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NIEUWE PEUGEOT 208 GTi



DE MYTHE
HERBOREN

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi laat geen misverstand bestaan
over zijn ambities en sterke karakter. Hij overtuigt direct door

zijn nieuwe sportieve en strakke design, zijn exclusieve 
i-Cockpit en superieure prestatieniveau.

Aan elk detail werd aandacht besteed: vergrote spoorbreedte,
rode remklauwen, inserts met GTi-logo op de achterste

zijruitstijl, spoiler en dubbele trapeziumvormige verchroomde
uitlaatpijp zullen sportieve rijders doen watertanden.

Met zijn nieuwe textuurlak, zijn nieuwe 208 pk-motor, zijn
radicale uitvoering ‘by PEUGEOT Sport’, en zijn nieuwe

hightechuitrusting blaast de nieuwe PEUGEOT 208 GTi de
GTi-legende nieuw leven in.



SPORT IE F  EN
GERAFFINEERD

De voorzijde van de nieuwe PEUGEOT 208 is net zo
aantrekkelijk als indrukwekkend: de nieuwe bumper is nog

scherper, preciezer en gespierder ontworpen. De bredere
rooster met dikke rand is nu volledig geïntegreerd in de

bumper.

De aparte en opwaarderende nieuwe textuurlak in de kleur Ice
Silver voelt verrassend aan en oogt tegelijk mat en glanzend.

Deze lak accentueert het design van de auto en versterkt het
sportieve karakter van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi.

In combinatie met de vergrote spoorbreedte en de rode
remklauwen zetten de standaard 17’’ lichtmetalen velgen

de toon. De GTi-spirit is herkenbaar aan een reeks rode
accenten: een sierstrip in de rooster met verchroomd

dambordpatroon en de merknaam PEUGEOT op de rooster
en de achterklep verwijzen duidelijk naar de wereld van de

autosport.



SENSAT I ES
VER ZEKER D

Neem plaats in de halflederen zetels met GTi-logo en pak het - ook van een GTi-logo voorziene -
met nerfleder beklede sportstuur vast. U vindt automatisch de ideale zitpositie en uw hand glijdt

intuïtief naar de satijnchromen versnellingspookknop met rode accenten.

Elk detail verrijkt de GTi-spirit: rode sierstiksels op de zetels, de armsteunen van de deuren, de hoes
van de versnellingspook en de met leder beklede handremgreep, zwarte veiligheidsgordels met rode

bies, glanzend zwarte deurgrepen met rode bies, deurdrempels met logo en aluminium sportpedalen.

De tellers van het instrumentenpaneel recht voor u zijn omrand met rode led-verlichting en hebben
een mat en glanzend dambordpatroon als achtergrond en wit verlichte wijzernaalden.



INTU Ï T IEVE
EN INTENSE  

RIJBELEVING
Stap in en ervaar meteen de unieke sensaties en het

bedieningsgemak van de PEUGEOT i-Cockpit. Onmiddellijk voelt
u zich één met uw auto. De nieuwe PEUGEOT 208 GTi is dan ook

ontworpen met de bestuurder als uitgangspunt: dankzij het
verhoogde instrumentenbord en het compacte stuur kunt u, zonder

uw blik van de weg te wenden, genieten van een dynamisch,
intuïtief en veilig rijgedrag.

Via het ideaal geplaatste, standaard 7’’ touchscreen, uitgevoerd
volgens het sportieve thema Redline in rood en zwart, kunt u met

uw vingertoppen het navigatiesysteem en diverse andere functies
bedienen. Het scherm is voorzien van jack- en USB-aansluitingen

zodat u naar uw favoriete muziek kunt luisteren of uw apparatuur
kunt opladen, en van een Bluetoothverbinding om veilig te bellen.



DE LEGEN D E
I S  TERUG

PEUGEOT geeft opnieuw gestalte aan de GTi-legende met een nog
radicalere versie, ontwikkeld door PEUGEOT Sport. Met zijn lagere

ophanging en grotere spoorbreedte weet de nieuwe 208 GTi by
PEUGEOT Sport elke liefhebber van sportieve sensaties te bekoren.

In de tweekleurige ‘Coupe Franche’-uitvoering* - getextureerd
matzwart en glanzend rood - is hij pas echt een blikvanger. Deze

kleurstelling wordt herhaald in de rooster met matzwart profiel
bovenaan en rood profiel onderaan. 

