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Informácie a foto dokumentácia použitá v tomto katalógu vychádzajú z tech-
nických parametrov známych v období tlače dokumentu.

Uvedená výbava je k dispozícií v základnej alebo vo voliteľnej výbave. V súlade
s neustálym vývojom svojich produktov si spoločnosť PEUGEOT SLOVAKIA,
s.r.o. vyhradzuje právo zmeny technických parametrov základnej výbavy,
voliteľných doplnkov, farieb a poťahov bez predchádzajúceho upozornenia. 
Odtiene uvedené v tomto katalógu môžu byť odlišné od skutočných farieb
a poťahov, nakoľko tlačiarenská technika neumožňuje ich presnú reprodukciu.
Katalóg má informatívny charakter, nie je zmluvným dokumentom. Všetky
ďalšie informácie Vám poskytnú predajcovia autorizovanej siete Peugeot.

Katalóg ani jeho časti nemôžu byť ďalej reprodukované bez výslovného súh-
lasu spoločnosti Automobiles Peugeot.
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Zbavte sa zaužívaných zvykov a prejavte svoj štýl! Vyberte si
medzi hatchbackom a verziou s otvárateľnou strechou.
Pohrajte sa s ladením a personalizáciou, s vnútrom, farbami...
Objavte radosť z jazdy svojho mestského vozidla, ktoré sa na
vás podobá! Technologická a konektívna výbava modelu
Peugeot 108 vám umožňuje pružnú a komfortnú jazdu.
V novom Peugeot 108 budete pri každej jazde sami sebou!

UKÁŽTE SVOJU
ORIGINALITU108
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V štýle Dressy nový Peugeot 108 využíva
nadčasovú tému kohútej stopy. Objavte
elegantný športový motív, ktorý sa stal
kultom dámskych módnych salónov.
Vďaka premyslenej aplikácii a kontrastom
sa dosiahol veľmi moderný a maximálne
elegantný výsledok.
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Pri téme Kilt nový Peugeot 108 vychádza zo slávneho
tartanu, ku ktorému pridáva jemné šrafované pruhy.
Tento vysoko moderný geometrický motív, ktorý je
klasický i súčasný zároveň, na prvý pohľad zvábi
milovníkov športovej elegancie!
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Téma Diamond, podobne ako diamant, podľa ktorého sa nazýva, využíva eleganciu tisícov odleskov
brúseného drahokamu. Striedavo matné a lesklé hranoly dodávajú karosérii dojem objemu a pohybu.
Je to téma, ktorá priťahuje všetky pohľady pôvabným vzhľadom v rockovo trblietavom štýle.
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Téma Tattoo sa vyznačuje kvetinovými motívmi inšpirovanými
štýlom street-art. Tieto takmer kovové kvety a lupienky sú
vykreslené mimoriadne presnými, až nervóznymi ťahmi. Vo verzii
Tattoo nový Peugeot 108 odhaľuje opovážlivý osobitý štýl
kombinujúci vidiecku romantiku a mestskú smelosť. Dostane sa
vám pod kožu!
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Technologická a mestská verzia Barcode využíva čiarky
a farby spôsobom meniacim zaužívané pravidlá
obliekania. Táto silne súčasná téma na celej čiare
stelesňuje modernosť. 
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Nový Peugeot 108 Sport vychádza z grafických kódov
pretekárskych vozidiel. Na kapote a zadných blatníkoch je motív
odstupňovanej šachovnice. Vozidlo je vybavené vonkajšími
spätnými zrkadlami v čiernom laku s červeným lemovaním
a špeciálnymi koberčekmi. Vo verzii Sport je nový Peugeot 108
prísľubom mestského trendového vzhľadu ladiaceho s atletickými
líniami.
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Nový Peugeot 108 ponúka šesť motívov personalizácie podľa chuti. Pre karosériu a palubnú dosku sú určené
rôzne polepy*. Jedinečný exkluzívne dekoratívny vzhľad dopĺňajú originálne kryty spätných zrkadiel, koberčeky
a kryty na diaľkový ovládač.

