
UUS PEUGEOT 208 GTi 



 LEGENDI 
UUESTISÜND

Uue PEUGEOT 208 GTi sportlik ja tõupuhas välimus, eksklusiivne  
i-Cockpit ja esmaklassiline sooritusvõime ei jäta mingit kahtlust 

selle mudeli ambitsioonide ja enesekindla karakteri suhtes.

Midagi ei ole kahe silma vahele jäänud: laiem rataste vahe, 
punased pidurisadulad ees, GTi logod tagaosas ja külgedel, sport 

spoiler ja trapetsikujuline kroomitud topeltsummuti rõõmustavad 
spordisõpru.

Uus PEUGEOT 208 GTi kannab GTi legendi edasi uue tekstuur-
värviga, uue 208-hobujõulise mootoriga ning uue tehnoloogilise 

varustusega. Lisaks GTi legendi uus tõlgendus – radikaalne 
sportversioon GTi by PEUGEOT Sport



 SPORTLIK JA 
TÄISVERELINE

Uue PEUGEOT 208 esiosa on ilus ja muljetavaldav: uus esipaneel 
on teravamate ja täpsemate joontega ning jõulisem. Laiem esivõre 

ja seda ümbritsev liist on nüüd täielikult esipaneeli integreeritud.

Silmapaistev ja elegantne uus hall tekstuurvärv Ice Silver 
tekstuurvärv täiendab uue PEUGEOT 208 GTi stiili ja muudab 

selle veelgi sportlikumaks - tundudes korraga nii mati kui ka 
elegantselt läikivana.

Tooni annavad laiem rataste vahe, punased pidurisadulad ees 
ja standardvarustusse kuuluvad 17-tollised alumiiniumveljed. 

Sportlilku stiili tunnuseks on GTi punased detailid: finišilipu ruudu-
mustrile viitava lahendusega esivõrel punane liist, punane kiri 

„PEUGEOT“ esivõrel, tagaluugil ja läveliistudel.



 VÕIMSAD
EMOTSIOONID

Sea end GTi nahkkattega* istmel mugavalt sisse ja aseta käed GTi logoga kaunistatud ja nahaga kaetud 
sportlikule roolile. Juhikoht on seatud sisse loogiliselt, sinu parem käsi leiab justkui iseenesest 

kroomitud ja punasega kaunistatud käigukanginupu.

Iga pisidetail annab oma panuse GTi-õhkkonna loomisesse: istmete punased iluõmblused, nahast käigukangi 
ümbris ja seisupiduri hoob*, mustad punase äärisega turvavööd, punase triibuga läikivmustad esiuste 

käepidemed ja alumiiniumist sportlikud pedaalid.

Punaste LED tuledega ääristatud näidikud on mati ja läikiva ruudumustrilise põhjaga ning tagant 
valgustatud retrostiilis nõeltega.

*Nahk ja teised materjalid. Põhjalikumat infot nahksisu kohta leiad müügisalongis pakutavatest tehnilistest andmetest või kodulehelt 
www.peugeot.ee.



 PÕNEV JA 
INSTINKTIIVNE 

JUHTIMINE
Istu oma uue PEUGEOT i-Cockpit juhikohale ning naudi vahetuid elamusi 

ja mugavat juhtimist. Alates esimesest kokkupuutest saab sinust ja su 
autost üks. Terve PEUGEOT 208 GTi on üks suur elamus – see auto oleks 

justkui ümber sinu ehitatud: kõrgemal paiknev näidikuteplokk ja kompaktne 
rool tagavad täpse töö, instinktiivse ja kindla juhtimise teelt pilku kõrvale 

pööramata.

Tänu standardvarustusse kuuluvale ideaalselt paiknevale 7-tollisele 
puutetundlikule punase-musta värvigammaga ekraanile on 

navigatsioonisüsteem ja mitmesugused funktsioonid vaid 
sõrmeliigutuse kaugusel. Selle ekraani juurde kuuluvad audio- 

ja USB pesad, mis võimaldavad kuulata muusikat, kasutada 
erinevaid rakendusi, ja Bluetooth® ühendus hands-free 

telefonikõnede tegemiseks.