Aangedreven door een 1,6 l THP 208 pk S&S Euro 6-motor met een
vermogen van 208 paarden en een koppel tot 300 Nm ( Newton

meter), trekt de nieuwe 208 GTi by PEUGEOT Sport op van 0 tot 
100 km/u in 6,7 seconden en legt hij vanuit stilstand 1000 m af in

26,7 seconden. Met zo’n acceleratievermogen beschikt hij uiteraard
over een even performant remsysteem. Gecombineerd met

speciale lichtmetalen 18’’ velgen, zijn de remschijven met een
diameter van 323 mm diameter en een dikte van 28 mm voorzien

van vaste Brembo-remklauwen - getekend Peugeot Sport - met vier
zuigers die garant staan voor ultrastabiel remmen.

*Optie.

208 GTi by



RADICAAL  EN
SPORTIEF

Achter het stuur van de 208 GTi by PEUGEOT Sport, in de
speciale kuipzetel ontwikkeld door PEUGEOT Sport, merkt u
meteen dat deze nieuwe 208 GTi bijzonder strak stuurt en in alle
omstandigheden unieke rijsensaties biedt.

Schokdempers met specifieke veren in combinatie met een
specifieke ophangingsgeometrie maken de besturing een stuk
responsiever, wat de precisie en wendbaarheid ten goede komt
en het rijplezier nog intenser maakt.

ESP en tractiecontrole werden geherkalibreerd om minder snel in
te grijpen, maximale grip te verzekeren en optimale werking van
het Torsen gelimiteerd-slip-differentieel toe te laten. Het lagere
zwaartepunt, in combinatie met een aangepaste geometrie en
banden van het type Michelin Pilot Super Sport 205/40R18 op de
standaard lichtmetalen 18’’ velgen perfectioneren de grip en
garanderen een opmerkelijke wegligging: een voordeel van
formaat in bochten!

208 GTi by



EEN SENSAT IONELE  
MAC HINE

Wat de GTi tot mythe maakt, dat is op de eerste plaats een pittige en sportieve motor. De 208 pk leverende turbomotor is een
sensationele krachtbron. Gekoppeld aan een manuele 6-versnellingsbak (met korte overbrengingsverhoudingen) haalt hij het beste uit
het onderstel en maakt van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi een waardige vertegenwoordiger van de sportieve knowhow van het Merk.

WEGLIGGING

Het rijgedrag van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi is efficiënt, dynamisch en nauwkeurig, zonder verraderlijk onderstuur of overstuur. Al na de
eerste meters is de emotie voelbaar. Dankzij zijn haarfijn afgestelde onderstel (Pseudo Mc Pherson vooraan, torsieas achteraan), versterkte
vering, en 10 mm extra spoorbreedte vooraan en 20 mm achteraan, brengt de nieuwe PEUGEOT 208 GTi u met zijn wendbaarheid en
stuurprecisie op elk wegtype in vervoering. Laat uw emoties de vrije loop! 

Samen met de PEUGEOT i-Cockpit en zijn compacte stuur, aangepaste wielophanging, en optimale gewicht (1235 kg) dat de auto zuiniger en
vinniger maakt, zorgt het onderstel van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi voor een perfecte balans tussen rijcomfort en sportieve wegligging.
Weergaloos rijgenot in alle veiligheid verzekerd.

208 pk

1598 cm3

BVM6

300 Nm vanaf 
3000 tr/min

Van 3000 
tot 6000 tr/min

5,58 kg/pk

 7,0
4,5
5,4

125

1,6 l THP 208 pk S&S

VERMOGEN

CILINDERINHOUD

VERSNELLINGSBAK

MAXIMAAL 
KOPPEL

BESCHIKBAARHEID 
KOPPEL 

VERHOUDING 
GEWICHT/VERMOGEN

VERBRUIK IN DE STAD (l/100 km) (1)

VERBRUIK BUITEN DE STAD (l/100 km) (1)

GEMENGD VERBRUIK (l/100 km) (1)

GEMENGDE CO2-UITSTOOT (g/km)

 BVM6: manuele 6-versnellingsbak.
S&S : Stop & Start.
(1) Volgens 99/100/CE-richtlijn.



VE IL IGHE ID  EN
PRECIS IE

Het prestatieniveau van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi vereist een aangepast remsysteem. Dankzij de geventileerde
remschijven (diameter 302 mm vooraan, 249 mm achteraan) voorzien van rode zwevende remklauwen, kan het
efficiënte, makkelijk doseerbare en hittebestendige remsysteem in alle omstandigheden uw veiligheid garanderen.

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi is uitgerust met een uitschakelbare ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) inclusief:

• ASR (TCS, antislipregeling).
• AFU (EBA, noodremassistentie) verhoogt de remdruk maximaal, zodra de snelheid waarmee het rempedaal wordt ingedrukt

een bepaalde drempel overschrijdt.
• ABS (antiblokkeersysteem) voorkomt dat de wielen bij een noodstop blokkeren, zodat de auto bestuurbaar blijft.
• REF (EBD, elektronische remkrachtverdeler) verdeelt de remdruk over de voor- en achterwielen.

