PRISER & PRODUKTFAKTA

NYA PEUGEOT 208 GTi

NYA PEUGEOT 208 GTi
Lokala prisavvikelser och andra kampanjerbjudanden kan förekomma.
Välkommen till din Peugeot återförsäljare eller besök oss på www.peugeot.se.
September 2016

MODELL
208 3D GTi 1,6 Turbo 208 hk
TILLVAL
Active City Brake
Armstöd fram med förvaring & växelspaksknopp i krom
Backkamera
CD-spelare (placerad i handskfack)
Digitalradio
Metalliclack
Navigation
Parkeringsradar fram & ParkAssist
Parkeringsradar fram, Park Assist & Backkamera
Panoramaglastak

g CO2 km
125

FÖRBRUKN. l/100 km
5,4

KOD
D401
JB01
UB09
JQ01
WLM3
XXM0
WL3R
UB08
UB10
OK01

UTRUSTNINGSPAKET
Pack HiFi:
JBL högtalare (4 st fram totalt 100W, 4 st bak totalt 100W, samt en subwoofer på 100W)

ORD. CA-PRIS
229 900 kr

KAMPANJPRIS
199 900 kr
GTi
3 200 kr
1 500 kr
2 700 kr
1 200 kr
1 500 kr
4 900 kr
5 400 kr
6 900 kr
8 900 kr
4 900 kr
GTi
4 900 kr

Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige/KW Bruun Autoimport AB rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter,
utrustning, tillval och färgsättning.

NYA PEUGEOT 208 GTi
FÄLGAR

GTi

FÄLGAR
Aluminiumfälg 17" Carbone Storm
1,6 Turbo 200 hk manuell

2 900 kr

Aluminiumfälg 17" Carbone Storm matt + reservhjul 17" Aluminium

2 900 kr

Carbone Storm

Carbone Svart Onyx

Carbone Storm matt

 = Standardutrustning

T = Tillval

|



Aluminiumfälg 17" Carbone Svart Onyx + reservhjul 17" Aluminium

Alla priser inkl. moms

NYA PEUGEOT 208 GTi
FÄRGER & KLÄDSLAR

GTi
Svart halvläderklädsel med
svart/röd textil, röda
sömmar

Solid
Metallic

Vit Banquise

0 kr

Röd Rubi

4 900 kr

Svart Perla Nera

4 900 kr

Ice Silver- strukturlack

6 500 kr

Vit Nacré

6 500 kr

Vit Banquise

Röd Rubi

Svart Perla Nera

Ice Silver

Vit Nacré

 = Standardutrustning

T = Tillval

|

Alla priser inkl. moms

NYA PEUGEOT 208 GTi
MOTORER

1,6 Turbo Man
GTi

BRÄNSLEFÖRBRUKNING (l/100 km enl. EU 80/1268)
Stad

7,0

Landsväg

4,5

Blandad

5,4

CO2 blandad (g/km)

125

MOTOR
Cylindervolym (cm³)
Maxeffekt kW (hk DIN)
Vid varvtal (v/min)
Max vridmoment (Nm)
Vid varvtal (v/min)
Antal ventiler/cylinder
Bränsleinsprutningssystem

1 598
153 (208)
6 000
300
1 700
4
Multipoint

Bi-VVT (Variabel Valve Timing)



Variable Geometry Turbo (VGT)



Peugeot Partikelfilter (FAP)
Miljöklass
Stop & Start
Bränsle

Euro 6
Blyfri 95/98

VÄXELLÅDA
5-växlad manuell

-

6-växlad manuell



MCP (automatiserad 5-växlad manuell)

-

STYRNING
Variabel servostyrning
Vändcirkeldiameter (mellan trottoarkanter)


10,6

BROMSAR
Ventilerade skivor fram



Trummor bak

-

Skivor bak



DIMENSIONER (m)
Totallängd
Totalbredd (bil/med sidospeglar)

3,96
1,83 / 2,00

Axelavstånd

2,54

Spårvidd fram

1,47

Spårvidd bak

1,47

Höjd

1,47

Antal sittplatser

5

Däckdimension

205/45 R17

VOLYMER (l)
Bagagerumsvolym (VDA)
Bränsletank (l)

285/1152
50

VIKTER (kg)
Tjänstevikt

1265

Totalvikt

1650

Sammanlagda bruttovikter (tågvikt)

