
JAUNAIS PEUGEOT 208 GTi 



 LEĢENDA S
ATDZIMŠANA

Jaunā PEUGEOT 208 GTi sportiskais un ieturētais izskats, 
ekskluzīvais i-Cockpit un pirmklasīgā veiktspēja neļauj šaubīties 

par šī modeļa ambīcijām un pašpārliecināto raksturu.

Nekas nav atstāts nepamanīts: lielāka atstarpe starp riteņiem, 
sarkani bremžu suporti, GTi logo aizmugures sānos, spoilers un 

trapeces formas hromētais dubultais slāpētājs iepriecinās sporta 
draugus.

Ar jaunu tekstūras krāsu, jaunu 208 zirgspēku dzinēju, radikālo 
versiju by PEUGEOT Sport vai jaunu tehnoloģisku aprīkojumu, 

jaunais PEUGEOT 208 GTi nes tālāk GTi leģendu.



 SP ORTISK S  UN 
PILNASINĪGS

Jaunā PEUGEOT 208 priekšējā daļa ir pievilcīga un iespaidīga: 
jaunais priekšējais bamperis ir ar asākām un precīzākām detaļām 

un “muskuļotāks”. Platākais priekšējais režģis un to ietverošā 
līste ir biezāki un tagad pilnībā integrēti priekšējā bamperī.

Iespaidīgā un elegantā jaunā Ice Silver tekstūras krāsa, kas 
vienlaikus šķiet gan matēta, gan spīdīga, papildina jaunā 

PEUGEOT 208 GTi stilu un padara to vēl sportiskāku.

Toni piešķir lielāka atstarpe starp riteņiem, sarkanie bremžu 
suporti un standarta aprīkojumā esošie 17 collu vieglmetāla 

diski. Par sportisko GTi versiju nepārprotami liecina sarkanās 
detaļas: hromētā rūtaina raksta līste priekšējā režģī, kā arī turpat 

un uz aizmugures paceļamajam durvīm esošais uzraksts PEUGEOT. 



 PA S TIPRIN ĀTA S 
EMOCIJAS

Ērti iekārtojies GTi sēdeklī ar ādas pārklājumu* un novieto rokas uz ādas stūres, kas izrotāta ar GTi 
logo. Vadīātāja vieta ir iekārtota ergonomiski, tava labā roka, it kā pati no sevis atrod hromēto

pārnesumu pārslēgu, kas rotāts ar sarkanu krāsu.

Pat vissīkākā detaļa sniedz savu ieguldījumu īpašās GTi gaisotnes veidošanā: sēdekļu sarkanās 
dekoratīvās nošuves, roku balsti durvīs, pārnesumu pārslēga ādas ietvars un stāvbremzes svira*, melnas 

drošības jostas ar sarkanu svītru, priekšējo durvju spīdīgi melnie rokturi ar sarkanu svītru, sliekšņu līstes 
ar logo un sportiskie alumīnija pedāļi.

Ar sarkanām LED gaismām apmalotie indikatori ir ar rūtaina raksta pamatni, kas veidojas no
matētas un spīdīgas krāsas saspēles, un no aizmugures izgaismotiem retro stila rādītājiem.

*Āda un citi materiāli. Sīkāku informāciju par ādas interjeru atradīsi tirdzniecības salonā piedāvātajos tehniskajos datos vai mājas lapā 
www.peugeot.lv.



AIZR AUJOŠA UN 
INTUITĪVA

VADĪŠANA
Iesēdies sava jaunā PEUGEOT i-Cockpit vadītāja vietā un izbaudi 

tiešas emocijas un ērtu vadīšanu. Jau sākot ar pirmo saskari tu un 
tavs auto kļūsit par veselumu. Viss PEUGEOT 208 GTi ir viens liels 

piedzīvojums: šis automobilis ir kā ir uzbūvēts ap tevi: augstu 
novietotais instrumentu bloks un kompaktā stūre nodrošina 

precīzu darbu un stimulējošu, instinktīvu un drošu vadīšanu, 
un tev pat nav jānovērš skats no ceļa.

Dažādas funkcijas ir tikai pirkstu stiepiena attālumā, pateicoties 
standarta aprīkojumā esošajam ideāli novietotajam 7 collu 

skārienjutīgajam ekrānam un tā sarkanās un melnās krāsas Redline 
tēmas navigācijas sistēmai. Šis ekrāns ir vienots ar Jack/ USB 

ligzdām, kas ļauj klausīties mūziku vai lejupielādēt dažādas iekārtas, 
un var veikt drošus tālruņa zvanus, pateicoties BluetoothÂ® 

savienojumam.



20 8 GTi  
LEĢENDAS 

ATGRIEŠANĀS
PEUGEOT Sport piedāvā vēl radikālāku leģendārā GTi izpildījumu. 

