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PEUGEOT секогаш ја почитувал високо квалитетната и иновативна 

француска производна традиција. Сега повеќе од кога и да è, 

PEUGEOT ја вложува целата своја енергија во дизајнирање на 

возила со  впечатлив изглед кои даваат сензитивно искуство при 

возењето со активирање на сите сетила. Ние внимателно 

работевме на секој детаљ од егрономија, употреба на високо 

квали тетни материјали до поврзаноста, за да ви обезбедиме 

поинтуитивно возење.
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* Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата. 
** Стандард или недостапно во зависност од верзијата.

* Стандард или недостапно во зависност од верзијата. 
** Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата.

АТ Л Е ТС К И  И  АТ РА К Т И В Е Н  Д И З А Ј Н . М О Ќ Е Н  И  В П Е Ч АТ Л И В .

Новиот PEUGEOT 208 има моќен карактер, кој се истакнува со својата ниска, атлетска силуета, долгиот  

капак на мотор и неговите сензуални линии. Неговиот елегантен и динамичен дизајн се истакнува  

со контрастниот Black Diamond* покрив, сјајно црните лакови на тркалата, рамките на прозорите**  

и раткапните со дијамантски сјај со додатоци*.

Експресивниот преден дел на новиот PEUGEOT 208 може да се пофали со  

голема хромирана решетка*, со модерен и енергичен изглед надополнет со Full LED** 

предни светла во форма на 3 лавовски канџи и LED** дневни светла кои се вклучуваат 

автоматски при стартување на возилото.  

Новиот Peugeot 208 e впечатлив во секоја прилика.
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* Стандард или недостапно во зависност од верзијата. 

** Како стандард во GT Line верзиjaтa.

ОД Л И Ч Н О  И З ВА Ј А Н  И  Е КС П Р Е С И В Е Н  ЗА Д Е Н  Д Е Л .

Динамичниот и одлично извајан заден дел на новиот PEUGEOT 208 има 2 вида спојлери*, едниот за  

контрола на потрошувачката на гориво и другиот за подобрување на перформансите на патот.  

Издувната цевка исто така доаѓа и во хромирана верзија, давајќи уште поспортски изглед**. 

* Стандард или недостапно во зависност од верзијата.

ЗА Б Е Л Е Ж Л И В  В О  С Е КОЈ А  П Р И Л И К А .

Задниот дел има уникатен дизајн со сјајно црна* лента,  дополнет  

со FullLED* стоп светла во форма на 3 лавовски канџи. Овие светла се вклучени и дење  

и ноќе, за да возилото биде побезбедно и забележливо.



е -208,  КОГ А СТИЛОТ СЕ   
СПОЈУ В А СО e - MOTI ON
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e -MOT ION e -208 . У Н И К АТ Е Н  С Т И Л .

Тивок а толку флексибилен и реактивен на патот, заводливиот и 100% електричен е-208 знае како да ги  

задоволи Вашите желби и потреби. Новиот е-208 ја има истата поставеност на елементните како и верзијата  

со мотор на согорување, што ја гарантира вашата удобност, удобноста на патниците во кабината и волуменот  

на багажниот простор. Овој електричен Peugeot 208 го претвора возењето во целосно уживање.   

Како дополнување на тоа, поседува неколку заводливи детали со цел нагласување на неговиот елегантен дизајн на уште повисоко ниво. 

е-208 се издвојува со својот ексклузивен, привлечен, модерен и високо-технолошки изглед.  

Неговиот „е“ дихроен монограм и амблемот лав, решетката со иста боја како  

каросеријата, сјајно црните лакови над тркалата и 17'' алуминиумски наплатки,  

го прават поаеродинамичен. Во внатрешноста, префинетата навлака е  

направена од Alcantara®/Gréval Grey материјал*.

