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PEUGEOT 108



Durf u te onderscheiden en toon uw persoonlijke stijl! Maak uw keuze tussen 
de berline of de soft-top; laat uw creativiteit de vrije loop met de
personalisatiethema’s, de interieursferen, het aantal portieren, de kleuren…
en stel zo een stadsauto samen die bij u past. U zult versteld staan over het rijplezier
dat de PEUGEOT 108 u biedt! Dankzij zijn hightechuitrusting bent u altijd ‘connected’
en geniet u van een extra dynamisch en comfortabel rijgedrag.
Met de PEUGEOT 108 bent u altijd uzelf, waar u ook heen rijdt!

KIES 
UW STIJL108



Het 'Dressy'-thema is een vernieuwende
interpretatie van het tijdloze pied-de-
poulepatroon. Dit elegante en sportieve
motief zal elke fashionista bekoren. 
De precisie en het contrast van 
deze haute-coutureklassieker geeft 
de PEUGEOT 108 een modieuze, 
chique look. 



Muziek is uw ding? Dan is 'Playlist' het
geknipte thema voor u. Audiospeler-
geïnspireerde pictogrammen zetten de toon.
Met 'Playlist' weerspiegelt de PEUGEOT 108
perfect uw eclectische muzieksmaak.



Net als een diamant straalt het 'Diamond'-thema elegantie uit in al haar facetten. De afwisseling 
van matte en glanzende prisma's geeft diepte en beweging aan het koetswerk. Met de glamrock 
look van dit thema wordt uw PEUGEOT 108 een echte blikvanger. 



Het 'Tattoo'-thema bestaat uit bloemmotieven met street-
artinvloeden. De strak en bijna turbulent getekende bloemen 
en bloemblaadjes hebben een haast metaalachtige look. 
'Tattoo' geeft uw PEUGEOT 108 een gewaagde en extravagante
uitstraling: een combinatie van pure romantiek en urban
zelfvertrouwen. Dit thema lijkt u wel op het lijf geschreven.



Speel dubbel spel met het nieuwe ‘Dual’-thema, beschikbaar 
voor de PEUGEOT 108 berline, drie- en vijfdeursversie.
De combinatie van twee koetswerkkleuren die via een transparante 
sticker subtiel en geleidelijk aaneensluiten, geeft de auto een 
uitgesproken assertieve look.  
Met ‘Dual’ bespeelt u de stad op stijlvolle manier, volgens uw humeur!  



Het hightech en urban 'Barcode'-thema, een speelse
combinatie van lijnen en kleuren, heeft lak aan
traditionele dresscodes. Met dit ultra-eigentijdse thema
krijgt uw PEUGEOT 108 een erg moderne uitstraling,
over de hele lijn. 



De PEUGEOT 108 ‘Sport’ ontleent zijn look aan de grafische
styling van sportauto’s. Op de motorkap en de flanken achteraan
is een subtiel dambordpatroon in ‘dégradé’ aangebracht. 
Hij is voorzien van glanzend zwarte buitenspiegelhulzen met 
een rood biesje en speciale sportmatten. Het ‘Sport’-thema
geeft de PEUGEOT 108 een urban en trendy look, die aansluit 
bij zijn krachtige lijnenspel. 



Er zijn acht thema's beschikbaar om uw PEUGEOT 108 te personaliseren. Voor elk wat wils. 
Het koetswerk en dashboard worden bekleed met themastickers*. Bijpassende buitenspiegelhulzen, 
tapijten en unieke sleutelkapjes maken deze exclusieve look compleet.  

*Volgens personalisatiethema.

PERSONALISATIE



STADSAUTO
STIJLVOLLE De compacte PEUGEOT 108 is een

opvallend modieuze en elegante
verschijning. Zijn geraffineerde urban
silhouet, met dynamische lijnen en
verzorgde details, bekoort meteen. 
De perfect in het koetswerk
geïntegreerde hightech-koplampen 
met zwarte en chromen accenten, en
de LED-strips versterken het chique en
stijlvolle karakter van deze stadsauto.
De achterlichten met geïntegreerde
achteruitrijlichten en mistlampen
vormen drie strepen die - als de 
afdruk van een klauw - uit het
koetswerk lijken op te duiken.



