
PEUGEOT 208



1.6L  THP ידני  1.2L THP GTIאוטו׳ 

3 דלתות5 דלתות

מנוע 

1,1991,598נפח מנוע

34מספר בוכנות

מגדש טורבו
1216מספר שסתומים

208/ 5,500/1106,000הספק מירבי כ"ס/סל"ד

20.93,000/30.6 /1,750מומנט מירבי קג"מ/סל"ד

בנזיןבנזיןסוג מנוע
START & STOP מערכת

תיבת 
הילוכים

ידנית עם 6 הילוכים קדמיים
AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קידמיים

היגוי
הגה כוח משתנה חשמלי 

10.410.6קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

מתלים
 מלפנים� מתלה נפרד לכל גלגל )דמוי מק-פרסון( קפיצים לוליניים, 

בולמי זעזועים הידראוליים מובנים
מאחור� זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת, בולמי זעזועים טלסקופיים 

בלמים

דיסקים מאווררים בבלמים קדמיים
דיסקים בבלמים אחוריים

ABS — מערכת למניעת נעילת גלגלים 

EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

 מידות
)מ׳(

3,9733,973אורך כללי

1,7391,739רוחב כללי

1,4711,460גובה כללי

2,5382,538מרחק בין סרנים

משקל )ק״ג(
CEE ,1,0901,160משקל עצמי מינימום

650 ,1,6301משקל כללי מורשה

נפח )ל׳(
5050מיכל דלק

311311תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל( 

1,1521,152תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(

ביצועים )לפי 
נתוני היצרן 
לנהג יחיד(

188230מהירות מירבית בקמ״ש

9.96.5תאוצה מ- 0 ל- 100 קמ״ש )בשניות( 

31.326.5תאוצה מ- 0 ל- 1000 מטר )בשניות(

צמיגים
ACTIVE185/65/R15

TECH EDITION195/55/R16
GTI205/45/R17

תצרוכת 
 דלק 

)ק״מ לליטר(

16.114.3במסלול נסיעה עירוני

22.722.2במסלול נסיעה בינעירוני

19.618.5במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני*

מפרט טכני

 נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי. 
CE/2007/715*2017/1347 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

Groupe



*למכשירים תומכים בלבד

אבזור

בטיחות

6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון   
לשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור   

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

נורית התרעה וזמזם לאי חגירת חגורת הבטיחות של הנהג ושל הנוסע 
הקידמי

עיגוני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא תינוק

מערכת בטיחות בהתקנה מקומית

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA  - מערכת לתיגבור בלימה בשעת בחירום

ASR - מערכת לבקרת משיכה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים 

Active City Brake  -  מערכת בלימה עירונית אוטונומית

נהיגה

פנסים קדמיים הלוגן עם תאורת LED ליום

Follow Me Home - מערכת אלקטרונית להשהיית אורות בעת היציאה מהרכב

בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית הכוללת הפשרת אדים

פנסי ערפל קדמיים

 נוחות
ושימושיות

מזגן אוויר מקורי הכולל בקרת זרימה ומסנן אבק וחלקיקים

תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון 

מערכת שמע עם רדיו , קוראת MP3, ארבעה רמקולים

שקע USB לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק 

מסך מגע מרכזי "7 בעברית עם שליטה מההגה

* BLUETOOTH דיבורית

הפעלה חשמלית ל - 4 חלונות

מגב אחורי עם הפעלה אוט' בהילוך אחורי

 גימור
 פנימי

וחיצוני

צבע מטאלי )אופציה בתוספת תשלום(

פנסי LED אחוריים מעוצבים

גלגל הגה ספורטיבי

מושב נהג עם כיוונון גובה 

משענת יד אמצעית מוארכת עם תא אחסון בין המושבים הקדמיים

גב מושב אחורי מתקפל 2/3, 1/3   

סוככי שמש עם מראת איפור

תאורת תקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי

תאורה בתא המטען

חישוקי פלדה "15

 גריל קדמי בעיצוב ספורטיבי

מראות וידיות בצבע הרכב

נהיגה

מערכת חניה אוטומטית - לכניסה ויציאה מחניה במקביל 

מצלמת חניה אחורית מקורית 

חיישני חניה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית

חיישן גשם להפעלה אוט' של המגבים הקדמיים

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך

תאורת פנייה ע"י פנסי הערפל הקדמיים

מראה פנימית מתכהה אוט' )אלקטרו-כרומטית(

 נוחות
ושימושיות

בקרת אקלים אוט' מפוצלת לשני אזורים 

* Apple Carplay ממשק

גימור פנימי 
וחיצוני

 Diamond חישוקי סגסוגת "16 בעיצוב ספורטיבי מדגם

גריל קדמי בעיצוב ספורטיבי 

חלונות אחוריים כהים

חבילת כרום הכוללת פסי גימור כרום סביב חלונות הרכב ומראות 
בגימור כרום 

גלגל הגה מצופה עור עם גימור בשילוב כרום

תגי  TECH בדלתות הרכב

 TECH EDITION תוספות לרמת גימור 
 )ACTIVE-בנוסף ל(

 ACTIVE רמת גימור



 Active City Brake 
)בלימה עירונית אקטיבית(

מערכת בלימה אוטונומית בעיר המתוכננת למנוע תאונה או 
להפחית את חומרתה אם הנהג אינו נוקט פעולה במהירויות 

