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PEUGEOT 208 xarakterik idman forması ilə gənc 
tərəfini nümayiş etdirir. Onun interyeri orijinal 
PEUGEOT i-Cockpit® 3D-ni önə çıxarır. PEUGEOT-un 
seçim gücü öhdəliyini kəşf edin, bu şəhər 
avtomobili sizə benzin, dizel və ya elektrik 
mühərriki seçmək azadlığı verir.
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QARŞISIALINMAZ DİZAYN.



*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

CƏZİBƏDARLIĞIN GÜCÜ.

Yastı korpus, həssas cizgiləri və uzun kapotu ilə PEUGEOT 208-in güclü şəxsiyyəti ilk baxışdan aydın görünür. 
Onun iddialı xarakteri parlaq kuzov rəngləri ilə ifadə edilir və əlavə Qara Almaz tavan, parlaq qara təkər tağları və 
parlaq pəncərə ətrafı və əlavələrlə almaz kəsimli yüngül lehimli disklər ilə özünü göstərir.

CƏSARƏTLİ VƏ CÜRƏTKAR.

PEUGEOT 208-in ekspressiv ön üzü böyük xrom radiator barmaqlığına 
malikdir və 3 pəncəli tam LED fənərləri ilə müasir və cəsarətli görüntü 
təqdim edir. Bu, daha çox təhlükəsizliyi təmin etmək üçün hər zaman 
yanıb-sönən, gündüz işləyən LED işıqlarla daha da təkmilləşdirilir.
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*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

İŞIQLANDIRILMIŞ PƏNCƏLƏR.

Arxa hissənin fərqli üslubu var, parlaq qara tam LED arxa faralarla çərçivələnmiş 
birləşdirici zolaq haşiyələnmiş 3 pəncə effekti ilə gecə-gündüz həmişə işıqlandırılır.

MÜKƏMMƏL İŞLƏNMİŞ VƏ EKSPRESSİV 
ARXA HİSSƏ
Tamamilə yeni PEUGEOT 208-in dinamik və yaxşı işlənmiş arxa hissəsi iki 
spoyler versiyası ilə təchiz edilmişdir. Biri yanacaq sərfiyyatına təsir edir, digəri 
isə sürücülük performansını artırır. Bu şəhər avtomobilində ona idman 
görünüşü verən xrom səsboğucu da mövcuddur. 
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YENİ NƏSİL TEXNOLOGİYA.



*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

DƏYƏR QATAN DETALLAR .

Dinamik və idman oturacaqları, keyfiyyətli materiallar, ikiqat tikişli 
dolğu sizə sakitlik və rahatlıq bəxş edəcək. Daha müasir görünüş 
üçün ətraf işıqlandırması 8 fərqli rəng seçimi ilə avtomobilinizə şəxsi 
toxunuşlar edə bilərsiniz.

*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

PEUGEOT 3D i  -Cockpit®

Yığcam çoxfunksiyalı sükan ilə çevik və intuitiv sürücülük təcrübəsi, konfiqurasiya edilə bilən 3D alətlər 
paneli,  böyük 10 düymlük sensor ekran və 7 "piano" tipli keçid açarı ilə çevik və intuitiv sürmə 
təcrübəsini əldə edin. Daha müasir görünüş üçün 8 RGB LED rəng seçimi ilə həmçinin daxili interyeri 
fərdiləşdirə bilərsiniz.
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*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

RƏQƏMSAL 3D ALƏT PANELİ

Rəqəmsal alət paneli futuristik holoqrafik ekranı ilə sürücünün görmə sahəsinə daha yaxın 
yerləşdirilib. Bu, avtomobil və sürmə prosesi haqqında əsas məlumatları göstərir. Hər 

zaman görmək istədiyiniz məlumatı konfiqurasiya etməklə ekranınızı fərdiləşdirin (real vaxt 
trafiki, TomTom-dan risk sahələri).

*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

e-208 RƏQƏMSAL 3D ALƏT PANELİ.

