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VÁROSI  
KALANDOR
A Peugeot első városi crossover modellje, a 2008, 
az élet élvezetére, a pillanatok megélésére csábít! 

Egyedi design, elegancia és élénkség  
a 2008 stílusának fő jellemzői.

Kompakt, tágas és jól variálható, így a városi kószálás 
mellett, hosszabb utak méltó társa is lehet, családdal, 
barátokkal egyaránt.
Élje át a Peugeot 2008 nyújtotta különleges vezetési 
élményt ennek a különleges autónak a fedélzetén!



 AWAITING IMAGE

ELEGANCIA ÉS ERŐ

A 2008 teljesen új koncepciót kínál, merész formaterve 
ötvözi az új Peugeot-modellek eleganciáját és 
dinamizmusát, a modern hobbiterepjárók formabontó 
jellegét és robusztusságát, sőt, a kis egyterűek 
sokoldalúsága is benne van.

A motorháztető és a sárvédők a védelem és az erő 
érzését keltik. A tető dinamikus és elegáns íve határozza 
meg az autót oldalnézetből. A hátsó üléshelyek 
támlavonalánál induló oldalsó övvonal elegánsan 
hangsúlyozza az üvegfelületeket szegélyező, exkluzív 
fémkeretet.

A hátsó rész remekül ötvözi a robusztusságot és a 
dinamizmust. Az alacsony rakodóküszöbű 
csomagtérajtó rendszám feletti domborodása az RCZ-t 
idézi. A széles csomagtérnyílást a karosszériához simuló 
lámpatestek keretezik. A hármas oroszlánkarmokra 
emlékeztető, szinte fekvő helyzetű lámpákat teljes 
egészében, ékszerként világítják meg a fénydiódák.

A tetősínek gondosan megrajzolt vonala is a 2008 
dinamizmusát és szabadidő-autó jellegét hangsúlyozza. 
A hatalmas üvegfelületek, köztük a panoráma üvegtető*, 
a külvilágra nyitott, tágas belső teret sejtetnek.

* változattól függően opció



KÖSZÖNTJÜK A  
FÉNY VILÁGÁBAN!
A 2008 utasterében elhelyezkedve az egyedülálló 
ergonómia, az anyagok körültekintő kiválasztása,  
az összeszerelés minősége és a fényviszonyok 
egyedisége kivételes harmóniát, eleganciát teremt.

A szemmagasságban elhelyezett műszerek kerete kék 
megvilágítást kapott, a panoráma üvegtető fénydiódás 
tetőlámpáiból* pedig kékes hangulatfény árad.

A 2008 üvegtető nélkül is egyedülálló fényviszonyokat 
kínál. Újítása a lézergravírozásnak köszönhetően 
rendkívül pontosan megrajzolt motívumokból 
kibontakozó, égboltot mintázó LED Track fény**. 
Sötétben a fénydiódák diszkrét fehér fénnyel világítják 
meg ezt a Peugeot LED Track „égboltot”.

* változattól függően opció
** változattól függően széria



VEZETÉSI ÉLmÉNY
Helyezkedjen el kényelmesen az autó volánjánál és a pilótafülkékre emlékeztető ergonomikus vezetőhelyen 
érezze át a 2008 által kínált, eddig nem tapasztalt vezetési élményt! Az ergonomikus vezetőhely, a páratlan 
biztonság érzése eddig ismeretlen utak felfedezésére csábít! 

MultiMédia
A 2008 Active felszereltségi szinttől alapfelszereltségként kínálja, a műszerfal közepén elhelyezkedő 7"-os 
érintőképernyőt, mely számtalan funkció kezelését teszi könnyeddé (rádió, Bluetooth kihangosító, 
zenelejátszás USB-ről vagy audio streaming). Az USB/jack csatlakozásnak köszönhetően könnyedén 
lejátszhatja zeneszámait akár okostelefonjáról, médialejátszójáról vagy pendrivejáról. A médiatartalomhoz 
kapcsolódó információk megjelennek az érintőképernyőn, így téve könnyedebbé a megfelelő file-ok 
kiválasztását.