De PEUGEOT 108 is uitgerust met
geavanceerde en geconnecteerde technologie
die het rijden in de stad makkelijker maakt. 
Het grote, intuïtief bedienbare 7”(1) touchscreen
biedt continu optimale connectiviteit en
groepeert alle nuttige rij-informatie: 

• dankzij de Mirror Screen-technologie(2) 

wordt het touchscreen de spiegel van een 
deel van uw smartphone; een deel van de
mediacontent en apps van uw compatibele
smartphone kunt u rechtstreeks en vlot via 
het touchscreen bedienen;

• de beelden van de achteruitrijcamera(3)

verschijnen op het scherm zodat u in alle
situaties makkelijk kunt inparkeren;

• via het touchscreen bedient u ook de radio, de
boordcomputer en de instellingen van de auto.

Met het handenvrij openen en starten(1) kunt u
de auto vergrendelen en ontgrendelen zonder
dat u de sleutel tevoorschijn hoeft te halen en
kunt u de motor starten met één druk op de
Start/Stop-knop.

De automatische monozone airconditioning(4)

regelt optimaal de binnentemperatuur, het
luchtdebiet, de luchtverdeling en -toevoer.

De PEUGEOT 108 is uitgerust met de volgende
nieuwe rijhulpsystemen: 

Active City Brake(4) (automatisch remmen 
bij dreigende aanrijding in de stad) is een
systeem dat - tot een snelheid van 30 km/u 
en indien de bestuurder niet reageert - de auto
automatisch laat remmen, om zo een
aanrijding te voorkomen of de gevolgen 
ervan te beperken. 
De Rijstrookassistentie (Lane Daparture
Warning System of AFIL) waarschuwt bij het

onvrijwillig overschrijden van een wegmarkering
(doorlopende of onderbroken witte lijn), vanaf
50 km/u en op voorwaarde dat de
richtingaanwijzer niet wordt gebruikt. Het
geluids- en beeldsignaal is bijzonder nuttig
wanneer de bestuurder indommelt(5) 

of even onoplettend is. 

(1) Standaard of optie, naargelang de versies.
(2) Onder voorbehoud van de smartphone-compatibiliteit,
werken enkel MirrorLink- of AppinCar-gecertificeerde apps 
(bij stilstaande en/of rijdende auto). Tijdens het rijden zullen
bepaalde functies van de apps echter geblokkeerd zijn.
Sommige content vereist een gecertificeerde MirrorLink of
AppinCar tegen betaling.
De MirrorScreen-functie werkt via de MirrorLink®-technologie
voor Android-, RIM- en Windows-smartphones die
compatibel zijn met MirrorLink® en AppinCar voor telefoons
met iOs-besturingssysteem, op voorwaarde dat de gebruiker
bij zijn provider een telefoonabonnement afsloot met
internettoegang. Steeds meer nieuwe smartphones zullen
uitgerust zijn met deze technologie. Standaard of optie,
naargelang de versies.
(3) Standaard of optie, naargelang de versies
(4) Optie, naargelang de versies.
(5) Denk aan uw veiligheid. Blijf in alle omstandigheden 
alert achter het stuur, zeker bij de eerste symptomen 
van vermoeidheid, en neem om de twee uur een pauze. 

INTELLIGENT 
EN CONNECTED 



EN TOCH COMFORTABEL
COMPACT
De PEUGEOT 108 is zowel compact als
comfortabel: een knappe prestatie!
Het interieur werd ontworpen om maximale
zitruimte en tal van opbergruimten te bieden,
voor de bestuurder én de passagiers. Ook aan
ergonomie werd extra aandacht besteed: vanuit
zijn in de hoogte verstelbare zetel* heeft de
bestuurder alle bedieningsfuncties binnen
handbereik. 

Nog een voordeel: de koffer van de PEUGEOT
108 is bijzonder ruim voor een auto in dit

segment. Zijn inhoud van 243 l (196** dm3

VDA-norm) kan dankzij de in twee delen 
(50 - 50)* neerklapbare achterbank worden
vergroot tot liefst 868 l (780 dm3 VDA-norm).
De bagageruimte is bovendien makkelijk
toegankelijk: de laaddrempel bedraagt amper
77cm en bij het openen van de achterklep 
klapt de hoedenplank automatisch tegen 
de achterruit op.