של עד 30 קמ"ש. חיישן לייזר לטווח קצר הממוקם בחלק 
העליון של השמשה הקדמית מזהה מכשולים כגון רכב 

שנוסע באותו הכיוון או רכב עומד. המערכת מסוגלת להפעיל 
בלימה אוטונומית מלאה כדי למנוע התנגשות או להגביל את 

ההשלכות שלה על –ידי הפחתת מהירות הפגיעה.

כריות אוויר
במקרה של התנגשות, שש כריות אוויר יעניקו 

 לנוסעים הגנה נוספת: שתי כריות אוויר קדמיות, 
שתי כריות אוויר צדיות ושתי כריות וילון.

ESP
ESP פיג'ו 208 מוצעת כסטנדרט עם מערכת 

)בקרת יציבות אלקטרונית(.

מקושרת לעידן שלה *
פיג'ו 208 מתאפיינת במגוון שירותים ויישומים 

 מקושרים* שניתן להפעיל אותם בקלות באמצות 
צג המגע בגודל 7 אינץ'.  

שיקוף של הסמארטפון שלך *
 באמצעות מאפיין Mirror Screen, אתה יכול 

לנצל בצורה הטובה ביותר את היישומים בסמארטפון 
 *Apple CarPlayTM -שלך שתואמים ל 
 ישירות מצג המגע של הפיג'ו 208 שלך. 

  )GTI ,TECH EDITION :זמין בדגמים(

סייען חנייה ומצלמת נסיעה לאחור
מצלמת הנסיעה לאחור מופעלת באופן אוטומטי בעת השילוב להילוך אחורי. על גבי צג המגע מופיעה תמונה המאפשרת 
לנהג לראות חפצים מוסתרים בעת נסיעה לאחור. ניתן להשתמש בה יחד עם סייען החנייה, מערכת הסיוע האקטיבית 
שמזהה מקום חנייה ומסייעת לרכב להיכנס ולצאת ממנו בעת חנייה במקביל. המערכת שולטת באופן אוטומטי בהיגוי 

ומעניקה לנהג מידע ויזואלי וקולי. )בדגם TECH EDITION בלבד( 

* רק יישומים מאושרים התואמים ל-Apple CarPlaytm מסוגלים לפעול כשהמכונית נמצאת במצב של תנועה או עצירה. כשהמכונית נמצאת בתנועה, מאפיינים מסוימים 
של היישומים מושבתים. עבור סוגים מסוימים של תוכן שניתן להשתמש בהם ללא חיוב בסמארטפון שלך, ייתכן שיהיה צורך לרכוש מנוי ליישום מתאים בתשלום, המאושר 

על ידי Apple CarPlaytm בתנאי שלמשתמש יש מנוי לטלפון נייד וגישה לאינטרנט.



בטיחות 
אקטיבית

ESP — מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

ABS — מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

ASR — מערכת לבקרת משיכה

EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה
מעל 10 קמ״ש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה

הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום

Active City Brake — מערכת בלימה עירונית אוטונומית

בטיחות 
פסיבית

6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות 
וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים 

ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם מותחן 

חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות 
עיגון עם קדם מותחן לחגורות הצידיות 

 נורית התרעה וזמזם על אי חגירת
חגורת הבטיחות של נהג והנוסע הקידמי

עיגוני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא תינוק 

מערכת בטיחות בהתקנה מקומית

נהיגה

בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים

פנסי ערפל קדמיים

 פנסים קדמיים הלוגן עם תאורת LED ליום

 FOLLOW ME HOME — מערכת אלקטרונית להשהיית אורות
בעת היציאה מהרכב

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך

חיישני חניה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית

מראה פנימית מתכהה אוטומטית )אלקטרו-כרומטית(

 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית ומתקפלות הכוללות 
הפשרת אדים