JBL-RENDSZER*
A 2008-hoz rendelhető LIFESTYLE JBL-rendszer tökéletes hangminőséget garantál az utastérben.  
A rendszer 8 hangszóróval van ellátva, melyből 2 magassugárzó a műszerfalon, 2 másik a hátsó ajtóban  
és 4 mélysugárzó az ajtókban kapott helyet, utóbbiakat egy mélynyomó egészíti ki. A rendszert egy 10 
csatornás, 240 wattos erősítőrendszer vezérli.

Parkoló autoMata*
A parkoló automata az egyik legnagyobb segítség a városi forgatagban! Miután a vezető bekapcsolta a 
berendezést, az érintőképernyőn kiválaszthatja a végrehajtani kívánt manőver típusát, a járdához balról 
vagy jobbról parkolást. Az ultrahangos érzékelők észreveszik a parkoló autók között szabadon álló helyeket 
és jelzik azt a sofőrnek. Ezt követően a parkoló automata a szervokormány forgatásával leparkolja  
a járművet, miközben a vezető továbbra is felügyeli a gáz, a fék, a kuplung és a váltó kezelését.  
A be- és kiállás alatt a rendszer információi az érintőképernyőn jelennek meg.

GriP CoNtrol®*
A Grip Control® eddig járatlan utakra csábítja a 2008 utasait! Hó vagy homok, nyár vagy tél, a 2008 legyőzi  
az akadályokat! A Grip Control® Mud & Snow (sár és hó) gumikkal együtt optimális tapadást biztosít,  ha 
rosszabb körülmények között autózunk.
A vezető egy gomb segítségével választhat ötféle beállítás közül: normál ESP, hó, Off Road (sár/murva/vizes 
fű), homok vagy kikapcsolt ESP.

* változattól függően opció



 AWAITING IMAGE

mÉRET ÉS  
mODULARITÁS
A 2008 belső tere optimális kényelmet biztosít utasainak.  
Az autó első üléseinek támlái vékonyabbak, így nagyobb hely 
jut a hátsó utasoknak. Az ő kényelmüket szolgálja  
a hordozható készülékek csatlakoztatásához kialakított  
12 V-os csatlakozó is. Helyükről, menet közben is hozzáférnek 
a csomagtartóhoz, mivel a kalaptartó utastér felőli része 
mozgatható.

A széles és szögletes csomagtérnyílás, valamint az alacsony, 
mindössze 60 cm magas, rozsdamentes csiszolt 
acélszegéllyel védett rakodóküszöb kívülről is megkönnyíti a 
hozzáférést a méretes csomagtartóhoz. Az 1/3-2/3 arányban 
osztott hátsó üléspad lehajtásával a csomagtartó mérete  
360 l-ről 1194 l-re  (VDA-szabvány) növelhető. A támla a hátsó 
üléstámla tetején található gombbal billenthető le, az üléslap 
automatikusan behúzódik. 

A tárgyak mozgatását megkönnyíti a padlón kialakított öt sín, 
amelyek a küszöbtől az első ülésekig futnak. A biztonságos 
rögzítésről 6 krómozott rögzítőgyűrű gondoskodik. 
A minden részletében praktikus csomagtartó két oldalán 
hevederrel és leszorítóhálóval ellátott rakodóhelyet alakítottak 
ki. A pakolási lehetőségeket bővíti a csomagtérszőnyeg alatt 
található 22 literes (VDA-szabvány)  rakodóhely.



mOTORIZÁCIóK ÉS BIZTONSÁG
A 2008 széles motorválasztékát kis fogyasztás és CO2–kibocsátás jellemzi: a modell 
fogyasztásának alsó értéke 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása pedig mindössze 98 g/km. 
A Peugeot szakembereinek tudása és műszaki újításai – újgenerációs háromhengeres 
benzinmotorok, a Stop&Start rendszer bevezetése a benzines változatokban, az e-Hdi dízelmotor 
– a környezetvédelem és a vezetési öröm egyszerre teljesülő erényével kategóriavezetővé avatják 
a 2008-at.