In de nieuwe Peugeot 108 TOP! geniet 
u van een groot canvas schuifdak.

Het soepele zeil beslaat bijna de totale lengte 
van de dakhemel en is standaard elektrisch
bedienbaar. De openingsstand kunt u naar 
wens instellen.
Voor nog meer comfort wordt bij het openen 
van het dak automatisch een windgeleider
uitgeklapt, die de luchtwervelingen in het 
interieur beperkt.
Het dakzeil van de PEUGEOT 108 TOP! is
beschikbaar in drie verschillende kleuren:
zwart, grijs en het exclusieve Red Purple.

*Standaard naargelang de versie.
** Naargelang de versie.



Het motorenaanbod van de PEUGEOT 108
bestaat uit vier efficiënte driecilindervarianten. 
Dankzij het Stop & Start-systeem (1.0 l e-VTi
69 pk motor), dat geknipt is voor gebruik in 
de stad, dalen zowel het brandstofverbruik 
en de schadelijke uitstoot, als het
geluidsniveau bij stilstand. 

MOTOREN
De PEUGEOT 108 is beschikbaar met een
handgeschakelde 5-versnellingsbak of een
elektronisch gestuurde ETG 5-
versnellingsbak, wat maximaal rijplezier
verzekert. Deze ETG 5-versnellingsbak biedt
de mogelijkheid om het comfort van een
automatische transmissie te combineren
met het plezier van manueel schakelen
dankzij de peddels aan het stuur. 

De driecilindermotoren van de PEUGEOT
108 zijn zowel zuinig als performant. 
De PureTech 1.2 l 82 pk-motor met
handgeschakelde 5-versnellingsbak stoot
slechts 99g CO2/km uit. Deze PureTech-
benzinemotoren zijn compacter en lichter.
Dankzij een optimale verbranding en 
minder wrijving zijn ze bijzonder efficiënt.

Genormaliseerd verbruik, gemeten door de UTAC 1,0 l VTi 69pk 
BVM5

1,0 l VTi 69pk 
ETG5

1,0 l e-VTi 69pk S&S
BVM5

1,2 l PureTech 82pk 
BVM5

Verbruik in de stad (liter/100km) 5,0 5,0 4,5 5,4

Verbruik buiten de stad (liter/100km) 3,6 3,8 3,4 3,7

Gemengd verbruik (liter/100km) 4,1 4,2 3,8 4,3

Gemengde CO2-uitstoot (g/km) 95 97 88 99

BENZINEVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT 

Volgens richtlijn 99/100/EU. BVM: handgeschakelde versnellingsbak / ETG: 'Efficient Tronic Gearbox' (elektronisch gestuurde versnellingsbak).
De verbruikscijfers in de bovenstaande tabel stemmen overeen met de gehomologeerde waarden, conform de Europese regelgeving die geldt voor alle constructeurs en alle personenauto's die
in Europa worden verkocht. Aan de hand van deze waarden kunt u verschillende wagens vergelijken en zo uw keuze bepalen. Het verbruik in de stad wordt gemeten op basis van een
stadsparcours van 4 kilometer. De meting voor het verbruik buiten de stad gebeurt op basis van een parcours van ongeveer 7 kilometer op een gewone weg buiten de stad. 
Het gemengde verbruik stemt overeen met het gemiddelde van beide parcours, dus op basis van ongeveer 11 kilometer. Deze waarden worden verkregen onder strikte testomstandigheden
(temperatuur, gewicht, eigenschappen van de testrolbank, enz...) en met een rustige rijstijl. In de praktijk kan het verbruik van uw wagen natuurlijk afwijken van deze gehomologeerde waarden.
Het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, het laadgewicht, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van een imperiaal (ook zonder lading),
intensief gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de algemene staat van de wagen, enz.



PEUGEOT biedt een uitgebreid gamma
auto's met lage emissiewaarden; ruim de
helft van de wereldwijde verkoop van het
merk bestaat uit auto's die minder dan 
140 g CO2 per km uitstoten. PEUGEOT
slaagt hierin dankzij beproefde
technologieën waarin het merk
toonaangevend is, en dankzij
baanbrekende ontwikkelingen: 
het Stop&Start-systeem, een nieuwe
generatie PureTech-motoren…

PEUGEOT EN HET MILIEU
Verantwoord rijden 
De PEUGEOT 108 is voorzien van banden
met zeer lage rolweerstand die het
brandstofverbruik verminderen.

