• Αναζήτηση του επίσημου δικτύου διανομέων Peugeot με
βάση την απόσταση ή άλλα κριτήρια και πλοήγηση στα
σημεία.

*Διατίθεται ανάλογα με την έκδοση και τη χώρα.
** Μόνον οι πιστοποιημένες εφαρμογές MirrorLink® ή Apple CarplayTM λειτουργούν εν στάσει και εν κινήσει, κατά περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, όταν
το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει ορισμένες λειτουργίες των εφαρμογών αυτών απενεργοποιούνται. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δωρεάν προσβάσιμοι
μέσω του smartphone σας, είναι δυνατόν να απαιτούν επί πληρωμή εγγραφή στις πιστοποιημένες εφαρμογές MirrorLink®  ή Apple CarplayTM.
Η λειτουργία Mirror Screen υποστηρίζεται από την τεχνολογία MirrorLink® για τηλέφωνα με λειτουργικό Androïd, συμβατά με MirrorLink®, και από
την τεχνολογία Apple CarplayTM για τηλέφωνα με iOs, με την προϋπόθεση τηλεφωνικής συνδρομής που περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
*** Πακέτο διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω συνδρομής επί πληρωμή, διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα και το επίπεδο εξοπλισμού.
(1)Το MirrorLink® είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας για πλατφόρμες αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα και εφαρμογές κατασκευαστών, το οποίο
αναπτύχθηκε από τον διεθνούς συνεργασίας οργανισμό Car Connectivity Consortium.
(2)To Apple CarPlayTM είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας της Apple, διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα.





ΤΟ SUV ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙΠΑΝΤΟΥ
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Grip Control®* βελτιστοποιεί τη
μεταφορά ισχύος στους κινητήριους τροχούς και, σε συνδυασμό με τα
ειδικά ελαστικά Mud & Snow* (για λάσπη και χιόνι), εξασφα λίζει στο
2008 μεγάλη ευελιξία κίνησης σε κάθε τύπο εδάφους.

Με το Grip Control® διατηρείτε πάντα τον έλεγχο του αυτοκινή του.
Μέσω του περιστροφικού διακόπτη στην κεντρική κονσόλα,
οποιαδήποτε στιγμή έχετε τη δυνατότητα είτε να επαναπαυθείτε στην
«ευφυΐα» του συστήματος επιλέγοντας τον τύπο λειτουργίας Standard
είτε να επιλέξετε έναν από τους άλλους τέσσερις τύπους λειτουργίας
ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης: χιόνι, all-terrain (λάσπη, υγρό
γρασίδι), άμμος, ESP off (απενεργοποίηση ESP).

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.







ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ

Μικρών εξωτερικών διαστάσεων και περιορισμένου βάρους, το νέο
2008 επιδεικνύει δυναμική οδική συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα
διευκολύνει τις μετακινήσεις στην πόλη χάρη στο σύστημα Park Assist*
(ενεργή υποβοή θηση στάθμευσης παράλληλα ή με όπισθεν, με ταχύτητα
ως 8 χλμ./ώρα) καθώς και την κάμερα και τους αισθητήρες
οπισθοπορείας* (ανίχνευση μη ορατών εμποδίων κατά τους ελιγμούς με
όπισθεν). 

Η εμφάνιση του 2008 είναι εξίσου εντυπωσιακή με τις επιδόσεις του.
Νέα χρώματα όπως το Rouge Ultimate και το Emerald Crystal έρχονται
να αναδείξουν τις κομψές σχεδιαστικές γραμμές του αμαξώματος.
Η σειρά διατίθεται σε συνολικά εννέα χρώματα.

*Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση. Εξοπλισμός υποβοήθησης οδήγησης
κατά τη χρήση του οποίου ο οδηγός διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος. Για περιγραφή
εξοπλισμού, βλ. «Συστήματα υποβοήθησης» στη σελίδα 24.