A 2008 kínálatában szereplő benzines motorok:
– 1.2 l e-VTi 60 kW (82 LE)* 118 Nm ötfokozatú robotizált váltó Stop&Start
– 1.2 l VTi 60 kW (82 LE) 118 Nm ötfokozatú manuális váltó
– 1.6 l VTi 88 kW (120 LE) 160 Nm ötfokozatú manuális váltó 

A 2008 kínálatában szereplő dízel motorok:
– 1.4 l HDi FAP 50 kW (68 LE) 160 Nm ötfokozatú manuális váltó
– 1.6 l e-HDi FAP 68 kW (92 LE) 230 Nm hatfokozatú robotizált váltó Stop&Start
– 1.6 l e-HDi FAP 68 kW (92 LE) 230 Nm ötfokozatú manuális váltó Stop&Start
– 1.6 l e-HDi FAP 84 kW (115 LE) 270 Nm hatfokozatú manuális váltó Stop&Start

A 2008 magas szintű aktív és passzív biztonsági felszereltsége tökéletes biztonságot garantál 
utasainak, így Önnek csak a vezetésre kell koncentrálnia.

Fékrendszer és ESP
Az összes 2008 modellben szériafelszerelés az 50 km/óra sebességig kikapcsolható ESP, amely 
több funkciót foglal magába: az ABS-t, a menetstabilizálót, a vészfékrásegítést,  
a stabilitáskontrollt, a kerekenkénti fékerő-szabályozást.

Lejtőn való elindulást segítő rendszer**
A rendszer két másodpercig álló helyzetben tartja az autót, míg a vezető a fékről átlép a gázpedálra, 
így segítve a lejtőn való elindulást.

Ködfényszóró kanyarfény-funkcióval***
Kanyarban, amennyiben az autó lámpái fel vannak kapcsolva és a sebesség nem haladja meg a 
40 km/h-t felkapcsolódnak a kanyarfény-funkcióval ellátott ködfényszórók, plusz fényerőt 
biztosítva ezzel.

Légzsákok
Hat légzsák védi az utasokat ütközés esetén: vezető- és utasoldali légzsák,  2 oldal- és  
2 függönylégzsák.

* 2014-től rendelhető
** 1.2 VTi és 1.4 HDi motorhoz nem rendelhető, a többi motorhoz széria
*** változattól függően széria



SZÍNEK ÉS  
KERÉKTÁRCSÁK

Az egyes felszereltségi szintek, 
kárpitok és külső színek párosításáról 
márkakereskedője tud Önnek 
felvilágosítást adni.

Megalkothatja saját autóját, ha 
ellátogat a www.peugeot.hu oldalra,  
a konfigurátor almenübe.Fekete Perla Nera 

metálfényezés
Szürke Spirit

metálfényezés
Kék Virtuel 

metálfényezés
Fehér Nacré

gyöngyházfényezés
Fehér Banquise

alapfényezés

Barna makaha
metálfényezés

Szürke Artense
metálfényezés

Szürke Platinium
metálfényezés

16'' acél keréktárcsa  
Silice dísztárcsával

Active változatnál széria

16'' Hydre gris  
könnyűfém keréktárcsa  

fényes világosszürke lakkozással
Active változathoz opció 
Allure változathoz széria

17'' Eridan könnyűfém 
keréktárcsa matt szürke 

lakkozással, M&S gumival
Allure változathoz  

rendelhető opcióként  
Grip Control esetén 

15'' acél keréktárcsa  
Iode dísztárcsával

Access változathoz széria

16'' acél keréktárcsa  
Strontium dísztárcsával

széria Access változathoz 
1.2 VTi 2TR esetén

16'' Hydre gris könnyűfém keréktárcsa 
matt sötétszürke lakkozással 

M&S gumival
Allure változathoz széria 

Grip Control esetén

17'' Eridan könnyűfém keréktárcsa  
fényes fekete lakkozással  

M&S gumival  
Allure változathoz opció  

Grip Control esetén 



KÁRPITOK
Válassza ki a stílusához legjobban illő 2008 kárpitot!