* Стандард или недостапно зависно од верзијата.
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* Поврзи се и вози 

** Поврзете се со користење на апликациите MyPeugeot & Free2Move Services.

П О В Р З И  С Е  И  В ОЗ И * .
ЗА БА ВУ ВА Ј Т Е  С Е  Д ОД Е К А  ГО  В ОЗ И Т Е  О В А  Ц Е Л О С Н О   

Е Л Е К Т Р И Ч Н О  В ОЗ И Л О

Едноставно и практично, со користење на Вашиот паметен телефон** можете претходно да ја  

прилагодите температурата во Вашиот e-208 (греење или клима уред), да го проверите полнењето на батеријата,  

да започнете повторно полнење или да ги планирате своите патувања однапред... без никакви проблеми.

Откако ќе седнете зад управувачот на е-208, дозволете да Ве понесат емоциите во тишината на 100% електричниот погон,  

со кој може да одите каде што сакате во опсег до 340km*. За да бидете сигурни дека можете да стигнете до Вашата дестинација,  

имате неколку опции за полнење: дома, на работа или на пат. Искористете ја предноста на нашата услуга Charge Pass**  

за лесен пристап до мрежата од над 110.000 јавни станици за полнење*** низ цела Европа.

14
* До 340 km (WLTP)** - до 450 km (NEDC): Проценети податоци, дадени само како за информација кои сеуште подлежат на одобрување - Комбинирана емисија на CO2: 0g при тестирање на пат. 

** Free2Move услуга за платен пристап .   *** Стандард или станици за брзо полнење. 



„NEXTGEN“  ТЕХНОЛОГИЈА* .

* Технологија на иднината.
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УЛ Т РА  П Р И ВЛ Е Ч Н А  В Н АТ Р Е Ш Н О С Т.

Со удобните, ергономски и прилагодливи предни седишта, високо-квалитетни  

материјали и шавови на ткаенината, ќе се чувствувате пријатно и комфорно.  

За уште посовремен изглед, можете да го прилагодите Вашиот ентериер  

со 8-полиамбиентални хроматски бои* .

* Стандард или недостапно во зависност од верзијата. 
** Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата. 
*** Прекинувачи инспирирани од авионската кабина.

С О В Р Е М Е Н  P E U G E OT  3D  i -COC K P I T.

Во внатрешноста, откријте ја најновата генерација на Peugeot 3D i-Cockpit*. Доживејте агилно и  

интуитивно возење со компактниот управувач со вградени контроли**, конфигуративната  

3D дигитална инструмент табла, големиот 10” HD екран на допир** и 7-те дирки "Toggle"*** .

* Стандард или недостапно, во зависност од верзијата.
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* Стандард, опција што се наплаќа или недостапно во зависнот од верзијата. 

** По можност кога возилото е во мирување.* Стандард или недостапно, во зависност од верзијата.

ЗА Б А В Е Н  И  И Н Т У И Т И В Е Н  Е К РА Н  Н А  Д О П И Р.Д И Г И ТА Л Н А  3 D  И Н С Т РУ М Е Н Т  ТА БЛ А .

Големиот 10” HD екран на допир* може да се контролира** користејќи го препознавањето на гласот,  

контролите на управувачот или 7-те дирки. Додека пак, на екранот на е-208, во реално време  

преку техничка анимација може да следите како работи напојувањето.

Дигиталната инструмент табла има футуристички 3D холографски екран, кој е прецизно позициониран во  

висина на погледот на возачот. Информациите за возилото и за перформансите при возење се прикажуваат читливо на 2  

нивоа врз основа на нивната важност или итност (безбедност, помош за возачот, навигација).  

Вие го прилагодувате екранот за да ги прикажува саканите информации во секое време.

20
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У Ж И ВА Ј Т Е  В О  П Р И Р ОД Н АТА  С В Е Т Л И Н А .

Покажете им го на патниците пејсажот на околината, од перспектива од која никогаш до сега  го немаат  

видено. Панорамскиот покрив Cielo*, кој продолжува наназад до задните седишта овозможува  

многу природна светлина во кабината и панорамски поглед на небото.