*V závislosti od témy personalizácie

PERSONALIZÁCIA
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Kompaktný nový Peugeot 108 je
stelesnením módy a elegancie. Jeho
sofistikovaná mestská karoséria
s dynamickými líniami okamžite očarí.
Technické svetlomety a svetlovody
s LED svetlami zasadené do karosérie
kombinujú čiernu farbu s chrómom
a zvýrazňujú jeho eleganciu. Zadné
svetlá zahŕňajúce funkcie cúvacích
a hmlových svetiel tvoria tri pazúry,
ktoré vyzerajú, akoby vystupovali
z karosérie.

VYSOKO ŠTÝLOVÉ 
MESTSKÉ VOZIDLO

CITADINE 
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Nový Peugeot 108 ma technickú a konektívnu
a ľahko ovládateľnú výbavu.
Veľká 7-palcová* dotyková obrazovka
neustále poskytuje intuitívnu konektivitu
a združuje informácie užitočné k jazde:

• Stáva sa zrkadlom obrazovky vášho 
  smartfónu vďaka technológii Mirror Screen**.
  Na dotykovej obrazovke sa zobrazí 
  multimediálny obsah a aplikácie vášho 
  kompatibilného telefónu, ktorý budete môcť 
  pomocou nej ľahko ovládať.

• Zobrazuje údaje z cúvacej kamery***, čím 
  vám uľahčuje parkovanie v každej situácii.

• Slúži ako rozhranie na ovládanie rádia,
palubného počítača a na nastavovanie
parametrov vozidla.

Systém bezkľúčového prístupu
a štartovania**** umožňuje zamykať
a odomykať dvere bez priameho použitia
kľúča a štartovať vozidlo jednoduchým
stlačením tlačidla Start/Stop.

Systém automatickej jednozónovej
klimatizácie**** optimálne reguluje teplotu
v kabíne, prietok a rozdeľovanie privádzaného
vzduchu.

*V sériovej alebo voliteľnej výbave.
**Iba certifikované aplikácie mirrorlink alebo AppinCar
fungujú počas jazdy a mimo nej. V každom prípade počas
jazdy sú niektoré funkcie aplikácií zablokované. Funkcia
Mirror Screen sa ovláda prostredníctvom technológie
MirrorLinkTM [1] v prípade telefónov so systémom Android,
RIM a Windows kompatibilnými s MirrorLinkTM [1] 
a prostredníctvom AppinCar v prípade telefónov iOs pod
podmienkou, že máte predplatenú u svojho operátora službu
prístupu na internet. 
Nové smartfóny budú postupne vybavované touto
technológiou.
***K dispozícii s dotykovou obrazovkou vo voliteľnej výbave.
****K dispozícii vo voliteľnej výbave.

A KONEKTÍVNY
INTELIGENTNÝ 
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Novému Peugeot 108 sa podaril náročný kúsok
spočívajúci v tom, že je kompaktný a zároveň
komfortný. Interiér bol navrhnutý tak, aby
poskytoval maximálny priestor a množstvo
odkladacích priečinkov určených pre vodiča
a cestujúcich. Kabína je veľmi intuitívna - vodič
sediaci na výškovo nastavovateľnom sedadle*
má ľahký prístup k rôznym ovládačom. 

Jedna z výhod: batožinový priestor nového
Peugeot 108 je na danú kategóriu mimoriadne
štedrý. Jeho objem 243 l (196 dm3 podľa noriem

VDA) sa môže zväčšiť až na 868 l (780 dm3

podľa noriem VDA) sklopením operadiel zadnej
lavice deliteľnej v pomere 50/50*.
Do batožinového priestoru je ľahký prístup
vďaka nakladaciemu prahu (iba 77 cm) a krytu,
ktorý sa pri otvorení zadných výklopných dverí
automaticky vyklápa k zadnému oknu.

S novým Peugeot 108 TOP! budete mať k
dispozícii veľkú úplne otvárateľnú plátenú
strechu s elektrickým ovládaním v sériovej
výbave, ktorá sa sťahuje po takmer celej dĺžke

strechy. Rozsah otvorenia možno nastavovať
ľubovoľne.
Komfort zväčšuje aero-akustických spojler, ktorý
sa automaticky rozvinie pri otvorení strechy
a obmedzí prúdenie vzduchu v kabíne.
V štýle nového Peugeot 108 TOP! si možno
zvoliť plátno sťahovacej strechy v troch rôznych
farbách: čierna, šedá alebo exkluzívna červená
Red Purple. 

