
NAUJASIS „PEUGEOT 208 GTi“



 LEGENDOS
ATGIMIMAS

Sportiška, grynakraujė naujojo „PEUGEOT 208 GTi“ išvaizda, 
prabangus „i-Cockpit“ ir aukščiausios klasės važiavimo savybės 

neleidžia abejoti šio modelio ambicijomis ir savimi pasitikinčiu 
charakteriu.

Neliks nepastebėta niekas: didesnis atstumas tarp ratų, raudoni 
stabdžių suportai, „GTi“ logotipai ant galinės dalies šonų, aptakas 

ir chromuotas dvigubas trapecijos formos duslintuvas džiugina 
visus sporto mėgėjus.

„PEUGEOT 208 GTi“, nudažytas naujais tekstūriniais dažais, su 
nauju 208 arklio galių varikliu ir radikaliąja „PEUGEOT Sport“ 

versija ar nauja technologine įranga yra „GTi“ legendos tęsinys.



 SPORTIŠK AS IR 
GRYNAKRAUJIS

Naujojo „PEUGEOT 208“ priekinė dalis yra graži ir įspūdinga: 
raumeningesnė, aštresnių ir tikslesnių linijų. Platesnės 

priekinės grotelės ir jas juosianti juostelė yra storesnės 
ir dabar visiškai integruotos į priekinę dalį.

Dailūs ir elegantiški naujieji „Ice Silver“ tekstūriniai dažai, 
kurie kartu atrodo ir matiniai, ir blizgūs, papildo naująjį 

„PEUGEOT 208 GTi“ stilių ir daro jį dar sportiškesnį.

Savitumo suteikia didesnis atstumas tarp ratų, raudonos stabdžių 
apkabos ir standartinei įrangai priklausantys 17 colių aliumini-

niai ratlankiai. Kad tai būtent sportiškasis „GTi“, liudija raudonos 
spalvos detalės: chromuota juostelė ant langelių rašto priekinių 

grotelių, užrašas PEUGEOT ant priekinių grotelių ir galinio liuko.



 DAUGIAU
EMOCIJŲ

Patogiai įsitaisykite ant odine danga* dengtų „GTi“ sėdynių ir padėkite rankas ant „GTi“ logotipu 
puošto sportiško odinio vairo. Vairuotojo vieta įrengta labai logiškai: dešinė ranka lyg savaime 

suranda chromuotą, raudonai puoštą pavarų perjungimo svirtį.

„GTi“ atmosferą kuria kiekviena, net smulkiausia detalė: sėdynių raudonos spalvos siūlės, rankų 
atramos duryse, odinė pavarų svirties dalis ir stovėjimo stabdžio svirtis*, juodi saugos diržai su raudona 

juostele, blizgančios juodos spalvos priekinių durelių rankenos su raudona juostele, slenksčių juostelės 
su logotipu ir sportiški aliumininiai pedalai.

Rodmenų bloko su raudonos spalvos LED šviesų apvadu pagrindas yra matinio ir blizgančio kvadratėlių 
rašto, su iš galo apšviestomis retro stiliaus adatėlėmis.

* Oda ir kitos medžiagos. Daugiau informacijos apie odinį vidų rasite tarp pardavimo salone siūlomų techninių duomenų arba 
internete adresu www.peugeot.lt



ĮDOMUS IR
INSTINKTYVUS 
VALDYMAS

Atsisėskite į savo naujojo PEUGEOT „i-Cockpit“ vairuotojo vietą ir 
mėgaukitės tiesioginėmis emocijomis ir patogiu vairavimu. 

Nuo pirmojo kontakto Jūs ir automobilis tapsite visuma. Visas 
„PEUGEOT 208 GTi“ yra didžiulio malonumo šaltinis: šis 

automobilis tarsi sukurtas aplink Jus – aukštai esantis rodmenų 
blokas ir kompaktiškas vairas užtikrina tikslų darbą ir stimuliuojantį, 

instinktyvų ir patikimą vairavimą neatitraukiant akių nuo kelio.