H PEUGEOT
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η PEUGEOT διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με χαμηλές
εκπομπές ρύπων. Περισσότερες από τις μισές πωλήσεις της
παγκοσμίως αφορούν αυτοκίνητα που εκπέμπουν CO2 λιγότερο
από 140 g/km. Aυτό οφείλεται σε δοκιμασμένες τεχνολογίες όπου
η Peugeot κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις, όπως ο κινητήρας
Diesel με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP (πρωτο -
κυκλοφόρησε το 2000) o οποίος εξοπλίζει περισσότερα από
2,1 εκατομμύρια οχήματα.

Πρόκειται για την πλέον αποτελεσματική και οικονομική 
αντιρ ρυπαντική τεχνολογία στους κινητήρες πετρελαίου, με
κατανάλωση που ξεκινά από 3,5 L/100 km σε μικτό κύκλο
(σύμφωνα με έγκριση τύπου της ΕE).
Το νέο SUV PEUGEOT 2008 είναι διαθέσιμο με τέσσερις
κινητήρες 1.6L τεχνολογίας BlueHDi, όπως ονομάζονται οι
πετρελαιοκινη τήρες της Peugeot που ανταποκρίνονται στο
πρότυπο Euro 6.
Οι κινητήρες BlueHDi, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τον
καταλυτικό μετατροπέα SCR (Selective Catalytic Reduction*) και
το φίλτρο μικροσωματιδίων FAP ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο,
βελτιστοποιούν δραστικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπο -
μπές NOx (οξείδια του αζώτου) –κατά 90% τουλάχιστον–, ενώ
παράλληλα μειώνουν τις εκπομπές CO2 έως τα 90 g/km**. 

*Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή.
**Στην έκδοση χαμηλής κατανάλωσης. Σύμφωνα με έγκριση τύπου της ΕE.

Οικονομικοί κινητήρες βενζίνης με κατανάλωση σε μικτό κύκλο
κάτω από 5 L/100 km (σύμφωνα με έγκριση τύπου της ΕE).

Το νέο SUV PEUGEOT 2008 εξοπλίζεται με τη σειρά των τρικύλιν -
δρων κινητήρων βενζίνης PureTech οι οποίοι ανταποκρίνονται
στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Εuro 6 και είναι
ταυτόχρονα οικονομικοί και αποδοτικοί, χάρη στις μικρότερες
διαστάσεις και το μειωμένο βάρος τους. Σε σχέση με έναν
τετρακύλινδρο κινητήρα αντίστοιχης ισχύος,ο ατμοσφαιρικός
τρικύλινδρος PureTech είναι κατά 21 kg ελαφρύτερος, ενώ ο
υπερτροφοδοτούμενος κατά 12 kg ελαφρύτερος.

Οι άριστες επιδόσεις των συγκεκριμένων κινητήρων οφείλονται
επίσης στη βελτιστοποίηση της καύσης και στη μείωση των
τριβών. Παράλληλα είναι και εξαιρετικά οικονομικοί, αφού
επιτυγχάνουν έως 25% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και
των εκπομπών CO2 σε σχέση με έναν τετρακύλινδρο κινητήρα
ίδιας ισχύος.



Kινητήρες Κιβώτια ταχυτήτων
Καταναλώσεις σε λίτρα / 100 km (1)

CO2 (g/km)
Κύκλος πόλης Εκτός πόλης Μικτός κύκλος

1,2L PureTech 82 Μηχανικό 5 σχέσεων 6,0* 4,3* 4,9** 114*

1,2L PureTech 82 S&S Αυτοματοποιημένο 5 σχέσεων 5** 4** 4,4** 102**

1,2L PureTech 110 S&S Μηχανικό 5 σχέσεων 5,3* 3,9* 4,4* 103*

1,2L PureTech 110 S&S Αυτόματο 6 σχέσεων 5,9* 4,1* 4,8* 110*

1,2L PureTech 130 S&S Μηχανικό 6 σχέσεων 6,0* 4,1* 4,8* 110*

1,6L BlueHDi 75 Μηχανικό 5 σχέσεων 4,4* 3,3* 3,7* 97*

1,6L BlueHDi 100 S&S Μηχανικό 5 σχέσεων 3,8** 3,3** 3,5** 90**

1,6L BlueHDi 120 S&S Μηχανικό 6 σχέσεων 4,3* 3,3* 3,7* 96*

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE – έγκριση τύπου ΕΕ.

