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ACTIVE Pack

1.2 PureTech 75 MКПП-5 ЄВРО-6.1 БЕНЗИН 623 400 грн.

●

●

●

UF01 ●

RG03 ●

NF15 ●

GQ13 ●

FX01 ●

●

●

UE02 ●

●

RE01 ●

●

HU13 ●

WY22 ●

NA01 ●

IP01 ●

●

GMAQ ●

●

A5FX ●

ZJ06 ●

WV70 ●

ZHPP ●

2TM0 ●

WPP0 8740

● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

МКПП - механічна коробка перемикання передач; АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.peugeot.ua

PEUGEOT 208 Прайс-Лист на автомобілі 2021 року

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. 

Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про 

актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

2. У разі знаходження автомобіля в процесі транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є 

рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.12.2022 по 31.12.2022 на обмежену кількість автомобілів 2021 року виробництва, що 

знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

КОМФОРТ

Центральний замок  + пульт PLIP

Система моніторингу тиску в шинах

Імобілайзер

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

ASR - антибуксувальна система

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

ESP - електронна система стабілізації

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Фронтальні, Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + Шторки безпеки для передніх та задніх 

пасажирів

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на сидіннях 2-го ряду

Захист двигуна

Електропідсилювач керма

Кондиціонер

Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом та функцією автоскладання

МУЛЬТИМЕДІА

Задній датчик паркування

Підігрів передніх сидінь

Сидіння водія, що регулюються по висоті (механічно)

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношеннях 1/3 - 2/3 
ІНТЕР'ЄР

Шкіряне оздоблення керма 

Оздоблення салону: темна тканина PNEUMA з помаранчевою прострочкою

Концепція організації простору навколо водія Peugeot i-Cockpit® з кольоровим 3''5 матричним кластером панелі 

приладів, розташованим над компактним спортивним кермом

Фарба металік ЖОВТИЙ FARO  

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Фарба емаль БІЛА 

Кольоровий сенсорний екран 7", RCC A2 DAB радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, 1 USB-роз'єм, Android Auto/Apple 

Car Play, управління на кермі
ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Передні фари Eco LED + Cистема автоматичного включення фар
ЕКСТЕР'ЄР

Легкосплавні колісні диски R16" TAKSIM 195/55 + повнорозмірне запасне колесо

https://www.peugeot.ua/service-and-maintenance/maintain-my-vehicle/cost-of-maintenance.html
https://www.peugeot.ua/service-and-maintenance/assistance-and-warranties/contract-services.html
https://www.peugeot.ua/service-and-maintenance/parts-and-accessories.html
https://cars.peugeot.ua/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_Range_PSARAN_Branding_SEA-SCQ_A_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail
https://to.peugeot.ua/301-promo/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_301_1PM3_Branding_SEA-SCQ_S_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail
https://to.peugeot.ua/301-promo/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_301_1PM3_Branding_SEA-SCQ_S_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail

