
NIEUWE PEUGEOT 208





BOORDEVOL
ENERGIE
De nieuwe PEUGEOT 208 is, met zijn uitgesproken 
sportieve look, een karaktervolle stadswagen. Daarnaast 
is hij leverbaar met maar liefst 3 verschillende motoren; 
benzine, diesel of volledig elektrisch.



MAGNETISCHE
VERLEIDING
Met één blik ben je op slag verliefd op zijn design. De 
nieuwe PEUGEOT 208 typeert met zijn exclusieve, 
hoogtechnologische en innovatieve kenmerken. Hij 
maakt je leven een stuk makkelijker door zijn maximale 
mobiliteit in de stad en laat je toe bepaalde functies 
vanop afstand te beheren.



SPORTIEF
EN STRAK
De sensuele welvingen in combinatie met zijn lage profiel 
en lange motorkap zorgen voor de sportieve touch. De 
karaktervolle stadswagen krijgt met het Black Diamond 
dak, de glanzend zwarte wielkasten en raamlijsten, en de 
Diamond cut velgen met inserts nog meer pit.



LICHTIDENTITEIT
De nieuwe 208 is oogverblindend met zijn moderne, scherpe blik 
dankzij de full LED-koplampen met 3 strepen en LED-dagrijlichten. 
Zijn grote verchroomde grill zorgt voor een expressief front. 
Ook zijn achterkant verbaasd met een zwart glanzende strook en 
full LED-lichten met 3 strepen.



COMPACT EN 
BIJZONDER 
WENDBAAR
Kiezen is niet verliezen. Het nieuwe modulair en 
multifunctionele CMP/eCMP platform laat je zonder 
compromissen kiezen tussen een benzine-, diesel- of 
elektromotor en zorgt voor uitstekende rij prestaties; een 
voorbeeldige wegligging, optimale gewichtsverdeling, 
maximale wendbaarheid en maximaal akoestisch en 
thermisch comfort. Hij heeft het allemaal, welke 
motor je ook kiest.



INTUÏTIEVE
EN INTENSE
RIJBELEVING
Via het capacitive touchscreen kan je eenvoudig 
je rijbeleving optimaliseren. De PEUGEOT 208 
maakt rijden comfortabel met zijn geconnecteerde 
3D-navigatie en spraakherkenning, gevarenzones, 
mirror screen en hoogwaardig, kwalitatief interieur.



FRISSE EN 
MODERNE KLEUREN
De nieuwe 208 valt niet alleen op door zijn karaktervol 
design, maar ook door de felle en originele lakkleuren. 
Met een keuze uit 6 frisse kleuren, van geel, zwart en 
grijs tot rood, wit en blauw, past hij bij iedereen.



MODERNE KLEUREN 
ACCENTEN
Naast moderne kleuren aan de buitenkant, 
kan je de interieur sfeer volledig 
personaliseren met 8 LED RGB-kleuren. 



GT LINE 
SPORTIEF KARAKTER
Het PEUGEOT 208 gamma breidt nóg uit 
met de 208 GT Line versie, gebaseerd op de 
iconische GTi . Een sportieve en stijlvolle auto, 
zowel aan de buitenzijde als in het interieur. 
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