Ar zemāku virsbūvi un platāku atstarpi starp riteņiem jaunais 208 GTi 
by PEUGEOT Sport ir īsta dāvana visiem rallija faniem. Izteikti slīpais 

vējstikls un ar melnu matētu tekstūras krāsu un sarkanu laku pārklātā 
virsbūve piesaista skatienus. Priekšējo režģi veido un līdzsvaro matētais 

melnais rāmis un sarkana izliekta līste.

1,6L THP 208 S&S Euro 6 dzinējs ar 208 ZS jaudu un griezes momentu 
līdz 300 Nm ļauj jaunajam 208 GTi by PEUGEOT veikt paātrinājumu no 

vietas līdz 100 km/h tikai 6,5 sekundēs un nobraukt 1000 metrus 26,5 
sekundēs. Šis modelis ļauj arī uzticēties savu spēju līmenī esošajai 

bremžu sistēmai. Diski ir 18 collu alumīnija īpašie diski. 



20 8 GTi  
R ADIK ĀLS UN 
SPORTISKS

Sēžoties pie 208 GTi by PEUGEOT Sport ar specifiskajiem dziļajiem 
sēdekļiem stūres saglabāsit precīzu trajektoriju un izbaudīsit 
braucienu ikvienā situācijā.

Amortizatori ar priekšējām atsperēm un mazliet uz aizmuguri 
novietotais krusta stabilizators nodrošina precīzu un lielisku 
stūrēšanu, labu noturību uz ceļa un intensīvu braukšanas pieredzi.

ESP un riteņu pretslīdēšanas sistēma ir iestatīta tā, lai tās vadītāja 
darbā iejauktos mazāk un nodrošinātu labāku vilces spēku un ļautu 
Torsen paaugstinātas berzes diferenciālim veikt savu darbu.
Zemākais smaguma centrs, jauna tilta ģeometrija un Michelin Pilot 
Super Sport 205/40 ZR 18 riepas uz 18 collu vieglmetāla diskiem 
optimizē saķeri ar ceļu un nodrošina pirmklasīgu stabilitāti, 
galvenokārt līkumos.



EMOCIJU
MEHĀNIKA
GTi leģendas pamatā vispirms ir mundrs un sportisks dzinējs. 208 zirgspēku benzīna turbo dzinējs ir īsta "piedzīvojumu mašīna". 
Kopā ar saīsināto pārnesumu 6 ātrumu manuālo pārnesumu kārbu piedāvātais dzinējs ļauj maksimāli izmantot virsbūves īpašības, 
un padara jauno PEUGEOT 208 GTi par Peugeot sporta automobiļu prasmju cienīgu pārstāvi.

ŠASIJA

Jaunais PEUGEOT 208 GTi piedāvā pirmklasīgu, dinamisku un precīzu uzvedību uz ceļa nepietiekamas un pārmērīgas vadāmības 
apstākļos. Emocijas ir sajūtamas uzreiz, tikko riteņi sāk griezties. Smalki iestatītā piekare (McPherson priekšā, deformācijas šķērssija 
aizmugurē), stingrāka piekare un lielāka starp riteņiem (+10 mm priekšpusē un +20 mm aizmugurē) padara jauno PEUGEOT  208 GTi 
par veiklu un precīzu automobili, kas piedāvā brīnumainas emocijas.

Jaunā PEUGEOT 208 GTi ar PEUGEOT i-Cockpit un kompakto stūri, pielāgoto piekari un optimālo svaru (1160 kg) ritošā daļa piedāvā 
pirmklasīgu komforta un sportiskas uzvedības uz ceļa kombināciju, kā arī nodrošina drošu un ļoti izbaudāmu braukšanas piedzīvojumu.

208 Zs

1598 cm3

M6

300 Nm -  3000 tr/min

3000 -  6000 tr/min

5,58 kg/Zs
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1,6L THP 208 S&S

JAUDA

DARBA TILPUMS

PĀRNESUMU KĀRBA

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

MASAS/ JAUDAS ATTIECĪBA

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (l/ 100 km) (1)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UZ ŠOSEJAS (l/ 100 km) (1)

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/ 100 km) (1)

 CO IZMEŠI  2 (g/km)

M6 : 6 ātrumu manuālā pārnesumu kārba
S&S : Stop un Start. 

 (1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.



 DROŠĪBA UN 
PRECIZITĀTE
Jaunā PEUGEOT 208 GTi lieliskā veiktspēja pieprasa arī atbilstoši pielāgotu bremžu sistēmu. Jaunā PEUGEOT 208 GTi 
efektīvā, vienkārši dozējamā un karstumizturīgā bremžu sistēma ar ventilētiem diskiem (diametrs 302 mm priekšpusē un 
249 mm aizmugurē) un sarkanas krāsas bremžu suportiem nodrošina drošību ikvienā situācijā.