* Како опција или не е достапно, во зависност од верзијата.



НАПРЕДНА ПОВРЗАНОСТ.
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* Qi 1.1 стандардно безжично полнење, достапно како опција или недостапно во зависност од верзијата. 

** Базирaно на компатибилноста на паметниот телефон. 
*** До 4 приклучоци, во зависност од верзијата. 

Н О В И  П РА К Т И Ч Н И  И Н Ф О Р М А Ц И И .УЛ Т РА - П О В Р З А Н !

Во предниот дел на внатрешноста, овој модел има одлично осмислен простор за одлагање предмети, со вграден полнач за  

индукциско полнење* за вашиот паметен телефон**. Исто така, внатрешноста располага со неколку  USB***  

приклучоци, наменети за преносливите уреди кои можат да ги користат останатите патници во кабината.

Преку интегрирана TomTom услуга за состојба во сообраќајот,  3D навигацијата ќе Ви го покаже патот и ќе Ви доставува информации за ризич-

ните подрачја и сообраќајот во реално време. Додека пак функцијата Mirror Screen* Ви овозможува да го користите екранот на допир за да 

пристапите до омилените апликации од Вашиот паметен телефон, доколку се компатибилни со Apple CarPlay™, MirrorLink® или Android Auto.

26

* Само специфицирани Android Auto, Apple CarPlayTM или MirrorLink® апликации ќе работат кога возилото е во мирување или за време на возењето. Кога возите, некои опции на 
апликацијата ќе бидат оневозможени. Некои видови содржини кои може да бидат бесплатни на Вашиот паметен телефон бараат претплата на еквивалентните специфицирани 
апликации Android Auto, Apple CarPlayтм или MirrorLink®. Функцијата Mirror Screen функционира преку Android Auto (за паметни Android телефони), Apple CarPlay (за паметни iOS  

телефони) или MirrorLink® технологија (за паметни Аndroid телефони компатибилни со MirrorLink®), под услов да имате мобилен и Интернет договор. 



Н О ВА  Е РА  Н А   
П ОЛ УА ВТО Н О М Н О  В ОЗ Е Њ Е .

Со новиот PEUGEOT 208, ќе имате многубројна технолошки  

паметна и безбедносна асистенција при возењето. Новиот PEUGEOT  

Drive Assist Plus* одбележува почеток на ера на интелигентно, полуавтономно 

возење, благодарение на неговите камери и радари. Ја следи Вашата 

траекторија, Ви помага да останете на патот, препознава сообраќајни знаци на 

патот, знаци за ограничување брзина, исто така е способен да одржува 

безбедно растојание од другите автомобили на патот, застанување на возилото, 

а доколку е потребно и автоматско повторно тргнување.   

 

Технолошките системи ќе Ве насочат и ќе помогнат при маневрирањето. 

Системот за препознавање на знаци, системот за следење на слепи точки и 

системот за предупредување за преминување на коловозната лента, помагаат 

Вашето возило да биде побезбедно. Конечно, системот  

Visiopark 1 со својата 180° камера и Full Park Assist** го прават  

Вашиот секојдневен живот уште поедноставен. 

*Стандард, опција или недостапно во зависност на верзијата – Достапно од 02/2020 за е-208. 
** Активана помош за паралелно или косо паркирање - Достапно како опција од првата половина на 2020  

или недостапно во зависност од верзијата.  

29



МОЌТА НА ИЗБОРОТ*.

* Можност за избор.



И З Б Е Р Е Т Е  ГО  А Г Р Е ГАТОТ- М ОТО Р ОТ  
КОЈ  ГО  СА К АТ Е .

Новиот Peugeot 208 може да се пофали со нова модуларна  

и мултиенергетска CMP* / eCMP** платформа и слобода да  

изберете помеѓу бензински, дизел или електричен мотор.  

Оптимизирано држење на патот, управување, звучната  

изолација, како и намалената вкупна тежина, помагаат  

да се ограничи емисијата на CO2 , а во исто време да се  

овозможи и интензивно искуство при возењето!  

