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A 208 VAN a 207 VAN modellt váltja a Peugeot haszongépjármű 
kínálatában. 
Ez nem csupán egy egyszerű stílusváltás, hiszen a 208 VAN 
elődjéhez képest számos előnnyel rendelkezik: csaknem 100 
kilóval könnyebb lett a 207-nél, ennek megfelelően kevesebbet 

fogyaszt és kevesebb CO2-ot bocsát ki, optimalizálták az 
üzemeltetési költséget, és különösen nagy figyelmet fordítottak 
a biztonságra. 1 m3-es raktere kisebb tömegű árúk szállításásra 
ideális. Optimális úttartása révén a 208 VAN országúton precíz, 
városban jól manőverezhető, utóbbit kis fordulóköre is elősegíti. 

A Magyarországon forgalmazott változatok 
raktérkialakítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosulhatnak.



Praktikus
A 208 VAN messze űzi a mindennapi munkából fakadó gondokat. 
Magasságban és mélységben állítható szervokormánya és 
állítható magasságú vezetőülése révén a személyre szabott 
ergonomikus vezetőpozíció garantált! A sebeségfüggő 
szervokormány a városi manőverezést könnyíti meg,  
a sebességszabályozó automatika (tempomat) pedig hosszabb 
utakon biztosítja a kényelmet. Kiszögellés mentes, tágas raktere 
kiváló rakodhatóságot garantál. A raktér tartalmát takaróponyva 
rejti el a kíváncsi szemek elöl.

Biztonságos
A 208 VAN aktív biztonsága kiemelkedő. A biztos úttartást a 
menetstabilizáló rendszer (ESP), a kiváló fékhatást pedig az 
elektronikus fékerő-elosztó és a vészfékrásegítés biztosítja.  
A vezetőt és utasát 6 légzsák védi ütközés esetén  
(első-, oldal- és függönylégzsákok). A feltörés elleni védelmet  
a léptetőkódos indításgátló szolgálja, opcióként riasztó is 
rendelhető. A Peugeot 208 az Euro NCAP töréstesztprogram 
vizsgálatán 5 csillagot kapott, mely az elérhető legjobb 
eredmény.

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek párosításáról  
márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni. Megalkothatja saját 
autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.

MATTFÉNYEZÉS

Fehér Banquise

METáLFÉNYEZÉS (opció)

Kék Belle Ile 
(2013. márciusig rendelhető, 
utána Kék Encre)

Piros Erythree 
(2012. novemberig rendelhető, 
utána Piros Rubis)

Szürke Shark 

Piros Noir

Szürke Aluminium    Fekete Perla Nera     
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SZÉRIAFELSZERELTSÉG, 
OPCIóK, 
MűSZAKI ADATOK

• ABS és ESP
• Automata vészvillogó
• Elektronikus fékerőelosztó
• Függyönylégzsák
• Léptetőkódos indításgátló
• Oldallégzsák

•  Pirotechnikai övfeszítők, 
överő-határoló 

• Raktérelválasztó rács
•  Vezető- és utasoldali 

légzsákok
• Vészfékrásegítés

BIZTONSÁG

•  Állítható magasságú vezetőülés
•  Belső levegőkeringetés 

pollenszűrővel
•  Elektromos ablakemelő
• Központi zár távirányítóval

•  Négy irányban állítható 
kormányoszlop 

•  Sebességfüggő  
szervokormány  

•  Tempomat

KÉNYELEM

•   15"-os acél keréktárcsa  
Bore dísztárcsákkal

MEGJELENÉS

SZÉRIAFELSZERELTSÉG

•   Bluetooth telefonkihangosító  
és USB-box

•  Elektromos, fűthető  
visszapillantó tükrök

• Klímaberendezés

•  MP3-kompatibilis rádió-CD  
4 hangszóróval,  
kormányoszlopról vezérelhető

•  Riasztóberendezés

OPCIóK

208 van 1.4 HDI FAP 68 LE
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3) 1397
Hengerek száma 4 / soros
Szelepek száma hengerenként 2
Maximális teljesítmény (kW/LE –  fordulat/perc) 50/68 – 4000
Maximális nyomaték (Nm – fordulat/perc) 160 – 1750
Környezetvédelmi besorolás Euro 5
Szervizperiódus 20 000 km vagy 1év
SEBESSÉGVÁLTÓ    
Típus és fokozatok száma 5 fokozatú manuális
FUTÓMŰ     