208 GTi  
LEGENDI 

TAGASITULEK
PEUGEOT Sport pakub veelgi radikaalsemat tõlgendust legend-

aarsest GTi-st. Madalama kere ja laiema rataste vahega uus 208 
versioon GTi by PEUGEOT Sport on tõeliseks kingituseks kõigile 

rallifännidele.
Tugevalt kaldus esiklaas, musta mati tekstuurvärvi ja punase laki 

kombinatsiooniga kerevärv on pilkupüüdvad. Esivõret vormivad ja 
tasakaalustavad matt must raam ja GTi punane hõljuv liist.

1,6L THP S&S Euro6 standarditele vastav mootor võimsusega 208 
hj ja pöördemomendiga kuni 300 Nm võimaldab uuel 208 GTi by 

PEUGEOT versiooni masinal kiirendada paigalt 100 km/h kiiruseni 
vaid 6,5 sekundiga ja läbida 1000 meetrit 26,5 sekundiga. Samuti on 

sel versioonil oma võimete tasemel usaldusväärne pidurisüsteem. 
Velgedeks on spetsiaalsed 18-tollised valuveljed.



208 GTi  
RADIKAALNE 
JA SPORTLIK

Spetsiaalsete sügavate istmetega 208 GTi by PEUGEOT Sport roolis 
istudes püsite täpselt sõidutrajektooril ja naudite sõiduelamust igas 
olukorras.

Erivedrustuse ja veidi tahapoole paigaldatud põikstabilisaator 
tagavad täpse ja erksa juhtimise, hea teelpüsivuse ja intensiivse 
sõiduelamuse.

ESP ja rataste libisemisvastane süsteem on seadistatud 
märkamatult tagama parema veojõu ning võimaldama Torsen 
diferentsiaali efektiivse töö.

Madalam raskuskese, uus sillageomeetria ja Michelin Pilot Super 
Sport 205/40 ZR 18 rehvid 18-tollistel alumiiniumvelgedel 
optimeerivad haarduvust teega ja tagavad kurve läbides 
esmaklassilise stabiilsuse.



208 hj

1598 cm3

M6

300 Nm  3000 p /min

 3000 kuni 6000 p /min

5,58 kg/hj

7,0
4,5
5,4

125

1,6L THP 208 S&S

VÕIMSUS

TÖÖMAHT

KÄIGUKAST

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

PÖÖRDEMOMENDI SAADAVUS

MASSI/VÕIMSUSE SUHE

KÜTUSEKULU LINNAS (l/100 km)  (1)

KÜTUSEKULU MAANTEEL (l/100 km) (1)

KESKMINE KÜTUSEKULU (l/100 km) (1)

 CO PÄÄST2 (g/km)

M6 : 6-käiguline manuaalkäigukast
S&S : Stop ja Start.
(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE.

EMOTSIOONIDE
MEHHAANIKA
GTi legendi põhiosaks on eelkõige ergas ja sportlik mootor. 208-hobujõuline turbobensiinimootor on tõeline ’’elamustemasin’’. Koos 
lühendatud käikudega 6-käigulise manuaalkäigukastiga võimaldab GTi mootor masina kere omadusi maksimaalselt ära kasutada ja 
teeb uuest PEUGEOT 208 GTi’st Peugeot sportautode väärilise esindaja.

Uus PEUGEOT 208 GTi pakub esmaklassilist, dünaamilist ja täpset ning ilma ala- ja ülejuhitavuseta teekläitumist. Emotsioon on tuntav
kohe, kui rattad liikuma hakkavad. Detailselt seadistatud vedrustus (McPherson ees, deformeeruv põiktala taga), jäigem vedrustus ja laiem
rataste vahe (+10mm ees ja +20mm taga) teevad uuest PEUGEOT 208 GTi-st nobeda ja täpse auto, mis pakub imelisi emotsioone.

PEUGEOT i-Cockpiti ja kompaktse rooli, kohandatud vedrustuse ning optimaalse kaaluga uue PEUGEOT 208 GTi veermik pakub
esmaklassilist kombinatsiooni mugavuse ja sportliku teelkäitumise vahel ning tagab turvalise ja äärmiselt nauditava sõiduelamuse.

VEERMIK



 TURVALISUS 
JA TÄPSUS
Uue PEUGEOT 208 GTi suurepärane sooritusvõime nõuab ka vastavalt kohandatud pidurisüsteemi. Uue PEUGEOT
208 GTi tõhus, lihtsalt doseeritav ja kuumuskindel pidurisüsteem koos ventileeritud ketastega (läbimõõduga 302 mm
ees ja 249 mm taha) ja punaste pidurisuportidega tagab turvalisuse igas olukorras.