*V sériovej výbave.

A PRITOM KOMPAKTNÝ
KOMFORTNÝ
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Ponuka motorov nového Peugeot 108
pozostáva zo štyroch skupín výkonných
trojvalcových motorov.

Stop & Start (motor 1.0 l e-VTi 68 k)
prispieva k znižovaniu spotreby paliva,
emisií znečisťujúcich plynov a hlučnosti pri
zastavení.

MOTORY
V záujme väčšej radosti z jazdy je nový
Peugeot 108 vybavený manuálnou 
5 stupňovou prevodovkou alebo 5
stupňovou robotizovanou prevodovkou
ETG5, ktorá ponúka možnosť veľmi
jednoduchej voľby medzi komfortom
automatického radenia a radosťou 
z manuálneho radenia prevodových
stupňov ovládaním na volante.

Nový Peugeot 108 je vybavený radom
nových trojvalcových motorov, ktoré sú
úsporné a zároveň výkonné. Nový motor
PureTech 1.2 82 k s manuálnom 
5 stupňovou prevodovkou  produkuje iba 
99 g CO2/km. Tieto motory sú menšie
a ľahšie, pričom za svoju účinnosť
vďačia optimalizovanému spaľovaniu
a zníženému treniu.

Normalizované spotreby merané podľa normy UTAC Spotreba v  meste
(l/100 km)

Spotreba mimo mesta
(l/100 km)

Spotreba v  kombinovanej
prevádzke (l/100 km)

Emisie v  kombinovanej
prevádzke (g/km)

1,0 VTi 68 k manuálna 5 st. prevodovka 5,0 3,6 4,1 95

1,0 VTi 68 k robotizovaná 5 st. prevodovka 5,0 3,8 4,2 97

1,0 e-VTi 68 k manuálna 5 st. prevodovka 4,5 3,5 3,8 88

PureTech 1,2 82 k manuálna 5 st. prevodovka 5,4 3,7 4,3 99

SPOTREBA A  EMISIE BENZÍNOVÝCH MOTOROV

Spotreby paliva uvedené v tabuľke zodpovedajú hodnotám homologovaným v súlade s európskymi predpismi vzťahujúcimi sa na všetkých výrobcov osobných automobilov a všetky
osobné vozidlá predávané v Európe. Tieto hodnoty vám umožňujú porovnávať vozidlá pri výbere: Spotreba v meste sa určuje pri jazde v meste na vzdialenosť približne 4 kilometre. Spotreba
mimo mesta sa určuje pri jazde mimo mesta na vzdialenosť približne 7 kilometrov. Spotreba pri kombinovanej prevádzke sa určuje zo všetkých jázd v meste a mimo mesta a zodpovedá
približne 11 prejdeným kilometrom. Tieto hodnoty sa určujú pri presne stanovených skúšobných podmienkach (teplota, hmotnosť, charakteristiky skúšobnej lavice  s valcami atď.) a pri
veľmi pokojnom profile jazdy. Reálne prevádzkové podmienky, atmosférické podmienky, zaťaženie vozidla, štýl jazdy, tlak v pneumatikách, prítomnosť strešného nosiča (aj bez nákladu),
intenzívne používanie klimatizácie a/alebo kúrenia a stav vozidla môžu z pochopiteľných dôvodov viesť k spotrebám líšiacim sa od homologovaných. Na stránke www.peugeot.com nájdete
rady zamerané na ekologickú jazdu v záujme optimálneho používania vášho vozidla.
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Peugeot poskytuje širokú ponuku vozidiel 
s nízkymi emisiami; viac ako polovica jeho
predaja na svetových trhoch zahŕňa vozidlá
tvoriace menej ako 140 g CO2 na km. Tieto
parametre sa opierajú o overené
technológie, v ktorých je Peugeot lídrom,
a o prelomové technológie: využitie
systému – Stop & Start, vývoj novej
generácie motorov PureTech...

Zodpovedná jazda:
Nový Peugeot 108 je vybavený
pneumatikami s mimoriadne nízkym

PEUGEOT 
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

valivým odporom, ktoré prispievajú
k znižovaniu spotreby.