2580

Maxlast

385

Max dragvikt med bromsat släp

1150

Max dragvikt med B-körkort

1150

Max taklast

65

PRESTANDA
Toppfart (km/tim)

230

Acceleration 0-100 km/tim (sek)

6,5

NYA PEUGEOT 208 GTi
STANDARD - & TILLVALSUTRUSTNING

GTi

SÄKERHET
ABS-bromsar



Aktivt fotstöd förare



Antispillsystem för bränsletank



Automatisk låsning av dörrarna vid högre hastighet än 10 km/h (urkopplingsbar)



Barnstolsfästen (Isofix) på ytterplatser i baksätet



Bältespåminnare med ljudsignal på förarplats



Bältespåminnare med ljudsignal på samtliga platser (i baksätet om ett bälte lossas)



Dimljus



EBA (nödbromsassistans)



EBD (bromskraftsfördelare)



Elektronisk startspärr (transponder chip)



ESP (antisladdsystem) med ASR (antispinnsystem)



Förstärkningsbalkar i samtliga dörrar



Högt monterat tredje bromsljus



Höjdjusterbar övre bältesinfästning fram



Kollapsbar rattstång



Krockkudde förare



Krockkudde passagerare (urkopplingsbar med nyckel)



Larm



Nackskydd bak 3 st



Nackskydd fram



Reservhjul



Pyrotekniska bältessträckare samt belastningsbegränsare fram



SC (dynamisk stabilitetskontroll)



Sidokrockgardiner och sidokrockkuddar fram



Sidokrockskydd (skumplastfyllning i dörrarna)



Säkerhetsbälten med belastningsbegränsare på ytterplatser i baksätet



Trepunktsbälten på samtliga sittplatser



FUNKTION
Bakrutetorkare med intervallfunktion



Display med klocka, datum, cd-info mm



Dimkurvljus



Elektrisk servostyrning



El-fönsterhissar fram med pulsstyrning och klämskyddsfunktion på förarsidan



El-infällbara sidospeglar



El-justerbara sidospeglar



El-uppvärmda sidospeglar



Farthållare med fartbegränsare



Fjärrstyrt centrallås med lokaliseringsfunktion



Färddator



Förarstol justerbar i höjdled



Fördröjningsautomatik för halvljus (Follow me home)



Insteg i aluminium, belysning golvbrunn



Justerbar ratt i höjd- och djupled



LED-belysning i rött av instrument



Ljudsignal vid kvarglömd startnyckel



Ljudsignal vid kvarglömt ljus
Multifunktions touchscreen: Rattkontroller, bluetooth för telefon & musikstreaming, radio, USB & AUX ingång, 6 högtalare &
Mirrorscreen
Parkeringsradar bak



Reostat för instrumentbelysning



Två zonsklimatanläggning (ACC)



Uttag för 12V utrustning i mittkonsol



Yttertemperaturmätare






INTERIÖR
Armstöd fram med förvaring och dekor i krom runt växellåda

T

Belyst och klätt bagageutrymme med 6 st krokar



El-uppvärmda framsäten



Flerfunktionshandskfack (kylbart)



Fällbart ryggstöd bak, delbart (1/3 2/3)



Förvaringsfack i framdörrar med plats för 1,5 liters flaska



Handbroms i läder med röda sömmar samt kromad växelspaksknopp med röda detaljer



Inre dörrhandtag av aluminiumtyp samt röda och svarta detaljer på dörrarmstöd



Läderklädd (perforerat) sportratt med GTi emblem och röd detalj och röda sömmar



Läderklädd instrumentpanel med röda sömmar, svarta och röda detaljer



Pollenfilter



Sportpedaler av aluminiumtyp



Sportsäten fram med GTi emblem perforerat vid ryggstödets topp



Svart/röda säkerhetsbälten



Takbelysning fram med tidsautomatik



Textilmattor GTi med röda sömmar



 = Standardutrustning T = Tillval | Alla priser inkl. moms

NYA PEUGEOT 208 GTi
STANDARD - & TILLVALSUTRUSTNING

GTi

EXTERIÖR
Detaljlist vid sidofönster i krom med GTi logotyp



Dubbelpipiga avgasrör i krom



Fälgar i aluminium 17" med rödlackade bromsok



Färganpassade dörrhandtag



GTi sportgrill målflaggsrutigt mönster i 3D-effekt, kromad kant och rödlackad list i nederkant