 

Најголемите технички предности на е-CMP** платформата,  

се прикажани кај е-208 кај кого е оптимизирана архитектурата  

ослободувајќи простор во багажникот и се задржува истата  

позиција на возачот како и кај моделот со мотор на согорување. 

32

* Common Modular Platform (Заедничка модуларна платформа). 
** Electric Common Modular Platform (Електрична заедничка модуларна платформа). 
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ВИСОКО-ТЕХНОЛОШКИ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ.

Откако ќе ја осознаете прецизноста и ефикасноста на новиот EAT8* менувач, нема  

да може да се сопрете да посакувате да го искусите повторно. Благодарение на  

Quickshift технологијата, преносот на брзините е брз и прецизен, а Вие може да изберете  

и менуелно менување на истите преку палката поставена во регијата на управувачот.

П ОД О Б Р Е Н И  М ОТО Р И .

Најновата генерација Euro 6 PureTech и BlueHDi мотори, се мотори со согорување достапни кај 208 верзиите, кои се ефикасни и со високи 

перформанси, подготвени да пружат интензивно искуство при возењето. Поекономични благодарение на нивната  

оптимизирана потрошувачка на гориво, и се опремени со Stop & Start систем.
* ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО И ЕМИСИЈА НА СО2 (Проценети податоци, дадени само како за информација кои сè уште подлежат на одобрување)  
• Вредности на WLTP (1): Потрошувачка на гориво 4,2 до 5,9 во комбиниран циклус, 4,7 до 7,5 со мала брзина, 4 до 6 со просечна брзина, 3,6 до 5,1 со голема брзина и 4,6 до 6 со многу голема брзина WLTP (l / 100 km) - емисија на CO2 (комбинирана) WLTP: 109 до 134 (g / km). 
(1) потрошувачката на гориво и дадените вредности на CO2 ја исполнуваат сертификацијата на WLTP (регулатива на ЕУ 2017/948). Од 1 септември 2018 година, новите возила се прифаќаат врз основа на постапката за тестирање усогласена ширум светот за лесни возила (WLTP), што е 
нова, пореална постапка на тест за мерење на потрошувачката на гориво и емисијата на CO2. Оваа постапка WLTP целосно го заменува новиот европски циклус на возење (NEDC), што беше претходно користена постапка за тестирање. Бидејќи условите за тестирање беа пореални, по-
трошувачката на гориво и емисијата на CO2 измерени според постапката WLTP, во многу случаи се повисоки од оние измерени според постапката NEDC. Вредноста на потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 може да се разликува според специфичната опрема, опциите и видовите 
пневматици. Контактирајте го Вашето продажно место за повеќе информации или посетете ја веб-страната на PEUGEOT специфична за Вашата земја.

Вредности на NEDC (2): Потрошувачка на гориво од 3,2 до 4,7 во комбиниран циклус, од 2,9 до 4,2 на отоврен пат и од 3,7 до 5,5 во град NEDC (l / 100 km) - емисија на СО2 (комбиниран) NEDC: од 85 до 107 (g / km). 
(2) Вредностите на потрошувачка на гориво и емисијата на CO2 се утврдуваат врз основа на новата регулатива WLTP (регулатива на ЕУ 2017/948) и добиените вредности се претвараат во NEDC за да се овозможи споредба со други возила. Ве молиме контактирајте со Вашиот 
продажен салон за дополнителни информации. Вредностите не ги земаат предвид условите за употреба, стилот на возење, опремата или опциите и може да варираат според видот на пневматикот. 

*EAT8: Ефикасен автоматски менувач 8 - Нов автоматски менувач со 8 степени на пренос - Достапен во зависност од моторот.
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EЛЕКТРИФИЦИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ СЕКОЈДНЕВЕН ЖИВОТ !