Uuel PEUGEOT 208 GTi-l on väljalülitatav ESP (dünaamiline stabiilsuskontroll) koos järgmiste süsteemidega:

• ASR (rataste libisemisvastane süsteem)
• AFU (hädapidurdussüsteem), mis tagab maksimaalse pidurdusjõu, kui piduripedaalile vajutamise kiirus ületab teatud piiri
• ABS (rataste blokeerumisvastane süsteem), mis takistab rataste blokeerimist äkkpidurduse korral ja aitab säilitada sõiduki juhitavuse
• REF (elektrooniline pidurdusjõu jaotur), mis jaotab pidurdusjõudu esi- ja tagarataste vahel.

Parima turvavarustusega (6 standardvarustusse kuuluvat turvapatja, püsikiiruse hoidja/kiirusepiiraja, ohutulede automaatsüttimine) 
uuele PEUGEOT 208 GTi-le on saadaval ka uus Active City Brake tehnoloogia (automaatpidurdus kokkupõrkeohu vältimiseks 
linnas), mis võimaldab avariid ära hoida või selle tagajärgi leevendada. Süsteem töötab linnaliikluses, kui sõidukiirus on alla 30 km/h.



TIPPTEHNOLOOGIA

ESITULED

Standardvarustusse kuuluvad seest nelinurkse konstruktsiooniga ja valgusribaga halogeentuled ning uue põlvkonna
LED flat-guide* tehnoloogiaga suunatuled annavad uue PEUGEOT 208 GTi esiosale selgelt äratuntava ilme. 
Need esituled tagavad suurepärase nähtavuse igasugustes tingimustes ja eelkõige kurvis.

Päeva- ja suunatuled on LED-idega. Viimased ümbritsevad kaugtulesid ja annavad uuele PEUGEOT 208 GTi-le
terava kassipilgu.

*LED-tuledega lame valgusriba (100% LED).

TAGATULED

Uue PEUGEOT 208 GTi iseloomulikud esituled ja uued punased 3D LED-tuledest ’’küünised’’ on pilkupüüdvad ja üllatavad.



PEUGEOT JA 
KESKKOND

Iga uue mudeli juures on Peugeot rakendanud oma keskkonnakaitsealaseid 
teadmisi ja kogemusi, et vähendada kütusekulu ja heitgaaside hulka. Uus 
PEUGEOT 208 GTi annab sellele pühendumusele väga konkreetse kuju.

Nii kaal, aerodünaamika, rehvid kui ka tehnoloogiline oskusteave on
pandud keskkonnasõbralikkuse teenistusse. Uue PEUGEOT 208 GTi
juures kasutatud polümeeridest 25% moodustavad taaskasutatud või
looduslikud materjalid ning tagastange on tehtud üleni taaskasutatud
materjalidest (naturaalsed kiud, taaskasutatud materjalid (mitte metallid),
biomaterjalid).

Kerge kaaluga uue PEUGEOT 208 GTi CO2 pääst on kõigest 125 g/km 
ning keskmine kütusekulu 5,4 l/100 km, kütusekulu 7,0 l/100 km ja 
maanteel 4,5 l/100 km (vastavalt direktiivile 99/100/CE).



SISUD VÄRVID

VELJED

1. Poolnahk (1) must Mistral Nappa / Caro tekstiil punase triibuga* 2. PEUGEOT Sport korvistmed, Alcantara ja TEP mustad katted 
punaste iluõmblustega**

Sisud on seotud kerevärvidega.
(1) Nahk ja teised materjalid. 
*Põhjalikumat infot nahksisu kohta leiad müügisalongis pakutavatest tehnilistest andmetest või kodulehelt www.peugeot.ee.

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, Storm värv, värvitu 
matt lakk*

17” Valuvelg CARBONE, 
Storm mattvärv*

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, must Onyx värv, 
värvitu läikiv lakk*

18” LITHIUM Valuvelg**

Tavavärv

Metallikvärvid

Tavavärv Coupe Franche**

Pärlmuttervärv

Valge Banquise*

Punane Rubi

Valge Nacré

Must Perla Nera

Ice Silver

Orange Power*

Matt  Must / Punane

*Ei ole saadaval versiooniga GTi by PEUGEOT Sport. **Saadaval ainult versiooniga GTi by PEUGEOT Sport.



