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GT LINE 1.2 PureTech 110 S&S MAN5 493 000 Kč 58 000 Kč 435 000 Kč 10 000 Kč 425 000 Kč

1.2 PureTech 110 S&S EAT6 530 000 Kč 65 000 Kč 465 000 Kč 10 000 Kč 455 000 Kč

1.6 BlueHDi 100 MAN5 539 500 Kč 64 500 Kč 475 000 Kč 10 000 Kč 465 000 Kč

1.6 Blue HDi 120 S&S MAN6 560 000 Kč 65 000 Kč 495 000 Kč 10 000 Kč 485 000 Kč

Ceny platné od 1. 5. 2017 do odvolání.

Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. 

Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro leetové klienty a velkoodběratele.

AKČNÍ NABÍDKA

Využijte další bonus 10 000 Kč  

při inancování s PEUGEOT FINANCE!
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< BEZPEČNOST + JÍZDNÍ VYBAVENÍ

Airbag řidiče a spolujezdce •

Boční airbagy + indikace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu •

Hlavové airbagy NF04 •

Bezpečnostní pásy vpředu výškově nastavitelné s pyrotechnickými předpínači  
a omezovači přítlaku •

3bodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovači přítlaku •

Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX (na zadních bočních sedadlech) •

ABS + elektronický rozdělovač brzdných sil REF + podpora brždění v kritických  
situacích EVA + samočinná aktivace výstražných světlometů AF01 •

Active City Brake D401 6 500 Kč

Grip Control (systém regulace protiprokluzu) + pneumatiky Mud & Snow UF02 •

Indikátor podhuštění pneumatiky (bez lokalizace kola) UE05 •

Elektrický posilovač řízení DD02 •

Regulátor a omezovač rychlosti s předprogramovatelnými limity rychlosti RG10 •

Zadní parkovací asistent UB01 •

Zadní kamera pro snadné couvání UB09 6 500 Kč

City Park (Park Assist = přední a zadní parkovací senzory + měření volného místa k zaparkování + systém aktivního parkování) UB08 11 000 Kč

City Park II (Park Assist = přední a zadní parkovací senzory + měření volného místa k zaparkování + systém aktivního parkování) + Couvací kamera UB10 17 500 Kč

Alarm AB08 7 000 Kč

< KOLA / PNEUMATIKY

Hliníková kola 17”  ERIDAN ČERNÁ  lesklá + černé středové kryty kol GT line ZH58 3 500 Kč

Hliníková kola 17” ERIDAN ČERNÁ ANTHRA s leskem ZH4F •

Rezervní ocelové kolo (pro motorizace PureTech) RS06 •

Rezervní ocelové kolo na dojetí (pro motorizace BlueHDi) RS02 •

< VIDITELNOST + OSVĚTLENÍ

Diodová denní světla + vnitřní LED osvětlení EK08 •

Aktivace stěrače zadního okna při zařazení zpětného chodu •

Přední mlhové světlomety s funkcí cornering (přídavné osvětlení do zatáčky) PR03 •

Pack Viditelnost  = dešťový a světelný senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko WV33 •

Zatmavená zadní skla VD09 •

Vrstvené čelní sklo VF10 •

Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka RJ04 •

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka HU02 •

Zrcátka v předních slunečních clonách •

Osvětlení zavazadlového prostoru •

< KOMFORT

Centrální zamykání + radiové dálkové ovládání + automatické zamykání dveří při jízdě  
+ signalizace otevřených dveří •

Elektrické ovládání předních oken LU03 •

Elektrické ovládání zadních oken + mechanická dětská bezpečnostní pojistka LE05 •

2 zásuvky 12 V •

Pylový iltr •

Automatická dvouzónová klimatizace + chlazená schránka u spolujezdce RE07 •

Palubní počítač OA04 •

Otáčkoměr •

Sdružený přístroj s barevnou maticí •

Výškově a osově nastavitelný volant •

Kožený volant s červeným prošíváním VH04 •

< SEDADLA / ČALOUNĚNÍ

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce •

Výškově nastavitelné přední opěrky hlavy •

Sportovní sedadla v kombinaci látka Oxford + TEP s černočerveným prošitím + koberečky + nerezové prahy dveří PEUGEOT  
+ zadní opěradlo dělené 2/3 1/3 a sklopné do roviny, 3 zadní opěrky hlavy

•

Středová loketní opěrka  JB04 4 000 Kč

Vyhřívaná sedadla NA01 8 000 Kč
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< RÁDIO / NAVIGACE

CD přehrávač JQ01 3 000 Kč

Rádio + 6 reproduktorů + dotyková obrazovka + USB/jack + Bluetooth + ovládání na volantu + funkce Mirror Screen WLP2 •

Navigace 3D s hlasovým ovládáním + funkce Mirror Screen WLP4 16 500 Kč

< DESIGN
Nárazníky a kliky dveří v barvě karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek v černém lesku •

Sdružený přístroj s bílým podsvícením, barevnou maticí a červeným orámováním budíků •

Hliníkové pedály •

Plastové ochrany podběhů kol •

Lišty přední masky v černém chromu s černým olemováním, přední a zadní kryt pod nárazníkem z Inoxu •

Černé lišty ve spodní části dveří, černé lemování oken, černé lemování mlhových světlometů •

Strop vozu s laserovým gravírováním a diodovým osvětlením + stropní světélka •

Panoramatická střecha s manuální clonou + vnitřní diodové osvětlení střechy OK01 15 500 Kč

Střešní lišty podélné •

Metalický lak 0MM0 12 500 Kč

Perleťový lak / lak červená Ultimate 0MM5/0MM6 17 000 Kč

Lak šedá Hurricane 0ME9 6 000 Kč

Hliníková kola 17” ERIDAN ČERNÁ 
lesklá

Hliníková kola 17” ERIDAN ČERNÁ 
ANTHRA s leskem

• Standardní výbava

< SERVISNÍ SMLOUVA (OPTIWAY SERVIS) Cena vč. DPH Doplatek k akci 5letá záruka
2 + 1 rok / 60 000 km 20 909 Kč 15 101 Kč

2 + 1 rok / 100 000 km 30 928 Kč 25 120 Kč

2 + 2 roky / 60 000 km 31 363 Kč 25 555 Kč

2 + 2 roky / 100 000 km 45 302 Kč 39 494 Kč

2 + 3 roky / 60 000 km 37 026 Kč 31 218 Kč

2 + 3 roky / 100 000 km 56 628 Kč 50 820 Kč
K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/. 



www.peugeot.cz

S&S = Stop&Start, MAN = manuální převodovka 
Označení Blue Lion odlišuje verze automobilů s nejnižšími emisemi CO

2
.

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certiikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.  
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.

• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.)  
a proil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě. Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče  
(i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.

Popis odpovídá modelovému roku 2017. Zahájení výroby: 1. 2. 2017.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy  
a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Ceny jsou platné od 1. 5. 2017 do odvolání.
Akční nabídku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.
Akční nabídka je vytvořena ve spolupráci společnosti P Automobil Import s.r.o. a její sítě participujících koncesionářů.

PEUGEOT 2008 GT LINE TECHNICKÉ ÚDAJE
< MOTORY 1.2 PureTech  

110 
MAN5

1.2 PureTech  
110 

EAT6

1.6 BlueHDi 
100

MAN5

1.6 Blue HDi  
120  

S&S MAN6

Zdvihový objem (cm3) 1199 1199 1560 1560
Maximální výkon (k/kW) 110/81 110/81 100/73 120/88
při ot/min 5500 5500 3750 3500
Točivý moment (Nm) 205 205 230 300
při ot/min 1750 1750 1750 1750