 נוחות
ושימושיות

מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון

מסך מגע מרכזי ״7 עם שליטה מההגה

*BLUETOOTH דיבורית

שקע USB + AUX להפעלת אביזרים 

* Apple Carplay ממשק

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ושל תא המטען עם שלט רחוק

הפעלה חשמלית לשני חלונות קידמיים

מגב אחורי עם הפעלה אוטומטית בהילוך אחורי

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

 גימור
פנימי 
חיצוני

צבע מטאלי )אופציה בתוספת תשלום(

פס כרום מסביב לחלונות צד

פנסי LED אחוריים מעוצבים

חלונות אחוריים כהים

תאורת תקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי

תאורה קדמית לקריאת מסמכים

תאורה בתא המטען

מושב נהג + נוסע קדמי עם כוונון גובה

משענות ראש מלפנים ומאחור עם כיוונון גובה

גב מושב אחורי מתקפל 2/3 ,1/3

כיסי איחסון בגב במשענות המושבים הקדמיים

סוככי שמש עם מראת איפור ותאורה

GTI 174 חישוקי סגסוגת קלה ״

ספוילר אחורי עליון

תגי GTI בכנפיים אחוריות 

חצאיות צד מקוריות

יציאת צינור מפלט כפולה מצופה כרום

גריל קדמי ספורטיבי

מראות בגימור כרום

ידית הילוכים ספורטיבית בעלת בסיס עור

דוושות, סף דלתות וידיות הדלתות בגימור אלומיניום

מושבים קדמיים ספורטיביים בשילוב בד ועור בעל תפר אדום

גג זכוכית פנוראמי )אופציה בתוספת תשלום(

GTI גלגל הגה ספורטיבי מחורר בריפוד עור בעל תפר אדום, בגימור

לוח מחוונים עם תאורה אדומה וידיות פנימיות בצבע אדום

*למכשירים תומכים בלבד

GTI  - אבזור



* צבע מטאלי בתוספת תשלום

 Tech Edition/ Active בחר את הצבע שלך

VHM5  | אדום אליקסיר מטאלי
9PM0 | אפור פלטיניום מטאלי KUM0 | כחול אנקר מטאלי

WPP0 | לבן בנקיז ZRM0 | אפור אלומיניום מטאלי

9VM0 | שחור פרלה מטאלי 4TM0 | אורנג׳ פאוור מטאלי



 GTI - בחר את הצבע שלך

9VM0 | שחור פרלה מטאליPYM0 | אדום רובי מטאלי

PYM0 | אדום רובי מטאלי

WPP0 | לבן בנקיז

* צבע מטאלי בתוספת תשלום





9 א.ת. תלפיות,  יד חרוצים   - ירושלים   |  03-6710333 ,5 תובל   - תל אביב   |  03-6710498 ,3 - מרק מושביץ  שורק ראשל"צ 
אשדוד - היהלומים 17, מרכז חורין אזה"ת,   | באר שבע - תוצרת הארץ 1, אזה"ת קרית יהודית, 073-3216193   |  02-6756555
,15 המרכבה  רמ"ר,   - אשקלון   |  04-8810410 פוסט(  הצ'ק  )מתחם   18 בעלי מלאכה  הצפון,  רכב   - חיפה   |  08-6686000 
 אזה"ת צפוני, 08-6759995 | כ"ס - המוביל פוספלד, המוביל 9 אזה"ת, 073-2636321 | נצרת - סוכנות ציפורי, כביש 2003, 04-6572222

| כרמיאל - יורו 2000, היוצרים 22, 04-9982287 | נתניה - אמפאר, פנקס 9 אזה"ת צפוני, 09-8873225

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטרים ל-100 ק“מ*(

דרגת
זיהום

208  ACTIVE  אוט' 1.2 110 כ״ס-WLTP4.43בין עירוני6.2עירוני
208  TECH  EDITION   אוט'  1.2 110 כ״ס- WLTP4.43בין עירוני6.2עירוני

208  GTI  ידני  1.6 208 כ״ס - NEDCהדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 4.59.2009בין עירוני7.0עירוני**
CE/2007/715*2017/1347 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן*

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותידגםקוד דגם
35 208  ACTIVE  5  אוט' 1.2 110 כ״ס
36 208  TECH   EDITION   6אוט'  1.2 110 כ״ס
152208  GTI  5ידני  1.6 208 כ״ס

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

876543210גבוהה
רמת 

בטיחות 
נמוכה

לתיאום נסיעת מבחן

*4989

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת 
המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט 
בפרסום  אין  לזמן.  מזמן  הנעשים  לשינויים  בהתאם  מסויים,  בדגם  הבדלים  ייתכנו  כן  כמו  הנלווים.  האביזרים  מבחינת  והן 
והמערכות  הציוד  מהאביזרים,  חלק  או  כל  את  שיכללו  דגמים  באספקת  החברה  את  ו/או  היצרן  את  לחייב  כדי  כאן  המובא 
הפרסום. עדכון  וללא  מוקדמת  הודעה  ללא  ולשפר,  לשנות  להוסיף,  לבטל,  הזכות  את  לעצמם  שומרים  והם  בו   המתוארים 

כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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