Naast de beste veiligheidsvoorzieningen (standaard 6 airbags, cruise control en snelheidsbegrenzer, automatisch inschakelen
van de alarmknipperlichten) biedt de nieuwe PEUGEOT 208 GTi nu ook de nieuwe Active City Brake*-technologie (automatisch
remmen bij een dreigende aanrijding in de stad) die tot een snelheid van 30 km/u en indien de bestuurder niet reageert, een
aanrijding kan voorkomen of de ernst ervan beperkt.

*Optie



TOPTECHNOLOGIE

KOPLAMPEN

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi is standaard voorzien van koplampen met een rechthoekige interne structuur, en van richtingaanwijzers
en accentverlichting met de LED flat guide*-technologie die een verfijnd licht geeft. Hiermee krijgt de auto een scherpe, duidelijk
herkenbare blik. 
Deze koplampen verzekeren onder alle omstandigheden een optimaal zicht, vooral zijwaarts en in bochten. 
Ook de dagrijverlichting en richtingaanwijzers werken met LED’s. Het zijn overigens de LED’s rond de koplampen die de nieuwe PEUGEOT
208 GTi zijn typische katachtige en onweerstaanbare uitstraling geven.

*Platte LED-lichtrail - 100% LED-verlichting (licht emitterende diodes).

ACHTERLICHTEN

De achterlichten van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi met LED**-technologie en matrode 3D-strepen zijn ware
hoogstandjes van technologie. Ze zijn kenmerkend voor de stijl van het Merk en trekken direct de aandacht.

**100% LED-verlichting (licht emitterende diodes).



P EUGEOT EN
HET  MIL IEU

PEUGEOT schakelt al zijn expertise en knowhow in om het verbruik en de
uitstoot van zijn auto’s maximaal te reduceren. Dit blijkt overduidelijk in de
nieuwe PEUGEOT 208 GTi. 

Gewicht, aerodynamica, banden en technologische kennis, alles wordt
ingezet om de impact op het milieu te verminderen en het ecodesign verder
te ontwikkelen. Zo is 25% van de gebruikte kunststoffen van de nieuwe
PEUGEOT 208 GTi afkomstig uit recycling of van natuurlijke oorsprong,
inclusief de achterbumper die volledig uit groene materialen bestaat
(natuurlijke vezels, gerecycleerde niet-metalen, biomaterialen). 

De lichte nieuwe PEUGEOT 208 GTi - hij weegt amper 1235 kg - stoot slechts
125 g/km CO2 uit bij gemengd gebruik, en verbruikt slechts 5,4 l/100 km bij
gemengd gebruik, 7,0 l/100 km in de stad en 4,5 l/100 km buiten de stad
(volgens 99/100/CE richtlijnen).



B EKLED INGEN

VELGEN

KLEUREN

1. Halfleder Club Nappa Mistral met rode bies* 2. Kuipzetels PEUGEOT SPORT Alcantara en TEP Mistral met rode
sierstiksels**

Lichtmetalen 17’’ velg 
CARBONE diamanteffect, 

Storm grijs, matte kleurloze lak *
(standaard)

Lichtmetalen 17’’ velg 
CARBONE, Storm grijs, 

mat* (optie)

Lichtmetalen 17’’ velg 
CARBONE diamanteffect,

Onyx zwart, glanzende 
kleurloze lak * (optie)

Lichtmetalen 18’’ velg 
LITHIUM** (standaard)

Effen kleur Paarlemoerkleur
(optie)

Banquise* wit Perle Nacré wit

Ice Silver

*Niet beschikbaar voor de GTi by PEUGEOT Sport. **Enkel beschikbaar voor de GTi by PEUGEOT Sport.

Textuurlak
(optie)

Coupe Franche**
(optie)

Metaalkleuren
(optie)

Rubi rood Perla Nera zwart Orange Power*



1. Lederen rijhandschoenen voor heren

2. Matte, keramische mok

3. Metalen veiligheidslamp met LED's

4. Metalen pen

5. GTi-sleutelhanger

6. Sporttas

7. GTi-herenpolo met korte mouwen

8. Baseballcap

SP IR IT
DE GTi

1

54

7 8

6

2 3



SPORT IEF

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi is voorzien van apps, hulpmiddelen
en communicatiemogelijkheden die vlot te bedienen zijn via het
handige 7’’ touchscreen.