Elektrikli sürmə prosesi haqqında məlumatı 3D rəqəmsal 
alətlər paneli və ya sensor ekran vasitəsilə asanlıqla əldə 

etmək olar və bu, sizə fikrinizi keyfiyyətli sürüşə cəmləməklə 
sərbəstləşdirir:
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*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

PANORAMİK TAVAN.

PEUGEOT 208-in önündən arxasına qədər uzanan Cielo panoramik tavan ümumi 
interyeri təbii işıqla doldurur. Siz işıqdan həzz alarkən sərnişinləriniz səmanın 
mənzərəsindən faydalanacaqlar.
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HƏYATA BAĞLI QALIN.



1)  Qi 1.1 standartına uyğun simsiz enerji doldurma istəyə bağlıdır 
və ya versiyalardan asılı olaraq mövcud deyil. 
2) Smartfon uyğunluğuna görə. 
3) Versiyalardan asılı olaraq 4-ə qədər giriş.

ƏYLƏNCƏLİ VƏ İNTUİTİV SENSORLU EKRAN.

PEUGEOT 208 idarə paneli böyük 10 düymlük HD sensor ekrana malikdir. Bu sistem səsin tanınması, 
sükandan verilən əmrlər və ya sadəcə yeddi düymədən istifadə etməklə idarə olunur. Siz həmçinin Apple və ya 
Android smartfonunuzdakı bütün uyğun proqramları Mirror Screen və ya MirrorLink® funksiyası 
sayəsində mərkəzi ekranda istifadə edə biləcəksiniz.

*Versiyalardan asılı olaraq mövcud və ya mövcud deyil. Yalnız lisenziyalı Android Auto, Apple CarPlayTM proqramları vəziyyətdən asılı olaraq 
dayandırılır və ya hərəkətdədir.işləyir. Avtomobil sürərkən əlaqədar proqramların bəzi funksiyaları bloklanır. Smartfonunuzla bəzi pulsuz daxil olmaq 
üçün Android Auto, Apple CarPlayTM kimi lisenziyalı və pullu proqramlar tələb olunur. Mirror Screen funksiyası; Android Auto (Android smartfonlar), 
Apple CarPlayTM (iOS smartfonları) ola bilər. Ətraflı məlumat üçün http: www.peugeot.az

PRAKTİKİ ƏLAQƏ.

Elektrikli şəhər avtomobili praktikliyi və qoşulma qabiliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Ön tərəfdə 
ağıllı saxlama bölməsi induksiya vasitəsilə smartfonunuzu doldurur. Portativ qurğular üçün 
interyerdə dördə qədər USB yuvası da var.
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Yeni Peugeot 208, təhlükəsizliyiniz üçün çoxlu ağıllı köməkçi 
texnologiyaya malikdir. Yeni Peugeot Drive Assist Plus 

quraşdırılmış radar və sahib olduğu kameralar sayəsində yarım 
avtonom və ağıllı sürüş dövrünü açıq elan edir. Sürüş və manevr 

etmə dəstəyi ilə sizə yol göstərir. Onunla siz özünüzü 
təhükələrdən uzaq hiss edəcəksiniz, çünki lazım olduqda sürəti 

tənzimləyir, məsafəni qoruyur, heç vaxt izlədiyiniz zolaqdan 
çıxmır. Bundan başqa yol nişanlarını da tanıyır. 180° görüş bucağı 

olan arxa kamerası ilə gündəlik həyatınızı olduqca asanlaşdırır.

YARI AVTONOM SÜRÜCÜLÜYÜ 
HİSS EDİN

*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.
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SEÇİM AZADLIĞI



GÖZLƏNTİLƏRİNİZİ  
QARŞILAMAQDA AZADSINIZ.

Yeni Peugeot 208 təkmilləşdirilmiş performans təklif edən  
CMP modul platformasına malikdir. Yol tutma qabiliyyətini, 
istifadə qabiliyyətini, akustik və istilik rahatlığını 
optimallaşdırmaqla yanaşı, çəki optimallaşdırmasını, karbon 
dioksid emissiyalarının azaldılmasını dəstəkləyir və sizə 
daha zövqlü sürücülük təcrübəsi təqdim edir.

*Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.
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EAT8 TAM AVTOMAT ÖTÜRMƏ.

Elektron idarəetmə ilə xrom əlavə edilmiş sürət qutusu dəyişdiricisi ilə 
yeni EAT8 tam avtomatik transmissiyanın performansını sükan 
arxasında sınaqdan keçirdikdən sonra aludəçisi olacaqsınız. 
Quickshift texnologiyası sayəsində sürət keçidləri indi çox daha cəld 
və səlisdir. E-açar keçid dizaynı ilə daha da diqqət çəkir.

*EAT8 - Efficient Automatic Transmission 8 - yeni 8-pilləli tam avtomatik transmissiya. 
versiyaya görə mövcuddur.

• NEDC(2) dəyərləri: yanacaq sərfiyyatı qarışıq dövrədə 3,7 - 4,5, şəhərdən kənarda 3,4 - 4,0, şəhər yanacaq sərfiyyatı 4,3 - 5,4 NEDC (l/100km) - 
CO2 emissiyaları (qarışıq) NEDC: 94 - 103 (q/km) (2) yanacaq sərfiyyatı və CO2 emissiya dəyərləri yeni WLTP qaydalarına (AB Qaydaları 2017/948) 
uyğun olaraq müəyyən edilir. Əldə edilmiş dəyərlər digər alətlərlə müqayisə üçün NEDC dəyərlərinə çevrildi. Ətraflı məlumat üçün satış 
nöqtələrimizlə əlaqə saxlayın. Dəyərlərə istifadə şərtləri, sürücülük tərzi, avadanlıq və ya seçimlər daxil deyil. Pnevmatik sistemlərə görə 
fərqliliklər görünə bilər. 

BİR-BİRİNDƏN UNİKAL MÜHƏRRİKLƏR.

Ən son nəsil daxili yanma mühərrikləri olan Euro 6d PureTech benzin və BlueHDi dizel mühərrikləri ilə 
sürücülük təcrübəsindən həzz almağa hazır olun. Optimallaşdırılmış istehlak səviyyələri sayəsində daha 
qənaətcil olan bu mühərriklər Stop & Start sistemi ilə təchiz edilib.
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XÜSUSİYYƏTLƏNDİRİLƏN STİL.
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FAYDALI OLDUĞU KİMİ, HƏM DƏ 
GÖZƏLDİR!

Yeni Peugeot 208-ə xas olan praktik və ağıllı aksesuarlar 
sizin rahatlığınızı və təhlükəsizliyinizi artırmaq üçün 
nəzərdə tutulub.

1.Dayanacaq üçün örtük
2.Velosiped daşıyıcısı
3.Oturacaq örtükləri
4.Tavan üstü velosiped 
daşıyıcısı
5.Palçıq qoruyucuları 
6.Jalüzlər
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B A Ş D A N  S O N A D Ə K  S İ Z İ N L Ə .  

ŞƏBƏKƏ VƏ XİDMƏTLƏR

Peugeot seçmək: geniş xidmət şəbəkəsindən 
faydalanaraq, gözəl qarşılama, peşəkarlıq, aparat 
məhsuldarlığı və xidmət keyfiyyətinin sizi sevindirməsi 
deməkdir. Beləliklə, sizi dinləyən, ehtiyaclarınızı 
anlayan və effektiv cavab verən bir mütəxəssislə 
əlaqə saxladığınızdan əmin olacaqsınız. 
Uzunmüddətli bir əməkdaşlıq üçün daha yaxşı hansı 
inam göstəricisi ola bilər?

SİZİN RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN

ISTEHSALÇININ ZƏMANƏTİ

Peugeot-da keyfiyyət həm də həyat tərzidir. 
Fransada, qərbi Avropa ölkələrində və Azərbaycanda 
(2), yeni avtomobiliniz istehsal xətalarına qarşı heç bir 
sürüş məhdudiyyəti olmadan 2 il müddətində ehtiyat 
hissələri və iş keyfiyyəti zəmanət altındadır. Boya 
istehsalçısının zəmanəti minik avtomobilləri üçün 3 
ildir. İstehsalçının paslanmaya qarşı zəmanəti minik 
avtomobilləri üçün 12 ildir.

PEUGEOT XİDMƏT MÜQAVİLƏLƏRİ

Zəmanətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əl avə 
baxış and texniki baxış rahat sürücülük təcrübəsi 
üçün üç unikal və şəxsi formuldur. Problem 
yarandıqda yardımdan bərpaya, köhnəlmiş hissələrin 
dəyişdirilməsindən texniki xidmətə qədər 
avtomobilinizə müdaxilə səviyyəsini siz seçirsiniz və 
həmişə Peugeot keyfiyyət zəmanətindən 
faydalanırsınız. Azad dünyanın qapıları isə sözün əsl 
mənasında üzünüzə açılır.

PEUGEOT SATIŞDAN SONRA XİDMƏT

Avtomobilinizə Peugeot şəbəkəsində texniki xidmət 
göstərilməsi Peugeot-da uyğun hissələrdən istifadə 
edərək keyfiyyətli xidmət göstərən peşəkarların 
zəmanətidir. Peugeot-un bütün seriyalarını tanıyan və 
daim ən son texnologiyalar üzrə təlim keçən ekspert 
mexanik, texnik və kuzov ustası dəstəyi verilir. 
İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş materiallar və 
alətlər, Peugeot zəmanəti bütün Peugeot şəbəkəsində 
bir illik ehtiyat hissələri və peşəkar ustalıq deməkdir. 
Hər bir avtomobil üçün İstehsalçının spesifikasiyasına, 
təmir prosesinə və Peugeot tərəfindən tənzimlənən 
standartlara uyğun ehtiyat hissələri seçimi ciddi 
şəkildə tətbiq edilir. Boya və digər seçimlər 
istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq, aşınmaya 
qarşı zəmanətin qorunması ilə təklif olunur.

ZÖVQÜNÜZ ÜÇÜN

PEUGEOT BUTİKİ

Avtomobiliniz üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Peugeot 
orijinal aksesuarlarının və avadanlıqlarının zəngin 
çeşidi. Özünüzə və ya yaxınlarınıza hədiyyə etmək 
üçün Peugeot imic məhsulları palitrası üçün 
www.peugeot.az ünvanına da baxın.

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot-nu onlayn kəşf edin, bizim ünvana klikləyin: 
www.peugeot.az 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Peugeot Azərbaycan şirkəti avtomobilinizdə həyata 
keçirilən satış sonrası xidmətdən sonrakı günlərdə 
sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Suallara cavab verməklə siz 
Peugeot xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
töhfə verə bilərsiniz.

ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN

Peugeot şəbəkəsi aşağıdakı təcrübələr vasitəsilə 
gündəlik həyatda ətraf mühiti daha yaxşı qorumağa 
çalışır:

- Tullantıları növlərinə və təhlükə dərəcəsinə görə 
ayırır və toplanmasını təmin etməklə müvafiq 
emal bölmələrinə yönləndirir.

- Tullantıların ideal şəkildə istifadə edilməsini və ən 
yaxşı şəraitdə utilizasiyasını təmin etmək üçün 
administrasiya (6) tərəfindən müvafiq qaydada 
icazə verilmiş xidmət təminatçılarına toplama və 
emal xidmətləri göstərir.

- Ciddi təhlükəsizlik şərtlərinə riayət etməklə və ya 
əvəzinə ekoloji cəhətdən təmiz əvəzedicilərdən 
istifadə etməklə kimyəvi məhsulların istifadəsi ilə 
bağlı riskləri nəzarət altında saxlayır.

- Sizə Peugeot standart ehtiyat hissələri(7) və ya 
texnika(8) çeşidli qulluq vasitələri kimi ətraf 
mühitin mühafizəsi həllərini təklif edir.
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