Efficiënte PureTech-motoren
Om te voldoen aan de huidige
emissienormen, introduceerde PEUGEOT
een nieuwe generatie driecilindermotoren.
Dankzij hun lager gewicht en kleinere
cilinderinhoud, hebben deze krachtbronnen

een hoger rendement, zonder in te boeten
aan prestaties (vermogen en koppel).
Ten opzichte van een viercilindermotor met
hetzelfde vermogen, slaagt de compactere
driecilinder PureTech-motor erin het
verbruik en de CO2-uitstoot tot 25% 
te doen dalen. Zo bespaart u ongeveer 
1,5 liter benzine per 100 km en blijft u 
toch genieten van optimaal rijplezier.



ESC 
De PEUGEOT 108 is standaard uitgerust met Electronic Stability
Control (elektronische stabiliteitscontrole). ESC combineert een
antiblokkeersysteem (ABS), een elektronische remkrachtverdeler
(REF), noodremhulp (AFU), antislipregeling (TRC) en dynamische
stabiliteitscontrole (VSC). 

Hill Assist*
Het Hill Assist-systeem (hellingstarthulp) zorgt ervoor dat de 
auto even op zijn plaats blijft, zodat de bestuurder tijd heeft 
om zijn voet van het rem- naar het gaspedaal te verplaatsen.

*Deze standaardfunctie kan niet worden uitgeschakeld.

VEILIGHEID
Snelheidsbegrenzer* 
De PEUGEOT 108 kan worden voorzien van een
snelheidsbegrenzer. Met deze functie kunt u een snelheid 
instellen die u niet wilt overschrijden.  

*Standaard of optie, naargelang de versies.

Indirecte bandenspanningscontrole 
Voor nog meer rijveiligheid waarschuwt het
bandenspanningscontrolesysteem de bestuurder via een
verklikkerlampje op het instrumentenpaneel en een geluidssignaal
wanneer de spanning van een of meer banden afneemt.

Airbags en ISOFIX-bevestigingen 
Om optimale veiligheid te bieden, is de PEUGEOT 108
standaard uitgerust met 6 airbags (2 frontairbags, 
2 zijairbags voorin en 2 gordijnairbags) en efficiënte
bevestigingssystemen (twee zitplaatsen achter zijn 
voorzien van telkens drie ISOFIX-beugels).
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  1 • Lipizan wit
  2 • Gallium grijs*
  3 • Carlinite grijs*
  4 • Caldera zwart*
  5 • Scarlet rood*
  6 • Smalt blauw*
  7 • French Blue *
  8 • Red Purple*

  9 • Tweekleur*: Red Purple en Gallium grijs
10 • Tweekleur*: Scarlet Rood en Caldera zwart
11 • Tweekleur*: Smalt Blauw en Gallium grijs
12 • Tweekleur*: French Blue en Caldera zwart
13 • Tweekleur*: Gallium Grijs en Carlinite grijs
14 • Tweekleur*: Red Purple en Caldera zwart

**Standaard of optie, naargelang de versies.        ***Standaard, naargelang de motorvariant.*Optie.

De PEUGEOT 108 is leverbaar in acht koetswerkkleuren, waaronder de nieuwe kleur French Blue. 
Voor de 108 berline, drie- en vijfdeurs, is de tweekleur-uitvoering nu beschikbaar in zes nieuwe versies. 

KLEUREN

1 • Lichtmetalen 15'' velg Thorren 
met diamanteffect** 

2 • 15'' wieldop Brecola ***
3 • 14'' wieldop Xaurel ***

Velgen &
wieldoppen



1 • Leder - Claudia zwart met sierstiksels*
2 • Stof - Carolight zwart/rood/blauw
3 • Stof - Curitiba zwart/grijs
4 • Stof - Carolight Red Purple/Aïkinite
5 • Stof - Rayura zwart/grijs

*Optie.