Klarglasstrålkastare med dubbeloptik



Kromade ytterbackspeglar- elinfällbara



LED-lampor bak



LED-signaturljus fram



Mörktonade bakrutor
Panoramaglastak


T

Sidoblinkers monterade i ytterbackspeglarna



Sticker GTi Daimiers - Grå dekor på tak

T

Stötfångare bak i svart med kromad list



Takspoiler



UTRUSTNINGSPAKET
Pack HiFi: JBL högtalare, 4st fram totalt 100W, 4st bak totalt 100W, samt subwoofer 100W

T

Pack Visibilité: Automatiskt avbländbar backspegel, samt regnsensor



 = Standardutrustning T = Tillval | Alla priser inkl. moms

Skräddarsydda tjänster
och garantier
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen
och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa. När du anförtror dig och din bil
till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är
utbildade specialister som tar hand om din bil.
FÖR DIN TRYGGHET
Tillverkarens garantier

Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. På Peugeots personbilar*
lämnar vi 3 års nybilsgaranti eller 100 000 km – det som först inträffar. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti.

Peugeot Assistance

Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige och i övriga
Europa får du hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt 365 dagar
om året. Peugeot Assistance når du på telefonnummer 020-89 89 73
inom Sverige och +46 771106 605 i övriga Europa.

Peugeot Serviceavtal

Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för auktoriserad
service med löptid från 36 månader och valfritt antal km upp till
205.000 km. Genom Peugeot Serviceavtal försäkrar du dig om att
din Peugeot alltid är i drifts- och säkerhetsmässigt toppskick. Givetvis ingår fri hyrbil vid alla dina servicetillfällen.

Peugeot Försäkring

Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som kör Peugeot.
Du är garanterad reservdelar ur Peugeots Originaldelssortiment
och auktoriserade verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet och
ett högt andrahandsvärde även efter en skada. När du nytecknar
Peugeot Försäkring via någon av Peugeots auktoriserade återförsäljare, ingår självriskreducering på vagnskadegarantin med 3.000 kr.
Det innebär att din självrisk reduceras på alla skador som är
ersättningsbara via din vagnskadegaranti. Dessutom ingår bland
annat ett hyrbilstillägg om du råkar ut för en ersättningsbar skada
på din bil.
Vill du veta mer, ring 077–11 11 680.

BRA ATT VETA
Peugeot Finans

Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete mellan Peugeots bilåterförsäljare, Peugeot Sverige och DnB Finans, ett av Nordens
ledande finansbolag. Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta
komfort utan ett helt koncept där en bra finansiering inklusive tillläggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och serviceavtal, är en självklarhet. Genom Peugeot Finans får du möjlighet
att finansiera den Peugeot som passar just dina önskemål och behov.
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom bilfinans-iering och
erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta din närmaste
Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.

Peugeotkortet

Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader med
vårt betal- /kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat till VISA och
gäller på miljontals inköpsställen och du betalar ingen årsavgift.
Fördelarna med att använda Peugeotkortet är att det är ett enkelt
och bekvämt sätt att betala med och dessutom får du bonus på alla
dina inköp. Du kan även välja att dela upp dina betalningar. Hämta
ansökan hos din närmaste Peugeothandlare eller hämta den portofria ansökan direkt på Peugeots hemsida.

Återvinning

För mer information om återvinning och övrig information om Peugeot
välkomnar vi till besök på www.peugeot.se

Peugeot Internet

Upptäck Peugeot på Internet – gå in på: peugeot.se

Tillbehör och reservdelar

Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med godkända originaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot precis som du vill ha
den. Till din hjälp har du Peugeots kunniga servicepersonal. För din
egen del bör du bara använda reservdelar ur Peugeots Originaldelssortiment. Endast då kan du vara säker på att delarna är korrekt
utprovade och att kvaliteten motsvarar de krav du har rätt att ställa.
Alla våra originaldelar har testats och kontrollerats noggrant för din
säkerhet. Det är en garanti för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på delar och arbete.

Generalagent: KW Bruun Autoimport AB
Box 8044, 141 08 Kungens Kurva
Telefon: 08-555 433 00, telefax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se, hemsida: peugeot.se
Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval, beroende på version. Inom ramen för sin
kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska
reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar
och kompletterande information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot. *Gäller ej Peugeot iOn