1.  Alcantara Rio Light Brundy*

2.  Barna Shanghai bőr–szövet 
Allure változathoz rendelhető

3.  Fekete Oxford bőr–szövet  
Allure változathoz rendelhető

4.  Fekete Claudia bőr 
Active és Allure változathoz rendelhető

5.  Barna Tokyo szövet 
Active változathoz rendelhető

6.  Fekete Tokyo szövet 
Active változathoz rendelhető

7.  Fekete Berlin szövet 
Access változathoz rendelhető

A bőr–szövet és bőrkárpitok bizonyos részei műbőrből 
készülnek.

* Magyarországon nem rendelhető

4 2 7 1 6 3 5



2008 1.2 VTi  
82 LE

1.2 e-VTi 2TR1  
82 LE

1.6 VTi  
120 LE

1.4 HDi  
68 LE

1.6 e-HDi  
92 LE

1.6 e-HDi 2TR  
92 LE

1.6 e-HDi  
115 LE

ACCESS

ACTIVE

ALLURE

mOTOR

Hengerűrtartalom (cm3) 1199 1598 1398 1598 1598

Hengerek száma 3 4 4 4 4

Maximális teljesítmény (kW/LE) 60/82 88/120 50/68 68/92 84/115

Fordulat/perc 5750 6000 4000 4000 3600

Maximális nyomaték (Nm) 118 160 160 230 270/285 2

Fordulat/perc 2750 4250 1750 1750 1750

Szelepek száma 12 16 8 8

SEBESSÉGVÁLTó

5 fokozatú, manuális

6 fokozatú, manuális

5 fokozatú, robotizált

6 fokozatú, robotizált

GUmIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően) 195/65 R 15 H                          
195/60 R 16 H 205/55 R 16 V 195/60 R 16 H                            

205/50 R 17 V
195/65 R 15 H                           
195/60 R 16 H

195/65 R 15 H                              
195/60 R 16 H                             
205/50 R 17 V

205/55 R 16 V 195/60 R 16 H                            
205/50 R 17 V

FUTómŰ

Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

Hátul hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók

FÉK

Elöl hűtött tárcsák, úszó nyergek

Hátul hűtött tárcsák, úszó nyergek

mÉRETEK (mm) 

Hosszúság 4 159

Szélesség (kilincseknél/behajtott/kihajtott tükrökkel) 1739/1829/2004

Magasság (max.) 1 556

Tengelytáv 2 538

Első túlnyúlás 820

Hátsó túlnyúlás 801

Nyomtáv elöl/hátul (abroncsközéptől mérve) 1477/1488

Fordulókör falak/járdák között, kerékmérettől függően (m) 11,2/10,4

TÖmEG (kg) 

Saját tömeg 1045 1055 1080 1090 1160 1170 1180

Megengedett össztömeg 1582 1593 1644 1622 1684 1692 1708

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (átterhelés nélkül) 780 450 970 350 950 500 980

Össz. engedélyezett gurulótömeg 2362 2043 2614 1972 2634 2192 2688

KAPACITÁS

Üzemanyagtartály (liter) 50

Csomagtartó térfogat VDA (dm3) / víztérfogat (l) 350/360

mENETTELJESÍTmÉNY 

Maximális sebesség (km/h) 169 homologizáció alatt 196 159 181 180 188

Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra 13,5 homologizáció alatt 9,5 14,9 11,5 13,3 10,4