Уживајте во движењето и во незаборавното пријатно чувство при  

возењето во тивка кабина, благодарение на моќниот мотор  

од 100 kW** (136 КС) и 260 Nm вртежен момент од 0 km/h.

* Сепак, внимавајте да имате сè под контрола во Вашето возило и да бидете свесни за Вашата околина што можеби не е навикната на тивки возила. 
* Опсег на батерија до 340 km (WLTP) / до 450 km (NEDC): Проценети податоци, дадени само како за информација кои сè уште подлежат на 
одобрување - Комбинирана емисија на СО2: 0 g при тестирање на пат.

И З Б Е Р Е Т Е  ГО  С Т И Л ОТ  Н А  В ОЗ Е Њ Е .

Со новиот Peugeot e-208, во зависност од Вашите желби и потреби, можете  

да изберете помеѓу три режими на возење: ЕКО, НОРМАЛЕН и СПОРТ*. 

Во режимот на сопирање достапни се 2 нивоа на моторно сопирање,  

што ви овозможува да ја полните батеријата при забавување и сопирање.

* ЕКО: оптимизација на опсегот – НОРМАЛНО: отимална удобност – СПОРТ: перформанси и сензација  
(0 до 100 km/h за 8.1 секунди). ** Умерено или забрзно полнење на батеријата. 



ПРИЛАГ ОД ЛИВ   
НА В АШИОТ СТИЛ.



КО Р И С Н И  И  П Р И Ј АТ Н И .

Многуте практични и паметни додатоци, дизајнирани за новиот  

Peugeot 208, за време на патувањето ќе ги зголемат Вашиот  

комфор и безбедност. Со PEUGEOT e-208, можете да  

откриете и нов спектар на специфични „Електрични“ додатоци.
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1. Прекривка за покривање и заштита на возилото 
2. е-208 патосници 
3. Кровни носачи за велосипед 
4. е-208 станица за полнење 
5. Навлаки за седишта 
6. Штитници за сонце 

1 2

3

4

5 6



1

3 4

5 6

2М ОД Е Р Е Н  В Н АТ Р Е Ш Е Н   
А М Б И Е Н Т.
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Материјалите на ткаенините за PEUGEOT 208 беа избрани по 

нивната елеганција, квалитет и издржливост. Секоја верзија  

се издвојува со сопствената завршна обработка, со двојно  

порабувањето на ткаенината, ТЕР, или ткаенина*, создавајќи 

уникатно чувство што ќе направи да се чувствувате како дома.

1. Сина Para ткаенина(1) 
2. Црна Pneuma ткаенина(2)   
3. Црна TEP & Cozy ткаенина(3) 
4. Црна TEP & Capy ткаенина(4) 
5. Црна Full Grain кожа(5) 
6. Сива Alcantara Greval / Црн TEP & Technical Meш(6)    

(1) Стандард со Access ниво на опременост 
(2) Стандард со Active ниво на опременост  
(3) Стандард со Allure ниво на опременост  
(4) Стандард  со GT Line ново на опременост  
(5) Опција со GT Line ниво на опременост  
(6) Стандард со GT ниво на опременост  

* Опционо со новата GT Line - кожа и други материјали: за деталите за кожа, погледнете ги 
техничките спецификации што се достапни на продажните места или на веб-страницата: 
www.peugeot.pays.
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ГА М А  Н А  М О Ќ Н И   
Б О И .

Новиот PEUGEOT 208 навистина се истакнува со  

своите впечатливи бои на каросеријата!  

Изберете од низата на енергични и оригинални  

бои или изберете нешто софистицирано и елегантно.

С О В Р Ш Е Н   
И З ГЛ Е Д .

За да добиете уште посовршен 

изглед на Вашиот автомобил, 

изберете помеѓу 15” и 16” раткапни, 

16” обоени или со дијамантски сјај 

алуминиумски наплатки или 17” 

наплатки со додатоци.