PureTech – optimalizované motory:
V súlade so snahou o znižovanie tvorby
znečisťujúcich emisií Peugeot vyvinul nový
rad trojvalcových motorov umožňujúcich
zvýšiť účinnosť motora zmenšením
zdvihového objemu pri zachovaní
parametrov (výkon a krútiaci moment).
Nový, menší, trojvalcový motor PureTech
umožnil znížiť spotrebu a tvorbu emisií CO2

až o 25 % v porovnaní so stvorvalcovým

motorom s rovnakým výkonom. Vďaka
tomu vodič ušetrí približne 1,5 l paliva na
100 km bez negatívneho vplyvu na radosť
z jazdy.

ESC : 
Nový Peugeot 108 má v sériovej výbave ESC (Electronic Stability
Control – elektronický stabilizačný systém), ktorý združuje funkcie
ochrany proti blokovaniu kolies (ABS), elektrického rozdeľovania
brzdného účinku (REF), asistencie brzdenia v núdzi (AFU),
protipreklzového systému (TRC) a dynamického riadenia stability
(VSC).

Asistent rozjazdu v  stúpaní (Hill Assist)*:
Systém asistencie rozjazdu v stúpaní na okamih znehybní vozidlo,
aby mal vodič čas prejsť nohou z brzdového pedálu na pedál
akcelerátora.

*Funkciu v sériovej výbave nemožno vypínať. 

BEZPEČNOSŤ
Obmedzovač rýchlosti*:
Nový Peugeot 108 môže byť vybavený obmedzovačom rýchlosti,
ktorý slúži na naprogramovanie rýchlosti, ktorá sa nemá prekročiť.

*K dipsozícii vo voliteľnej alebo sériovej výbave, prípadne nie je k dispozícii.

Detekcia poklesu tlaku pneumatík:
V záujme zvyšovania bezpečnosti systém detekcie nízkeho tlaku
v pneumatikách slúži na informovanie vodiča o poklese tlaku
rozsvietením kontrolky na prístrojovej doske a zvukovou výstrahou.

Airbagy a  úchyty ISOFIX: 
Nový Peugeot 108 má v sériovej výbave 6 airbagov (2 predné, 2
bočné vpredu a 2 hlavové), ako aj účinné zádržné systémy (2
miesta zo systémom ISOFIX s 3 kotviacimi bodmi vzadu).
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1 2 3

4 5 6
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7 8

  1 • Biela Lipizan
  2 • Sivá Gallium
  3 • Sivá Carlinite
  4 • Čierna Caldera 
  5 • Červená Scarlett
  6 • Modrá Smalt
  7 • Béžová Aïkinite
  8 • Červená Red Purple

Nový Peugeot 108 je k dispozícii v ôsmich
farbách, z ktorých dve sú exkluzívne: Béžová
Aïkinite (zlatomedená) a čevená Red Purple
(do fialova).

FARBY

Peugeot 108 ponúka zliatinové disky s diamantovým 
efektom 15“ Thorren.

DISKY KOLIES
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1 • Koža Claudia, čierna so stehmi
2 • Látka Carolight, čierna s pruhmi vo farbe červená 

a modrá
3 • Látka Carolight, čierna s pruhmi vo farbe červená Red

Purple a béžová Aïkinite.
4 • Látka Rayura čierna s pruhmi vo farbe béžová Aïkinite

K dispozícii sú štyri poťahy.
Pri verzii Allure je 108 odetý do čiernej látky Carolight – vracajúceho sa tartanu
s červenými a modrými pruhmi alebo do pruhmi v červenej Red Purple a béžovej
Aïkinite. 108 TOP! má čierne látkové sedadlá Rayura v kominácii s béžovou
Aïkinite. Kožený poťah Claudia so stehmi je k dispozícii pre verziu 108 TOP!, 
avšak nie pre motor PureTech 1.2 82 k.