– 1000 m álló helyzetből 35,1 homologizáció alatt 30,8 36,4 33,5 34,5 32,3

FOGYASZTÁS (l/100 km)3 

– városi 6,0 homologizáció alatt 7,7 4,6 4,7 4,1 4,7

– országúti 4,3 homologizáció alatt 4,8 3,6 3,6 3,6 3,6

– vegyes 4,9 4,3 5,9 4,0 4,0 3,8 4,0

– CO2 (g/km) 114 99 135 104 103 98 105
1 2014-től rendelhető
2 Túltöltéssel a 3., 4., 5. és 6. fokozatban
3   Az adatok tájékoztató jellegűek, melyek a 715/2007/EK számú rendelet mérése alapján kerültek meghatározásra. A fogyasztást befolyásolhatja többek között az autó terheltsége, a vezetési stílus,  

a domborzati viszonyok stb. A fogyasztási és emissziós adatok, valamint a menetteljesítmények a termékfejlesztés következtében változhatnak.

Hálózat és szolgáltatás
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, 
változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat 
és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos 
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot 
előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2013. június

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól a 
Peugeot járművek esetében, kilométer-
korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás  
elleni garancia személygépjárműveknél  
12 évre, tehergépjárműveknél 5 évre szól.

Kiterjesztett garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 
teszi, hogy Ön a márka által biztosított  
2 éves szerződéses garancián túl +1, +2, 
vagy +3 évvel meghosszabbítsa a 
gépjárművére vonatkozó garanciát.  
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 
igényelhető, amely kevesebb mint 
22 hónapos, és futásteljesítménye 
nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 

Peugeot Assistance szolgáltatásait. 
Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az 
alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe 
vehető a következő telefonszámon: 
00 36 1 411 07 24

Karambolos Assistance
Ha balesetet szenvedünk, 
kétségbeesésünkben hajlamosak vagyunk 
a gyors és olcsó javítás ígéretében és 
reményében, általunk nem ismert 
független szervizekhez fordulni, 
ahol sokszor nem azt kapjuk aztán, 
amit vártunk. 
Éppen ezért válassza a PEUGEOT 
ASSISTANCE szolgáltatását, amivel biztos 

lehet benne, hogy autója a legjobb 
kezekbe kerül egy balesetet követően. 
Márkaszervizünkben garantáltan megfelelő 
szakértelemmel, eredeti gyári 
alkatrészekkel és gyári technológiával 
dolgozunk, hogy a lehető legjobb 
állapotában kapja vissza kocsiját.
Ne feledje, ránk mindig számíthat!

Részletes információ: 
http://szolgaltatasok.peugeot.hu/
karambolos-assistance/

Peugeot Casco+
Ha a Peugeot mellett dönt, Ön és családja 
nemcsak kényelmet és megbízhatóságot 
kap, hanem a márka részéről állandó 
törődést is. Ennek ékes bizonyítéka a 
modelljeinkre szabott Peugeot Casco+ 
csomag, amely teljes körű védelmet nyújt 
minden körülmények között. 

Mire terjed ki a Peugeot Casco+?
• töréskárra (beleértve a rongálást is),
•  lopáskárra (teljes és részleges), valamint 

rablásra,
• elemi károkra.

Részletes információ: http://szolgaltatasok.
peugeot.hu/peugeot-casco/

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 
kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben.  
Tehát Ön annál kevesebbet fizet,  
minél idősebb Peugeot-val jár! 
Részletek és regisztráció weboldalunkon: 
www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét! 
Annak érdekében, hogy minél jobban 
megfelelhessünk az Ön igényeinek és 
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk 
a márkáról és az autóról alkotott 
véleményét. Vásárlás után postai úton 
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot, 
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse 
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve 
visszaküldi a megadott címre. 

A kérdőíveket az interneten,  
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon  
is kitöltheti. 

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

*  A Peugeot márkakereskedések  
és márkaszervizek mindenkori aktuális  
listáját megtalálhatja weboldalunkon:  
www.peugeot.hu
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