Mirror Screen*
Met de Mirror Screen-functie kunt u smartphone-apps die
compatibel zijn met Mirrorlink®** of CarPlay®*** bedienen op het
7” touchscreen van uw PEUGEOT. Om de schermleesbaarheid en
rijveiligheid te optimaliseren, verschijnen de compatibele apps op
een aangepaste interface.

PEUGEOT Connect Apps*
Diensten toegankelijk via het 7’’ touchscreen van de PEUGEOT 208
dankzij een optionele 3G stick en een abonnement. Met dit pakket
van 17 geconnecteerde diensten ontvangt de bestuurder realtime-
informatie die het rijden vergemakkelijkt: beschikbare parkeer-
plaatsen in de buurt, brandstofprijzen in naburige tankstations, 
verkeersinformatie, weerbericht, toeristische informatie uit de 
Michelingids (rode en groene), TripAdvisor en Coyote.

*Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies.
** Enkel MirrorLink™- of CarPlay®-gecertificeerde apps werken zowel in een stilstaande auto als tijdens het rijden. Sommige functies van de betrokken apps zullen tijdens het
rijden niet beschikbaar zijn. Bepaalde content die gratis toegankelijk is op uw smartphone vereist een MirrorLink™ - of CarPlay®-gecertificeerde gelijkwaardige app tegen betaling.
De MirrorScreen-functie werkt via de MirrorLink™ -technologie voor telefoons met het Androïd-, Blackberry- en Windows Phone-besturingssysteem die compatibel zijn met
MirrorLink™ en met CarPlay® voor telefoons met iOS-besturingssysteem, op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang afsloot bij zijn provider.
De nieuwe smartphones zullen gaandeweg met deze technologie uitgerust zijn.
***CarPlay® is een communicatieprotocol van Apple. Eind 2015 beschikbaar voor de PEUGEOT 208 GTi.

EN CONNECTED

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

(1) Vraag uw verdeler de overeenkomstige 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, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 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 N.V. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor Axa Belgium N.V. De door de FSMA erkende Peugeot verdelers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V.
De Peugeot verdelers 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.
(4) Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van minimum 15% Klassieke lening : lening op afbetaling. Voorstellen gedaan door Peugeot Finance,
merk van PSA Finance Belux N.V. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr. 019653A, Sterstraat 99 te B-1180 Brussel, Tel : 02/370 70 11, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en de afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals zij gekend zijn op het moment van het drukken van dit document. Naargelang de versie is de voorgestelde uitrusting
standaard ofwel in optie. In het kader van het streven naar een constante verbetering van de producten kan Peugeot op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige
fotografische reproductietechnieken laten niet toe de kleuren 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-verdeler. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.

DIENSTEN EN DEALERNET

PEUGEOT BOUTIQUE
Een compleet gamma accessoires en
uitrustingen van Peugeot-makelij die
speciaal voor uw wagen werden
ontworpen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de verdeler van uw keuze.

WEBSITE PEUGEOT 
Ontdek Peugeot op het internet en surf
naar : http://www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België : 078/15.16.15

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 een
waarborg van 12 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 

Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 2 627 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)

Uitbreiding en Onderhoud, twee unieke
formules op maat om kommerloos rond
te rijden. Assistentie bij het herstellen na
een defect, vervanging van de aan
slijtage onderhevige onderdelen bij de
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst op uw wagen en
blijft altijd genieten van de
kwaliteitsgarantie van Peugeot. Voor
optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekerings-
contracten aan, zonder verrassingen,
gekoppeld aan de exclusieve diensten 

van het Peugeotnet :
• Bescherming van het voertuig : 3 jaar

waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering
kiezen voor een klassieke
cashvergoeding of een nieuwe Peugeot
met dezelfde cataloguswaarde. Deze
waardegarantie is geldig gedurende de
eerste 3 levensjaren van uw voertuig.

• Uniek : totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig.

• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1ste
schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.

• De Click.
Hebt u een ongeval, dan voorkomt de
Click dat u daar via uw premie op
afgestraft wordt.

• Bescherming van de mobiliteit. Eerste
hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of
brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (max. 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-
verdeler.

• Een volledige service waarbij
onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.

Kortom, met Peugeot Verzekering
profiteert u van de inzet van het
Peugeotnet én van alle voordelen van
een contract bij een gevestigde
verzekeringsmaatschappij.

Bel het gratis nummer 0800/96 390 voor
een offerte op maat (enkel geldig in
België).

PEUGEOT STRETCHING(4)

Vaker van auto veranderen is nu mogelijk !
Deze financiering biedt u een originele
manier 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 vroegere wagen
(gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN(4)

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 een maximale duur van 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER 