POŤAHY
1

2

3

4
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1 • Izotermický box „My Little fridge“
2 • Stereoslúchadlá – v 2 farebných prevedeniach
3 • Trojpalcové miniatúry Peugeot 108 hatchback

a 108 TOP! (sada 24 kusov)
4 • Hodinky Tattoo
5 • Detské tetovanie

ŠTÝLOVÉ DOPLNKY
6 • Kryt na iPhone 5 – 5S a 4 – 4S Univers Dressy
7 • Poznámkový blok v štýle Diamond so sivým perom
8 • Kľúčenka s číselným označením

1

2

3

4

5

6

8

3

7
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PRÍSLUŠENSTVO

1   Vozidlo vybavené líniou S: súprava pre
karosériu, kryty spätných zrkadiel
a  súprava polepov karosérie. 

2   Zadný difúzor Línia S (s  chrómovou
koncovkou výfuku v  strede)

3   Velúrový koberček línie S.

4   Navigačný systém Garmin.

5   Detská sedačka Kiddy Cruiserfix Pro,
skupina 2,3

6   Tvarovaný koberček

7   Zliatinový disk AXEL 14“ 
     (predávaný aj v  sade po štyroch)

8   Priečne strešné nosiče

2 6 7 8

53 4

1

SIEŤ A SLUŽBY

Ak si vyberiete Peugeot, získate rozsiahlu sieť koncesionárov, u ktorých nájdete prijatie na úrovni, profesionálnosť a kvalitné služby, 
ktoré vám zaručia maximálnu spokojnosť. Môžete si byť istý, že sa obrátite na odborníka, ktorý vás bude počúvať, pochopí vaše potreby 
a účinne zareaguje. Čo môže lepšie budovať dôveru, ktorá je nevyhnutná pri dlhodobom vzťahu?

PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ 

Záruka Peugeot
Kvalita je pre Peugeot spôsob
myslenia: poskytnuté výhody
v rámci siete predajcov 
a servisov, záruka na náhradné
diely a odbornú prácu počas
dvoch rokov, neobmedzená kilo-
metráž a 12-ročná záruka proti
prehrdzaveniu karosérie.

Peugeot Assistance 
Jednoduché volanie 
na zelené číslo 0 800 12 24 24
vám pomôže prekonať
nepredvídateľné na Slovensku 
a takmer v celej Európe. 
Peugeot Assistances bdie 
24 hodín denne, 365 dní v roku.

Originálne náhradné diely 
Peugeot
Záruka kvality, bezpečnosti 
a spoľahlivosti, každá súčiastka
Peugeot bola testovaná a prešla
prísnou kontrolou v záujme vašej
bezpečnosti.

OPTIWAY - Predĺženie záruky
Predlžuje dvojročnú záruku
poskytovanú výrobcom.

Zmluva počas doby svojej plat-
nosti pokrýva náklady na:

• opravu alebo výmenu
nefunkčných mechanických,
elektrických alebo 
elektronických súčiastok
(zahŕňa náhradné diely
a prácu)

• asistenčné služby 24hodín
denne, 7dní v týždni

• pomoc v prípade straty alebo
zabuchnutia kľúčov, zámene
paliva alebo prázdnej nádrži
a tiež pri defekte.

OPTIWAY - Servisná zmluva
Komplexný balík služieb
pre Vaše vozidlo.

Zahŕňa služby OPTIWAY -
Predĺženie záruky a je rozšírená
o nasledujúce výhody:

• servisné prehliadky špecifiko-
vané v servisnej knižke vrátane
doplnenie náplní

• výmenu opotrebovaných dielov
(tlmičov, žiaroviek, stieračov,
výfuku, spojky atď.).

PRE POTEŠENIE

Peugeot Internet
Objavte Peugeot na internete
na adrese:
http://www.peugeot.sk

Meranie spokojnosti zákazníka
Potom, ako vám budú poskyt-
nuté služby predajného servisu,
vás môžeme telefonicky
kontaktovať. Vašimi odpoveďami
prispejete k zvyšovaniu kvality
servisov Peugeot.

Zmluvu Optiway môžete uzavrieť na voliteľný počet kilometrov
a rôznu dĺžku trvania.

Cenník a všeobecné zmluvné podmienky získate na predajných 
miestach PEUGEOT, ako aj na internetovej stránke www.peugeot.sk.

PRE VÁŠ KOMFORT - PEUGEOT OPTIWAY

Zmluva OPTIWAY bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou PEUGEOT
pre Vašu spokojnosť. Umožňuje mať rozpočet na Vaše vozidlo úplne
pod kontrolou a zabezpečí Vám absolútny pokoj na cestách v rámci

Európy.

Pridaj sa k fanúšikom Peugeot na Facebooku
v skupine "Peugeot Slovensko"
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