Dėl standartinei įrangai priklausančio idealiai išdėstyto 7 colių 
jutiklinio ekrano ir jo raudonos bei juodos spalvų „Redline“ temos 

navigacijos sistema ir įvairios funkcijos yra vos vieno judesio atstumu. 
Šiam ekranui priklauso kištukinis ir USB lizdai, suteikiantys galimybę 

klausytis muzikos ar krauti įvairius įrenginius, ir „Bluetooth®“ jungtis 
saugiems pokalbiams telefonu užtikrinti.



208 GTi  
LEGENDOS
SUGRĮŽIMAS

„PEUGEOT Sport“ siūlo dar radikalesnį legendinio „GTi“ variantą. 
Žemesniu kėbulu ir didesniu atstumu tarp ratų pasižymintis 

„PEUGEOT Sport“ gaminamas naujasis „208 GTi“ yra tikra dovana 
ralio mėgėjams. Akį traukia itin nuožulnus priekinis stiklas ir juodais 

tekstūriniais dažais bei raudonu laku dengtas kėbulas. Priekines 
groteles formuoja ir subalansuoja juodas matinis rėmas ir raudona 

juostelė.

„Euro 6“ standartą atitinkantis 1,6 l THP 208 variklis su S&S sistema, 
pasižymintis 208 AG galia ir iki 300 Nm sukimo momentu, leidžia 

naujajam „PEUGEOT 208 GTi“ pagreitėti iš vietos iki 100 km/val. vos 
per 6,5 sekundės ir 1000 metrų nuvažiuoti per 26,5 sekundės. Taip 

pat šiame modelyje yra labai patikima stabdžių sistema. Jis turi 18 
colių aliumininius specialiuosius ratlankius. 



208 GTi  
RADIKALUS IR 
SPORTIŠKAS

Sėdę prie „PEUGEOT 208 GTi“ su itin giliomis sėdynėmis vairo išlai-
kysite tikslią trajektoriją ir mėgausitės važiavimo malonumu visose 
situacijose.

Amortizatoriai su specialiomis spyruoklėmis ir šiek tiek labiau į galą 
sumontuotas įstrižinis stabilizatorius užtikrina tikslų ir gerą vairavimą, 
patikimą išlikimą kelyje ir intensyvų važiavimo malonumą.
ESP ir apsaugos nuo ratų praslydimo sistema nustatytos taip, kad 
reikėtų kuo mažiau vairuotojo veiksmų, užtikrintų geresnę trauką ir 
leistų „Torsen“ diferencialui dirbti savo darbą.

Žemesnis svorio centras, nauja tilto geometrija ir „Michelin Pilot 
Super Sport 205/40 ZR 18“ padangos su 18 colių aliumininiais 
ratlankiais optimizuoja sukibimą su keliu ir užtikrina aukščiausios 
klasės stabilumą pirmiausia posūkiuose.



MECHANIKA

„GTi“ legendos pagrindas – energingas ir sportiškas variklis. 208 arklio galių turbininis benzininis variklis yra nuostabus. Kartu su 
sutrumpintomis pavaromis, 6 pavarų mechanine pavarų dėže variklis suteikia galimybę maksimaliai išnaudoti kėbulo savybes 
ir naująjį „PEUGEOT 208 GTi“ paverčia PEUGEOT sportiniams automobiliams būdingų savybių atstovu.

VAŽIUOKLĖ

Naujasis „PEUGEOT 208 GTi“ yra aukščiausios klasės, dinamiškas ir tikslus, puikiai kelyje besielgiantis automobilis. Emocijos užplūsta iš 
karto, kai ima suktis ratai. Tiksliai nustatyta tvirtesnė pakaba („McPherson“ priekyje, besideformuojanti ašis gale) ir didesnis atstumas tarp 
ratų (+ 10 mm priekyje ir + 20 mm gale) „PEUGEOT 208 GTi“ padaro greitu ir tiksliu automobiliu, kuris suteikia nuostabių emocijų.