Er zijn vijf bekledingen beschikbaar. 
De stoffen bekleding Curitiba zwart/grijs is enkel beschikbaar in de 108 Access. 
De 108 berline Active en Allure zijn leverbaar met de stoffen bekleding Carolight, 
een fris Schots ruitmotief in de combinatie zwart met blauwe en rode strepen, 
of Red Purple met Aïkinite.
De PEUGEOT 108 TOP! is voorzien van de nieuwe stoffen bekleding Rayura zwart/grijs. 
De lederen bekleding Claudia met sierstiksels* is verkrijgbaar in optie voor beide
koetswerkversies in de Allure-afwerking.

BEKLEDINGEN
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3

4



LIGNE DE STYLE
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1. Stereo oortjes - kleur Purple of Gun
2. Modelauto's 3"*, 108 Berline en 108 TOP!
(display met 24 stuks)
3. Tattoo horloge
4. Tatoeagestickers

'My little fridge' -lunchbox niet beschikbaar in België

5. Case voor iPhone 5 – 5S en 4 – 4S thema Dressy
(2 artikelnummers)

6. Notitieboekje thema Diamond, met grijze pen
7. Sleutelhanger 108

*inch (duim)



ACCESSOIRES

2 6 7 8

53 4
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1   Auto met 'Ligne S'-personalisatie: 
body kit, spiegelhulzen en stickers 

2   'Ligne S'-diffuser met verchroomd
uitlaatstuk

3   'Ligne S'-mattenset

4   Garmin-navigatiesysteem

5   Kinderzitje Kiddy Cruiser Fix Pro

6   Voorgevormde mattenset

7   Lichtmetalen 14'' velg AXEL 
(ook verkocht per 4)

8   Set dakstangen

Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, uitrustingen
en diensten van topkwaliteit aanbieden.

PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot ontwierp een uitgebreid
assortiment accessoires, volledig
afgestemd op uw Peugeot. Meer
informatie hierover vindt u bij uw
Peugeotverkooppunt.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België 0032 (0)78 15 16 15

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) PEUGEOT VERZEKERING is een product van AXA Belgium n.v., verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder het nummer 0039 (K.B. 04-07-1979, S.B. 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel- Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor AXA Belgium n.v.
De door de FSMA erkende Peugeot-dealers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-dealers die niet door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger. 
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België. 
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door Peugeot Finance, merk van PSA Finance Belux s.a. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr. 019653A, Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, tel: 0032 (0)23 70 77 11, 
onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.
De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de versie
zijn de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn producten constant te verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik de technische specificaties, de
uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om de kleuren en glans natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een
document met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Peugeot-verkooppunt. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd - 
in welke vorm dan ook - zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot.

VOOR UW GEMOEDSRUST
PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg 
van 3 jaar op de koetswerklak en 12 jaar
tegen doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 26 27 61 20 komt u elke tegenslag 
te boven, in heel West-Europa. Peugeot
Assistance (1) waakt 24 uur op 24, 
7 dagen op 7.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke
formules op maat om onbekommerd te
kunnen rijden. Van wegbijstand tot
herstelling van een defect, vervanging 
van slijtage-onderdelen of
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst voor uw wagen 

en blijft altijd genieten van de Peugeot-
kwaliteitsgarantie en van optimale
bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt
verzekeringscontracten
aan zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het
Peugeot-net:
• Bescherming van het voertuig: 3 jaar
waardegarantie, geldig in geval van totaal
verlies of diefstal.
• Uniek: dekking totaal verlies van het
overgenomen voertuig.
• 2 franchiseniveaus waaronder de
vrijstelling 0 euro bij het 1ste schadegeval.
• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan
voorkomt de Click dat uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp
automatisch inbegrepen bij een ongeval,
poging tot diefstal, diefstal of brand +

dankzij uw omnium, vervangwagen
(maximaal 3 maanden).
• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-
verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.
Met Peugeot Verzekering kunt u dus
rekenen op de inzet van het hele Peugeot-
net én geniet u van alle voordelen van een
gevestigde verzekeringsmaatschappij.
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96
390 (enkel in België) te bellen voor een
offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING
Wenst u vaker van auto te veranderen? 
Het kan!
Deze financiering biedt u een originele
mogelijkheid om uw nieuwe Peugeot aan te
schaffen. Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het

contract beslissen om uw Peugeot te
houden door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met
overname van uw oude wagen
(gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling
gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over maximaal 72 maanden
(volgens wettelijke bepalingen).
Opgelet: geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER

PEUGEOT-NET & DIENSTEN