Jaunajam PEUGEOT  208 GTi ir izslēdzama ESP (dinamiskā stabilitātes kontrole) ar šādām sistēmām:

• ASR (riteņu pretslīdēšanas sistēma)
• AFU (ārkārtas bremzēšanas sistēma), kas nodrošina maksimālu bremzēšanas spēku, ja nospiešanas uz bremžu pedāli ātrums   
  pārsniedz zināmu robežu
• ABS (riteņu pretbloķēšanas sistēma), kas kavē riteņu bloķēšanu pēkšņas bremzēšanas gadījumā un palīdz saglabāt 
  transportlīdzekļa vadāmību
• REF (elektronisks bremzēšanas spēka sadalītājs), kas sadala bremzēšanas spēku starp priekšējiem un aizmugures riteņiem.

Jaunajam PEUGEOT 208 GTi ar labāku drošības aprīkojumu (6 standarta aprīkojumā ietilpstoši gaisa spilveni, kruīza 
kontrole/ ātruma ierobežotājs, brīdinājuma gaismu automātiska ieslēgšanās) ir uzstādīta arī jaunā Active City Brake 
tehnoloģija (automātiska bremzēšana, lai novērstu sadursmes draudus pilsētā), kas ļauj novērst avāriju vai atvieglot 
tās sekas. Sistēma strādā pilsētas satiksmē, kad automobiļa ātrums ir zem 30 km/ h.



AUGSTĀK ĀS 
TEHNOLOĢIJAS

PRIEKŠĒJIE LUKTURI

Standarta aprīkojumā ietilpst halogēna gaismas ar četrstūra konstrukciju un gaismas joslu iekšpusē, kā arī jaunās paaudzes 
virziena gaismas ar LED flat-guide* tehnoloģiju, kas piešķir jaunā PEUGEOT 208 GTi priekšpusei skaidri atpazīstamu izskatu. 
Šie priekšējie lukturi nodrošina lielisku redzamību ikvienos apstākļos, galvenokārt līkumos.

Dienas gaitas un virziena lukturi ir ar LED. Pēdējie aptver tālās gaismas un piešķir jaunajam PEUGEOT 208 GTi asu kaķa 
skatienu.

*Garena gaismas josla ar LED gaismām (100% LED).

AIZMUGURES LUKTURI

Jaunā PEUGEOT 208 GTi raksturīgie priekšējie lukturi un jaunie 3D “nagi” no LED lukturiem aizmugurē ir skatienus 
piesaistoši un pārsteidzoši. 



PEUGEOT UN 
 VIDE

Katram jaunajam modelim Peugeot ir izmantojis savas ar vides 
aizsardzību saistītās zināšanas un pieredzi, lai samazinātu degvielas 
patēriņu un izmešu daudzumu. Jaunais PEUGEOT 208 GTi šīm pūlēm 
piešķir ļoti konkrētu formu.

Gan svars, aerodinamika, riepas, gan arī tehnoloģiskā prasmju 
informācija kalpo draudzīgumam videi. 25% no jaunajā PEUGEOT 208 
GTi izmantotajiem polimēriem ir atkārtoti izmantoti vai dabiski 
materiāli, un aizmugures bamperis ir pilnībā izgatavots no atkārtoti 
lietotiem materiāliem (dabiska šķiedra, atkārtoti izmantoti 
materiāli (ne metāli), biomateriāli).

Vieglā (vien 1160 kg) jaunā PEUGEOT 208 GTi CO2 izmeši ir tikai 125 
g/km un vidējais degvielas patēriņš ir 5,4 l/100 km, degvielas patēriņš 
pilsētā ir 7,0 l/100 km un uz šosejas 4,5 l/100 km (atbilstoši direktīvai 
99/100/CE).



INTER JERI KR ĀSAS

DISKI

1. Club pusāda (1)  melna Mistral Nappa / Caro tekstils ar 
sarkanu svītru*

2. PEUGEOT Sport sēdekļi, Alcantra un TEP melnie 
pārklājumi ar sarkanām dekoratīvām nošuvēm**

Interjeri ir saistīti ar virsbūves krāsām.
(1) Āda un citi materiāli.
*Sīkāku informāciju par ādas interjeru atradīsi tirdzniecības salonā piedāvātajos tehniskajos datos vai mājas lapā www.peugeot.lv.