Naujojo „PEUGEOT 208 GTi“ su „PEUGEOT i-Cockpit“ ir kompaktišku vairu, pritaikyta pakaba ir optimaliu svoriu (1160 kg) važiuoklė 
užtikrina aukščiausios klasės patogumo ir sportiško elgesio kelyje kombinaciją ir saugų, ypač malonų važiavimą.

208 ag

1598 cm3

M6

300 Nm -  3000 tr/min

 3000 -  6000 tr/min

5,58 kg/ag

7,0
4,5
5,4

125

1,6L THP 208 S&S

GALINGUMAS

DARBINIS TŪRIS

PAVARŲ DĖŽĖ

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS

SUKIMO MOMENTO PASIEKIAMUMAS

MASĖS IR GALIOS SANTYKIS

DEGALŲ SĄNAUDOS MIESTE (1)(l/100 km)
DEGALŲ SĄNAUDOS UŽMIESTYJE (l/100 km) (1)

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/100 km) (1)

 CO KIEKIS 2 (g/km)

M6  : 6 pavarų mechaninė dėžė
S&S : „Stop & Start“ sistema.
(1) Pagal reglamentą 99/100/CE.

VARIKLIS



 SAUGUMAS IR 
TIKSLUMAS
Puikios naujojo „PEUGEOT 208 GTi“ važiavimo savybės reikalauja atitinkamai pritaikytos stabdymo sistemos. 
Efektyvi, nesudėtingai valdoma ir karščiui atspari „PEUGEOT 208 GTi“ stabdymo sistema su ventiliuojamais diskais 
(302 mm skersmuo priekyje ir 249 mm gale) ir raudonais stabdžių suportais garantuoja saugumą visose situacijose.

Naujajame „PEUGEOT 208 GTi“ yra išjungiamoji ESP (dinaminės stabilumo kontrolės sistema) su toliau išvardytomis 
sistemomis:

• ASR (slydimo kontrolės sistema)
• AFU (avarinio stabdymo sistema), kuri užtikrina maksimalią stabdymo jėgą, jei stabdžių spaudimo greitis viršija 
leistiną ribą
• ABS (stabdžių antiblokavimo sistema), kuri neleidžia ratams užsiblokuoti staigiai stabdant ir padeda išlaikyti 
transporto priemonės valdymą
• REF (elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo sistema), paskirstanti stabdymo jėgą tarp priekinių ir galinių ratų

„PEUGEOT 208 GTi“ kartu su geriausia apsaugos įranga (6 standartinei įrangai priklausančios saugos pagalvės, nuolat-
inio greičio palaikymo sistema / greičio ribotuvas, avarinių žibintų automatinio įjungimo funkcija) įrengta ir „Active City 
Brake“ technologija (automatinis stabdymas, kad būtų galima išvengti susidūrimo mieste), leidžianti išvengti avarijų arba 
sumažinanti jų pasekmes. Sistema veikia važiuojant mieste, kai greitis iki 30 km/val.



AUKŠČIAUSIOS KL ASĖS 
TECHNOLOGIJA

PRIEKINIAI ŽIBINTAI

Standartinei įrangai priklauso viduje sumontuoti kvadratinės konstrukcijos halogeniniai žibintai su šviesos juostele ir naujos 
kartos „LED flat-guide“* technologijos posūkių žibintai, kurie suteikia naujojo „PEUGEOT 208 GTi“ priekinei daliai aiškiai 
atpažįstamą išvaizdą. Šie žibintai užtikrina puikų matomumą įvairiomis sąlygomis, ypač – posūkiuose.

Dienos ir posūkių žibintai yra LED tipo. Jie supa tolimuosius žibintus ir suteikia naujajam „PEUGEOT 208 GTi“ katės žvilgsnį.

*Plokščia šviesos juostelė su LED žibintais (100 % LED).

GALINIAI ŽIBINTAI

g Įspūdingi galiniai „PEUGEOT 208 GTi“ žibintai ir naujos raudonos, nagučių formą suteikiančios 3D LED lemputės traukia 
žvilgsnį ir stebina.



„PEUGEOT“ IR 
APLINKA

Kurdama kiekvieną naują modelį „Peugeot“ taikė savo aplinkosaugos 
žinias ir patirtį, kad sumažintų degalų sąnaudas ir išmetamųjų dujų kiekį. 
Naujasis „PEUGEOT 208 GTi“ labai konkrečiai įkūnija šį įsipareigojimą.

Automobilio svoris, aerodinamika, padangos ir technologinė informacija 
padeda tausoti aplinką. Naujasis „PEUGEOT 208 GTi“ pagamintas iš 25 
% pakartotinai naudojamų arba natūralių medžiagų, galinis buferis – iš 
visiškai perdirbtų medžiagų (natūralus pluoštas, pakartotinai naudojamos 
medžiagos (ne metalai), biomedžiagos).

Lengvo, tik 1160 kg sveriančio naujo „PEUGEOT 208 GTi“ CO2 išlakų 
kiekis – vos 125 g/km, o vidutinės degalų sąnaudos – 5,4 l/100 km, 
degalų sąnaudos mieste – 7,0 l/100 km, užmiestyje – 4,5 l/100 km 
(pagal Reglamentą Nr. 99/100/EB).



VIDUS SPALVOS

R ATL ANKIAI

1. „Club“ pusiau oda (1), juoda „Mistral Nappa“ / „Caro“ tekstilė su 
raudona juostele*

2. „PEUGEOT Sport“ pintos sėdynės, „Alcantara“ ir TEP juoda 
danga su raudonos spalvos siūlėmis**

Turinys susietas su kėbulo spalva.
Oda ir kitos medžiagos.
* Išsamesnės informacijos apie odinį vidų rasite tarp pardavimo salone siūlomų techninių duomenų arba internete adresu www.peugeot.lt.

17 colių „CARBONE“ deiman-
tiniai aliumininiai ratlankiai, 
spalva „Storm“, bespalvis 
matinis lakas*

17 colių „CARBONE“ aliu-
mininiai ratlankiai, matinė 
spalva „Storm“*

17 colių „CARBONE“ deiman-
tiniai aliumininiai ratlankiai, 
juoda spalva „Onyx“, bespalvis 
blizgus lakas*

18 colių „LITHIUM“ aliuminini-
ai ratlankiai**

Paprastos spalvos 

Metalizuota spalva

Paprastos spalvos Coupe Franche**

Perlamutro spalva

Balta Banquise*

Raudona Rubi

Balta Perle Nacré

Juoda Perla Nera

Ice Silver

Orange Power*

Matinė juoda su raudona

* Nėra versijoje „GTi by PEUGEOT Sport“ ** Galima su versija „GTi by PEUGEOT Sport“



1. Vyriškos odinės pirštinės

2. Matinis keraminis puodelis

3. Metalinė lempa su LED žibintais 

4. Metalinis tušinukas

5. „GTi“ raktų pakabutis

6. Sportinis krepšys

7. Vyriški „GTi“ marškinėliai trumpomis rankovėmis

8. Kepurė

„GTi“
DVASIA

1

4

2

5

6

87

3



SPORTIŠK AS
Naujojo „PEUGEOT 208 GTi“ programas, funkcijas ir ryšio pa-
slaugas galima naudoti per 7 colių jutiklinį ekraną.

„Mirror Screen“*
„Mirror Screen“ funkcija leidžia naudoti „Mirrorlink®“** arba „Car-
play®“*** išmaniųjų telefonų programas per 7 colių jutiklinį ekraną. 
Optimaliam skaitomumui ir saugumui užtikrinti programos nau-
dojamos kartu su specialia valdymo jungtimi.

