PEUGEOT 208 GTi

Samochód

z charakterem
Poprzez zadziorne spojrzenie i szachownicę
widniejącą na atrapie chłodnicy, Peugeot 208 GTi
bez kompleksów demonstruje swoje sportowe DNA.
Rasowy i zarazem elegancki design, tworzy
niesamowitą atmosferę GTi. Mocno wyprofilowane
błotniki, specjalne listwy progowe oraz chromowane
obudowy lusterek, podkreślają zwartą linię
nadwozia. Aluminiowe felgi 17”, oferowane
w standardowym wyposażeniu, anonsują powrót
ducha GTi, czego potwierdzeniem, są czerwone
akcenty w postaci dolnej listwy atrapy chłodnicy,
czerwonego napisu Peugeot na górnej listwie
atrapy chłodnicy oraz na pokrywie bagażnika.
Przód samochodu, uwodzi i jednocześnie zaskakuje,
dzięki fabrycznie montowanym reflektorom
halogenowym oraz kierunkowskazom
z charakterystyczną sygnaturą świetlną
LED typu „flat guide”.
Sportowy i rasowy Peugeot 208 GTi,
rozbudzi twoje emocje.

Sportowy
i skomunikowany
Na pokładzie, odnajdujemy atmosferę, która uwiodła niejednego
pasjonata nowoczesności, gdzie starannie wykończone wnętrze,
komponuje się z najnowszymi technologiami. Czerwono-czarna
kolorystyka tapicerki oraz ciemna podsufitka, elegancko
podkreślają dynamiczny charakter kabiny samochodu, podobnie
jak deska rozdzielcza pokryta materiałem TEP, z obszyciem
wykonanym czerwoną nitką oraz licznymi elementami
ozdobnymi z matowego chromu.
Umieszczony w zasięgu ręki, dotykowy ekran 7 calowy,
znajdujący się w standardowym wyposażeniu samochodu,
zapewnia dostęp do nawigacji satelitarnej, informacji nt. zużycia
paliwa oraz wielu innych praktycznych funkcji. Dzięki aplikacji
Peugeot Connect Apps*, kierowca dysponuje specjalnym kluczem
3G, umożliwiającym dostęp do szerokiej oferty usług mobilnych.
Z kolei połączenie internetowe (po wykupieniu specjalnej
usługi**), zapewnia dostęp do portalu zawierającego szereg
praktycznych aplikacji, takich jak np.: lista najbliższych parkingów,
informacje o ruchu drogowym Via Michelin czy też prognozy
meteo (ze względów bezpieczeństwa, niektóre aplikacje dostępne
są dopiero po zatrzymaniu samochodu).
Dbając o wysoki poziom komfortu, system HiFi JBL oferuje
jakość dźwięku, która usatysfakcjonuje najbardziej wymagających
melomanów, chyba że silniejsza okaże się chęć posłuchania
rasowego brzmienia pracującego silnika, choćby na niskich
obrotach.
*Usługa dostępna bezpłatnie na terenie 17 krajów (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Luksemburga,
Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Polski i Turcji). Dostępna dla każdego klienta
indywidualnego, użytkownika Peugeot 208, fabrycznie wyposażonego w
multifunkcyjny ekran dotykowy. Patrz warunki ogólne usługi, dostępne w Punkcie
Sprzedaży. ** Patrz warunki ogólne usługi, dostępne w Punkcie Sprzedaży.

Kolor

Technologia budująca

nadwozia

emocje

Wybierz kolor nadwozia z gamy
kolorów matowych i metalizowanych
*metalizowany
**matowy
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Naklejki na atrapę chłodnicy

tu
Vir
ski
e
i
b
Nie
uis
anq

el*

e**

Flaga angielska

Flaga francuska

Flaga włoska

Flaga szwajcarska
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Szachownica
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Felgi 17”
Carbone Storm

Felgi 17”
Carbone Etincelle

Felgi 17” Carbone
Noir Onyx

Poznaj ofertę trzech typów felg i 5 rodzajów naklejek
personalizacyjnych, dostępnych w opcji. Udekoruj
pokrywę silnika lub dach – blaszany lub szklany –
sportową szachownicą, a ulubione barwy narodowe
umieść na ramce atrapy chłodnicy.

Zamontowany w Peugeot 208 GTi, najnowszy silnik benzynowy
1,6 THP o mocy 200 KM, to prawdziwa maszyna do kreowania emocji.
Współpracując z manualną skrzynią biegów o 6 skróconych
przełożeniach, wykorzystuje do granic możliwości, zalety konstrukcyjne
208 GTi, czyniąc z niego godnego reprezentanta sportowej tradycji
Marki.
Oferując wysoki moment obrotowy i wyśmienite osiągi, przy niskiej
emisji CO2, na poziomie 139 g/km i niskim zużyciu paliwa 4,7 l/100
km w cyklu mieszanym*, ten nowoczesny silnik, cechuje się charakterem i dynamiką, które przyczyniły się do sukcesu sagi GTi.
*Zużycie paliwa : w cyklu miejskim: 8,2 l/100 km, pozamiejskim: 5,9 l/100 km,
mieszanym: 4,7 l/100 km.

Miejsce na pieczątkę koncesjonera

www.peugeot.pl