Elöl
Pseudo-MacPherson rendszerű 
felfüggesztés, tekercsrugókkal,  
hidraulikus lengéscsillapítókkal

Hátul  
Kapcsolt lengőkaros hátsó felfüggesztés 

deformálódó híddal, tekercsrugókkal, 
hidraulikus lengéscsillapítókkal

FÉKEK
Elöl Hűtött tárcsa, úszó nyergek
Hátul  dob
GUMIABRONCSOK
Méret 185/65 R15 T
Pótkerék 15"
TÖMEG (kg) 
Saját tömeg (opciók nélkül) 1075
Megengedett össztömeg 1560
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (vezetővel) 725
Vontatható össztömeg fékezetlen utánfutóval 600
Hasznos terhelhetőség 485
Össz. engedélyezett gurulótömeg 1980
KÜLSŐ MÉRETEK (m) 
Hosszúság 3,962
Szélesség kihajtott/behajtott visszapillantó tükrökkel 2,004 / 1,829
Magasság  1,46
Rakodóküszöb-magasság üresen 0,688
Tengelytávolság 2,538
Hasmagasság (menetkész állapotban) (mm) 123 – 129
Első / hátsó túlnyúlás  0,772 / 0,652
Forduló kör járdaszegélyek között 5,2
BELSŐ MÉRETEK (m)
Szállítható személyek száma 2
Fejtér elöl 0,882
Hasznos raktér hosszúság 1,335
Szélesség kerékdobok között 1,042
Hasznos magasság középen mérve 0,857
Hasznos szélesség középen mérve 1,061
Hasznos raktrér méret (m3) 1,062
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség(km/h) 163
Gyorsulás 0–100 km/h csak vezetővel (s) 13,5
Gyorsulás 1000 m álló helyzetből csak vezetővel (s) 35
FOGYASZTÁS (l/100 km)
Városi 4,4
Országúti 3,4
Vegyes 3,8
CO2-kibocsátás (g/km) 98
Üzemanyagtartály (l) 50



Hálózat és szolgáltatás

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, 
változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat 
és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos 
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot 
előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2012. július

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, 
karbantartást megkönnyítő termékek, 
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét! 
Annak érdekében, hogy minél jobban 
megfelelhessünk az Ön igényeinek és 
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk 
a márkáról és az autóról alkotott 
véleményét. Vásárlás után postai úton 
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot, 
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse 
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve 
visszaküldi a megadott címre. 

A kérdőíveket az interneten,  
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon  
is kitöltheti. 

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

*  A Peugeot márkakereskedések  
és márkaszervizek mindenkori aktuális  
listáját megtalálhatja weboldalunkon:  
www.peugeot.hu

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól a 
Peugeot járművek esetében, kilométer-
korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás  
elleni garancia személygépjárműveknél  
12 évre, tehergépjárműveknél 5 évre szól.

Kiterjesztett garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé 
teszi, hogy Ön a márka által biztosított  
2 éves szerződéses garancián túl +1, +2, 
vagy +3 évvel meghosszabbítsa a 
gépjárművére vonatkozó garanciát.  
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre 

igényelhető, amely kevesebb mint 
22 hónapos, és futásteljesítménye 
nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 
kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben. 
Tehát Ön annál kevesebbet fizet,  
minél idősebb Peugeot-val jár! 

Részletek és regisztráció weboldalunkon: 
www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 

Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az 
alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24

A szolgáltatás egész Európában igénybe 
vehető a következő telefonszámon: 
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-
szabványok szigorú előírásainak 
betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok 
kizárólag a Peugeot által tesztelt és 
engedélyezett kiváló minőségű eredeti 
alkatrészek beépítését engedélyezik, 
valamint szigorú technikai felkészültséget 
és magas szintű műszaki szaktudást 
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.



Nyomdai gondozás: PIXELGRAF 
MARK/DPS-208 VAN – 2012_01

Bélyegző helye

www.peugeot.hu