„PEUGEOT Connect Apps“*
Tai paslaugos, kurias galima naudoti per „PEUGEOT 208“ 7 colių 
jutiklinį ekraną dėl papildomai įrangai priklausančio 3G modemo. 
Iš 18 ryšio paslaugų susidedantis paketas leidžia tikruoju laiku 
perduoti vairuotojui kasdienį važiavimą palengvinančią praktišką 
informaciją apie artimiausias laisvas parkavimo vietas, degalų 
kainas artimiausiose degalinėse, eismą, orų prognozę, „Michelin“ 
arba „TripAdvisor“ turizmo informaciją, telefonų knygos duomenis 

ir papildomai – „Coyote“ programą (galima priklausomai nuo 
valstybės).

„PEUGEOT Connect Packs“*
Dar didesnį patogumą ir saugumą užtikrina nuo šiol siūlomos 
dar trys naujos ryšių paslaugos:

• „Pack Monitoring“: virtuali techninės priežiūros knyga (automa-
tinis ridos stebėjimas ir būtini priežiūros darbai) ir taupus vairavi-
mas (asmeninės rekomendacijos dėl važiavimo stiliaus).
• „Pack Mapping“****: transporto priemonės vietos nustatymas 
parkavimo aikštelėje, įspėjimai apie automobilio naudojimą elek-
troniniu paštu (apie iš anksto nenustatytą vietą ir laiką), dabartinio 
ir anksčiau nuvažiuoto maršruto rodymas.
• „Pack Tracking“****: pavogtos transporto priemonės vietos 
nurodymas teisėsaugos organams.
papildomoje ar standartinėje įrangoje arba jos visai nėra.

* Priklausomai nuo valstybės ir įrangos lygio, ši paslauga gali būti papildomoje ar standartinėje įrangoje arba jos visai nėra.
** Tik su „MirrorLink™“ arba „Carplay®“ sertifikatais programos veikia stovint ir važiuojant (priklausomai nuo situacijos). Važiuojant dalis programų funkcijų nev-
eikia. Norint žiūrėti tam tikro tipo turinį, kuris išmaniajame telefone gali būti nemokamas, gali reikėti užsisakyti atitinkamą mokamą programą su „MirrorLink™“ 
arba „Carplay®“ sertifikatu. „Mirror Screen“ funkcija veikia su „MirrorLink™“ veikiančiuose „Android“, „Blackberry“ ir „Windows Phone“ telefonuose per „Mir-
rorLink™“ technologiją ir iOS telefonuose per „Carplay®“, jei su telefono paslaugų paketu užsakytas ir interneto ryšys.
Naujiems išmaniesiems telefonams pritaikytos paslaugos pradedamos diegti palaipsniui. 
Daugiau informacijos rasite adresu http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
*** „Carplay®“ yra „Apple“ ryšio protokolas. Galimas „PEUGEOT 208“ nuo 2015 metų pabaigos.
**** Mokamų ryšio paslaugų paketas. Užsakymo sąlygų teiraukitės prekybos atstovybėje arba ieškokite www.peugeot.lt 

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO
TINKLAS IR PASLAUGOS
Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir 
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai 
liksite patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų 
poreikius ir juos patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

JŪSŲ DŽIAUGSMUI

GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija 
nuo korozijos (2).

PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui skirtas 
didelis pasirinkimas „Peugeot“ 
priedų ir originalios įrangos. Čia 
taip pat rasite įvairius „Peugeot“ 
gaminius, kuriuos galite 
padovanoti sau ir kitiems  

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Aprašyta įranga, 
priklausomai nuo modelio versijos, yra standartinė arba papildoma. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu 
pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Deja, šiuo metu nuotraukų spausdinimo technika nesuteikia 
galimybės labai tiksliai pateikti visus atspalvius. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos at-
stovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums paskambinti 
po kelių dienų apsilankius dirbtuvėje. 
Atsakydami į klausimus, padėsite
gerinti „Peugeot“ paslaugų kokybę 

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ interneto 
svetaine: http://www.peugeot.lt 

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar 
12 šalių ar teritorinių vienetų) 
pateksite į nenumatytą situaciją, 
24 valandas per parą ir 365 
dienas metuose galite
skambinti į „Peugeot Assistance“.  

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“ 
pardavimo tinkle suteikiama 
dvieių metų garantija.   