Pneumatiky (1) 195/65 R15 86T
195/60 R16 86T
205/50 R17 86U

195/65 R15 86T
195/60 R16 86T
205/50 R17 86U

195/65 R15 86T
195/60 R16 86T
205/50 R17 86U

195/65 R15 86T
195/60 R16 86T
205/50 R17 86T

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 188 188 180 190

Zrychlení z 0-100 km/h (s)** 10,9 10,3/11,3 11,3/12,5 9,6/10,4

1000 m s pevným startem (s)** 32,5 31,8/32,9 32,9/34,2 31,5/32,4

< SPOTŘEBA (l/100 km)
Městský provoz 6,2 6,6 4,4 4,3
Mimoměstský provoz 4,3 4,4 3,3 3,3
Kombinovaný provoz 5,0 5,2 3,7 3,7
Objem nádrže (l) 50 50 45 45

< EMISE CO
2
 (g/km)

139/96/112 152/102/121 115/85/97 113/86/96

< EMISNÍ NORMA

EURO6 EURO6 EURO6 EURO6

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU*  
(metodou VDA v dm3)
s nesklopenými zadními sedadly 360 360 360 360

se sklopenými zadními sedadly 1194 1194 1194 1194

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost 1195 1235 1235 1275
Největší technicky přípustná hmotnost 1655 1690 1705 1730
Největší technicky přípustná hmotnost brzděného přívěsu 750 450 1270 1300
Největší technicky přípustná hmotnost nebrzděnéno přívěsu 450 450 610 620
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy 2105 2140 2655 2710

< ROZMĚRY (mm)
Délka 4159

Šířka bez zpětných zrcátek 1739

Výška (dle motoru) 1570

Rozvor 2537

Světlá výška 165
 (1) Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.
Provozní hmotnost se mění v závislosti na výbavě.
* včetně prostoru pod podlahou zavazadlového prostoru (22 l)
** pouze řidič / poloviční zatížení vozu
*** hodnoty ve fázi homologace



Systém GRIP CONTROL umožňuje zlepšit pohyblivost vozu s poháněnou přední nápravou v obtížných podmínkách. Přenáší část  

hybné síly na kolo s nejvyšší přilnavostí. Umožňuje optimální přilnavost vozu v různých podmínkách: sníh, ztížený terén, písek.  

Zvyšuje bezpečnost.Prostřednictvím ovladače umístěného na palubní desce je možné zvolit 5 režimů jízdy, podle aktuálního terénu.

Výbava vozu je též doplněna speciálními pneumatikami Mud & Snow určené pro náročnější terén:

Pneumatiky 205/50 R17 – s celoročním provozem M+S

STANDARDNÍ
Provoz po běžných komunikacích
Systém ESP je nastaven podle obvyklé míry přilnavosti vozovky na nízkou úroveň prokluzu.

ESP OFF
Režim umožňující odpojení systému kontroly stability (ESP) až do rychlosti 50 km/h,  

aby řidič sám ovládal vozidlo.

PÍSEK
Systém umožňuje souběžný mírný prokluz obou poháněných kol,  

aby se vůz mohl pohybovat, a nedošlo k zahrabání kol do písku.  

Doporučen na písčitých cestách. Aktivní až do rychlosti 120 km/h.

SNÍH
Při rozjezdu přizpůsobí strategii fungování pro každé kolo podle rozdílných podmínek 

přilnavosti. Za jízdy systém optimalizuje prokluz, aby zajistil co nejlepší zrychlení v závislosti 

na daných podmínkách přilnavosti. Režim doporučený pro hluboký sníh nebo pro příkrý svah. 

Do standardního režimu se vrací při překročení rychlosti 50 km/h.

REŽIM OFF-ROAD / ZTÍŽENÝ TERÉN:
Při rozjezdu tento režim umožňuje velký prokluz u kola s nejmenší přilnavostí, aby usnadnil vyproštění z bláta a zachycení a záběr kola na 

pevném povrchu. Souběžně kolo s nejvyšší přilnavostí je řízeno tak, aby na něj byl přenášen co největší točivý moment. Rozdíl točivého momentu 

mezi koly může být až 100 %. Za jízdy systém optimalizuje prokluz tak, aby co nejlépe vyhověl potřebám řidiče. Režim aktivní do 80 km/h.
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