1. Meeste nahkkindad

2. Matt keraamiline kruus

3. LED-tuledega metallist lamp

4. Metallist pastapliiats

5. GTi võtmehoidja

6. Spordikott

7. Lühikeste varrukatega GTi meeste pluus

8. Nokamüts

GTi 
VAIM

1

4

2

5

6

87

3



Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist 
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, 
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate 
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid 
ja originaal-varustust, mis on 
mõeldud just sinu auto jaoks. 
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot 
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle 
helistada paar päeva pärast töökoja 
külastust. Neile küsimustele vastates 
annad oma panuse Peugeot 
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille 
kvaliteetse teeninduse, müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti 
rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu 
vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et alustada pikaaegset suhet.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

SPORTLIK
Uue PEUGEOT 208 GTi rakendustele, funktsioonidele ja 
sideteenustele pääseb ligi 7-tolliselt puutetundlikult ekraanilt.

Mirror Screen 
funktsioon võimaldab kasutada ühilduvaid nutitelefoni rakendusi 
7-tollisel puutetundlikul ekraanil Mirrorlink®**või Carplay®*** 
abil. Optimaalse loetavuse ja turvalise kasutamise tagamiseks 
kuvatakse ühilduvad rakendused koos spetsiaalse juhtimiseks 
kohandatud liidesega.

PEUGEOT Connect Apps*
Teenused, mida saab kasutada läbi PEUGEOT 208 7-tollise 
puutetundliku ekraani tänu lisavarustusse kuuluvale 3G neti-
pulgale. 18st sideteenusest koosnev pakett võimaldab edastada 
juhile reaalajas igapäevaseid sõite lihtsamaks muutvat praktilist 
infot : läheduses asuvad vabad parkimiskohad, kütusehinnad 
lähedalasuvates tanklates, liiklusinfo, ilmateade, Michelini või 

TripAdvisori turismiinfo, telefoniraamat ning lisaks veel Coyote 
rakendus (saadaval olenevalt riigist).

PEUGEOT Connect Packs*
Veelgi suurema mugavuse ja turvalisuse tagamiseks pakutakse 
nüüdsest veel kolme uut sideteenuste paketti:

• Pack Monitoring: Virtuaalne hooldusraamat (automaatne 
läbisõidu jälgimine ja teostamist vajavad hooldustööd) ja säästlik 
juhtimine (personaalsed nõuanded juhtimisstiili kohta)
• Pack Mapping****: Sõiduki asukoha tuvastamine parklas, 
hoiatused e-maili teel sõiduki kasutamise kohta (väljaspool 
eelnevalt määratud kohta ja aega), praeguse ja läbitud marsruudi 
kuvamine
• Pack Tracking****: varastatud sõiduki asukoha edastamine 
korrakaitse organitele. 

*Olenevalt riigist ja varustustasemest kuulub see teenus kas lisa- või standardvarustusse või ei ole saadaval.
**Ainult MirrorLink™ või Carplay® sertifikaadiga rakendused töötavad seisu ja sõidu ajal (olenevalt olukorrast). Sõidu ajal ei tööta osad rakenduse funktsioonid. 
Teatud tüüpi sisu, mis võib sinu nutitelefonis tasuta saadaval olla, nõuab samaväärse tasulise MirrorLink™ või Carplay® sertifikaadiga rakenduse tellimist. Mirror 
Screen funktsioon töötab MirrorLink™ ühilduvates Android, Blackberry et Windows Phone telefonides läbi MirrorLink™ tehnoloogia ja iOS telefonide puhul läbi 
Carplay® eeldusel, et telefoniteenuse pakett sisaldab internetiühendust.
Uutele nutitelefonidele hakatakse neid teenuseid järk-järgult paigaldama. Rohkem infot leiad aadressilt http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
***Carplay® on Apple kommunikatsiooniprotokoll. Saadaval PEUGEOT 208-s 2015. aasta lõpul.
****Tasuline sideteenuste pakett. Tellimuse tingimused on saadaval müügiesinduses ja www.Peugeot.ee

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  5-aastane 
tootja pikendatud garantii 
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
territoriaalset üksust) viibides 
ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormistamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