* Με ελαστικά εξοικονόμησης ενέργειας ΤBRR (χαμηλής αντίστασης κύλισης) 
** Με ελαστικά εξοικονόμησης ενέργειας UBRR (χαμηλής αντίστασης κύλισης).
S&S: Σύστημα Stop & Start.



ΧΡΩΜΑΤΑ*

Μη μεταλλικά χρώματα

Blanc Banquise Gris Hurricane

Noir Perla Nera

Gris Platinium

Emerald Crystal

Gris Artense

Spirit Grey

Blanc Nacré

Μεταλλικά χρώματα

Χρώμα nacré



Χρώμα με ειδική επίστρωση
Rouge Ultimate

*Τα χρώματα είναι διαθέσιμα ανάλογα με την έκδοση.



EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ*
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* Οι επενδύσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα με την έκδοση και τo χρώμα του αμαξώματος.
(1) Δέρμα και άλλα υλικά.
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ZANTEΣ*

Τάσι 16’’ SILICEΤάσι 15’’ IODE Τάσι 16’’ STRONTIUM

Ζάντα αλουμινίου 16’’ HYDRE
- Gris Dilium brillant

Ζάντα αλουμινίου 16’’ AQUILLA
- diamantée Gris Storm brillant

Ζάντα αλουμινίου 17’’ ERIDAN 
- diamantée Gris Anthra brillant



Τάσι 16’’ ZIRCONIUM

Ζάντα αλουμινίου 17’’ ERIDAN 
- diamantée Noir brillant

Ζάντα αλουμινίου 17’’ ERIDAN
- Full Black**

*Διατίθενται ανάλογα μετην έκδοση και τον κινητήρα.
**Διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση GT Line.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

Allure Rouge Ultimate / Ζάντες αλουμινίου 16’’ AQUILLA diamantées 
Gris Storm brillant

Επένδυση Δέρμα(1) Claudia noir mistral

Allure Emerald Crystal / Ζάντες
αλουμινίου 17’’ ERIDAN
diamantées Gris Anthra brillant

Επένδυση Adamantium

Εξατομικεύστε το νέο σας SUV PEUGEOT 2008 επιλέγοντας ανάμεσα στους διαθέσιμους συνδυασμούς
εσωτερικής και εξωτερικής εμφάνισης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τη διαθεσιμότητα ανά έκδοση.



GT Line Blanc Nacré / Ζάντες αλουμινίου 17’’ ERIDAN diamantées 
Noir brillant

Επένδυση έκδοσης GT Line

(1) Δέρμα και άλλα υλικά.





ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός
και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα σας ικανοποιήσουν. Έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι
αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

AIGLON Α.Ε.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax: 210-6700820.
Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες
για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε
τα σημεία πώλησης αυτοκινήτων Peugeot στο Δίκτυο Διανομέων Peugeot .Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες
σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι
έχουν την ισχύ σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων
μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο. 
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι
πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που
απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί
μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη
προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην
AIGLON Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 67 00 000.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε με τα σημεία πώλησης του Δικτύου Peugeot.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας
το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά
ανταλλακτικά από τις επισκευές των
αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το
Internet . Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot .com ή για απευθείας
πρόσβαση στον ελληνικό ιστότοπο
www.peugeot .gr

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά
προτού εγκριθούν, για την ασφάλειά σας.
Η τοποθέτησή τους από το Δίκτυο
Επισκευαστών συνοδεύεται από
εγγύηση ενός έτους.

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Γι’ αυτό προσφέρει εγγύηση δύο ετών
χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα
μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά, 
τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς 
και δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά
της σκουριάς του αμαξώματος.

BOUTIQUE PEUGEOT
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ
της Peugeot, σχεδιασμένων ειδικά για
το αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το
Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών και
βρείτε τα αντικείμενα και τα αξεσουάρ
της Peugeot που θέλετε να αγοράσετε
για εσάς... ή για δώρο σε άλλους.
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