LAPA 15" раткапна* PLAKA 16" раткапна* SHAW 17’’  
алуминиумски наплатки***

BRONX 17’’  
алумуниумски наплатки**

JORDAAN 17’’  
aлуминиумски наплатки**

SOHO 16’’  
aлуминиумски наплатки*

ELBORN 16’’  
aлуминиумски наплатки***-

TAKSIM 16’’  
aлуминиумски наплатки**

CAMDEN 17’’  
алуминиумски наплатки*

Banquise Бела* Platinum Сива**

Elixir Црвена***Faro Жолта** Vertigo Сина***

Artense Сива**

Nacre Бела****

Noir Perla Црна**

*Стандард или недостапно во зависност од верзијата. 
**Опција или недостапно во зависност од верзијата. 
*** Стандард, опција или недостапно за е-208.

* Не металик боја 
** Металик боја 
*** Боја во три слоја со заштита од гребаници. 
**** Бисерна боја 
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М Р Е Ж А  И  УС Л У Г И .

Кога ќе се одлучите за Peugeot, на располагање ќе имате огромна дилерска мрежа во склоп на која: приемот, професионализмот, перформансите на опременоста 
и квалитетот на услугите Ви гарантираат оптимално задоволство. Така Вие сте сигурни дека сте се обратиле кај специјалисти кои Ве слушаат, ги разбираат Вашите 
барања и одговараат соодветно и ефикасно. Има ли подобар и подоверлив бренд со кој би се врзале долгорочно?

PEUGEOT НА ИНТЕРНЕТ 
Откријте го Peugeot на интернет, 
посетете ја официјалната веб страница: 
http://www.peugeot.com 
 
 
 

Македонската интернет страница е: 
http://www.peugeot.mk 
 
 
 
 
 

Следете не и на Facebook: 
FB/PeugeotMacedonia

Во контекст на политиката на постојано подобрување на производот, Peugeot може во секој момент да ги модифицира техничките карактеристики, опремата, опциите и боите. 
Актуелните техники на фотографска репродукција не дозволуваат, верно репродуцирање на сјајот на боите. Така, оваа брошура која се состои од информации од општ 
карактер, не претставува обврзувачки документ. За сите појаснувања или дополнителни информации, Ве молиме да се обратите кај Вашиот дилер. Делови од каталогот не 
смеат да бидат репродуцирани без наменска дозвола од Automobiles Peugeot .

ЗА ВАША БЕЗГРИЖНОСТ(1)

PEUGEOT ГАPАНЦИJА 
Квалитетот кај Peugeot, е исто така 
состојба на духот: предностите во склоп 
на мрежата, можност за 5 годишна 
гаранција до изминати 100.000 
километри гаранција и 12 
години гаранција од корозија. 
 
PEUGEOT ПАКЕТИ 
Проверки и oдржување, две единствени 
и персонализирани формули за 
слободно возeње. Од помош на патот, 
до поправка во случај на дефект, 
заменување на изабени делови, Вие 
самите изберете го нивото на 
интервенција на Вашето возило и 
искористете ја гаранцијата за Peugeot 
квалитет 
 
 

PEUGEOT ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ 

Гаранција за квалитет, безбедност и 
доверливост, секој од нашите Peugeot 
оригинални резервни делови е тестиран 
и строго проверен за Ваша безбедност. 
Тие се под гаранција и со работна рака 
во мрежата на Peugeot во траење од 
една година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЛОТНА ПРОДАЖБА 
При флотна набавка на возила за 
нашите бизнис клиенти нудиме широка 
палета на комерцијални возила по 
специјални цени и услови на купување, 
одржување и сервисирање на возилата. 
Воедно, нудиме различни опции за 
преработка или надградба на 
комерцијални возила согласно Вашите 
барања (возила за брза помош, 
амбулантни возила, полициски 
возила, блиндирани возила итн). 
Отворени сме за соработка со сите 
компании кои имаат интерес за 
набавка на едно или повеќе Peugeot 
возила, одеднаш или во одреден 
временски период 

ЗА ВАШЕ ЗАДОВОЛСТВО 
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