17” CARBONE dimanta 
vieglmetāla disks, Storm 
krāsa, matēta bezkrāsaina 
laka*

17” CARBONE alumīnija krāsa, 
Storm matēta krāsa*

17” CARBONE dimanta 
vieglmetāla  disks, melna 
Onyx krāsa, spīdīga 
bezkrāsaina laka*

18” LITHIUM vieglmetāla  
disks**

Parastā krāsa

Metāliskas krāsas

Parastā krāsa Coupe Franche**

Perlamutra krāsa

Balts Banquise*

Sarkans Rubi

Balts Perle Nacré

Melns Perla Nera

Ice Silver

Orange Power*

Melns Matt / Sarkans

* Nav pieejams ar versiju GTi by PEUGEOT Sport. **Pieejams tikai ar versiju GTi by PEUGEOT Sport.



1. Vīriešu ādas cimdi

2. Matēta keramikas krūze

3. Metāla lampa ar LED gaismām

4. Metāla pildspalva

5. GTi atslēgu turētājs

6. Sporta soma

7. GTi vīriešu krekls ar īsām piedurknēm

8. Cepure ar nagu

GTi 
DVĒSELE

1

4

2

5

6

87

3



SPORTISKS
Jaunā PEUGEOT 208 GTi lietotnēm, funkcijām un sakaru 
pakalpojumiem var piekļūt no 7 collu skārienjutīgā ekrāna.

Mirror Screen * 
Mirror Screen funkcijas ļauj izmantot ar Mirrorlink®** vai 
Carplay®*** savietojamas viedtālruņa lietotnes uz 7 collu 
skārienjutīgā ekrāna. Optimālas lasāmības un drošas lietošanas 
nodrošināšanai savietojamās lietotnes ataino ar īpašu vadīšanai 
pielāgotu saskarni.

PEUGEOT Connect Apps*
Pakalpojumi, kurus var izmantot ar PEUGEOT 208 7 collu skārien-
jutīgo ekrānu, pateicoties papildaprīkojumā esošajam 3G intern-
eta modemam. Paketi veido 18 sakaru pakalpojumi, kas ļauj reālajā 
laikā iesniegt vadītājam praktisku informāciju, kas padara ikdienas 
braucienus vienkāršākus: tuvumā esošās brīvās stāvvietas, 
degvielas cenas tuvumā esošajās degvielas uzpildes stacijās, 

satiksmes informācija, laika ziņas, Michelin vai TripAdvisor 
tūrisma informācija, telefonu grāmata un arī Coyote lietotne 
(pieejama atkarībā no valsts).

PEUGEOT Connect Packs*
Vēl lielāka komforta un drošības nodrošināšanai tagad piedāvā 
vēl trīs jaunas sakaru pakalpojumu pakas:

• Pack Monitoring: virtuāla apkopes grāmata (automātiska 
sekošana nobraukumam un veicamajiem apkopes darbiem) un 
ekonomiska vadīšana (individuāli padomi par vadīšanas stilu)
• Pack Mapping****: Transportlīdzekļa atrašanās vietas stāvvietā 
identificēšana, brīdinājumi uz e-pastu par transportlīdzekļa
 lietošanu (ārpus iepriekš noteiktās vietas un laika), pašreizējā 
un veiktā maršruta atainošana
• Pack Tracking****: nozagta transportlīdzekļa atrašanās vietas 
nosūtīšana kārtības aizsardzības orgāniem.

*Atkarībā no valsts un aprīkojuma līmeņa, šis pakalpojums ir vai nu papildu vai standarta aprīkojumā, vai arī nav pieejams.
**Tikai lietotnes ar MirrorLink™ vai Carplay® sertifikātu strādā stāvēšanas un braukšanas laikā (atkarībā no situācijas). Braukšanas laikā nestrādā daļa lietotnes 
funkciju. Zināma tipa saturs, kas tavā viedtālrunī var būt pieejams bez maksas, pieprasa līdzvērtīgas maksas lietotnes ar MirrorLink™ vai Carplay® sertifikātu 
pasūtīšanu. Mirror Screen funkcija strādā ar MirrorLink™ savietojamos Android, Blackberry un Windows Phone telefonos ar MirrorLink™ tehnoloģiju un iOS 
telefonu gadījumā ar Carplay®, ar priekšnoteikumu, ka telefona pakalpojuma paketē ietilpst interneta savienojums.
Jaunajos viedtālruņos šos pakalpojumus sāk pakāpeniski uzstādīt. Vairāk informācijas atradīsi adresē http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
***Carplay® ir Apple komunikāciju protokols. Pieejams PEUGEOT 208 SW 2015 gada beigās.
****Sakaru pakalpojumu maksas pakete. Pasūtījuma nosacījumi ir pieejami tirdzniecības pārstāvniecībā un www.peugeot.lv

PEUGEOT ASSISTANCE – 

Peugeot Assistance.

garantija.

PEUGEOT BUTIKS

Peugeot.

PEUGEOT INTERNETS

www.peugeot.com
www.peugeot.lv


