
Κωδικός εντύπου: N013
Σεπτέμβριος 2018

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που πωλούνται στην 
Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να 
πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, 
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το 
οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία 
πώλησης αυτοκινήτων Peugeot στο ∆ίκτυο ∆ιανομέων Peugeot.
Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η 
AIGLON Α.Ε. (Λεωφόρος Κηφισίας 240-242). 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους 
αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της 
σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι 
έχουν την ισχύ σύμβασης. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα 
να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των 

παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το 
παρόν έντυπο. 
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της 
Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία 
αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο 
εμπόριο. 

Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν 
έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς 
του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος.
Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να 
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. 

Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού 

Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. στο 
τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot.gr  
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε με τα 
σημεία πώλησης του ∆ικτύου Peugeot.

AIGLON A.E.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, info@peugeot.gr

PEUGEOT  108
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & 
BAΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

www.peugeot.gr

του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο λάθος, μη διστά- 
σετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  
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PMF-62569_PEUGEOT_108_T-X_2017_06_updated_FINAL.indd   1 31/08/2018   11:02:29



PEUGEOT 108 – 
1.0 VTi 72 ETG

3
3) 998

 

325 305

 915 935

3 )  

 
3 ) 

35

2

8

1

2 95

3

PEUGEOT 108

PMF-62569_PEUGEOT_108_T-X_2017_06_updated_FINAL.indd   2 31/08/2018   11:02:30

1.0 VTi 72 S&S

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PEUGEOT_108_T-X_GR_2019_print.pdf   1   05/06/2019   10:10:09

CITMrk3
Line



•

•

•
•

•
•
•
•
•

"

•
•

• 

•
•

"
•  

• 

•
•

• "

•

•

• 
νο χρώμα

• 
• 

• "

PEUGEOT 108

PMF-62569_PEUGEOT_108_T-X_2017_06_updated_FINAL.indd   3 31/08/2018   11:02:30

ACCESS 3-θυρο & 5-θυρο
1.0 VTi 72 S&S

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

STYLE 5-θυρο (επιπρόσθετος εξοπλισμός του 108 ACTIVE) 
1.0 VTi 72 S&S / 1.0 VTi 72 ETG

ALLURE 3-θυρο & 5-θυρο / ALLURE TOP! 5-θυρο (επιπρόσθετος εξοπλισμός του 108 STYLE)
1.0 VTi 72 S&S / 1.0 VTi 72 ETG

GT Line 5-θυρο (επιπρόσθετος εξοπλισμός του 108 ALLURE) 
1.0 VTi 72 S&S / 1.0 VTi 72 ETG 

ACTIVE 3-θυρο & 5-θυρο / ACTIVE TOP! 5-θυρο (επιπρόσθετος εξοπλισμός του 108 ACCESS)
1.0 VTi 72 S&S / 1.0 VTi 72 ETG

•  Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7", λειτουργία Mirror Screen Triple Play, 
   Bluetooth®, θύρα USB, jack, 4 ηχεία & χειριστήρια στο τιμόνι 
•  Κάμερα οπισθοπορείας 
•  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες

•  Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
•  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
•  ∆ιακοσμητικά χρωμίου στα πλαϊνά παράθυρα (εκδόσεις TOP!)
•  Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα (εκδόσεις TOP!)

•  Εσωτερικό décor Gris Délice : διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής 
   κονσόλας σε γκρι χρώμα
•  Tιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

•  Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο με διαιρούμενη πλάτη 50-50
•  Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
•  Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα ‘JUSA WHITE’ με καρώ μοτίβο σε λευκό-μαύρο-γκρ

Πίσω προφυλακτήρας με διαχύτη αέρα σε μαύρο χρώμα & κεντρική απόληξη εξάτμισης

Πατάκια velours Mistral εμπρός/πίσω με κόκκινες διακοσμητικές ραφές

• Επρός και πίσω σπόιλερ σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Noir Caldera

ι

•  Οροφή Black Diamond σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Noir Caldera
•  Εμπρός προφυλακτήρας με διακοσμητικά χρωμίου
•  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών επιχρωμιωμένα
•  Σήματα STYLE στις πλευρές του αμαξώματος (αποκλειστικά για την έκδοση STYLE)
•  Φυμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών
•  Πίσω σπόιλερ σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Noir Caldera

•  Ατ

• ∆ιακοσμητικά καλύμματα των εμπρός εσωτερικών μαρσπιέ από αλουμίνιο με μονόγραμμα STYLE
• Πατάκια velours Mistral με λογότυπο 108 (αποκλειστικά για την έκδοση STYLE) 
• Εσωτερικό décor Noir / Rouge & επένδυση καθισμάτων από ύφασμα 'JUSA WHITE' με καρώ   

Active City Brake Lane Departure Warning

 
  μοτίβο λευκό-μαύρο-γκρι (συνδυάζεται αποκλειστικά με εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet παστέλ)
  Εσωτερικό décor Bleu Égée & επένδυση καθισμάτων από ύφασμα 'JUSA BLEU' με καρώ  
  μοτίβο λευκό-μπλε-γκρι (συνδυάζεται αποκλειστικά με εξωτερικό χρώμα Blanc Lipizan παστέλ 
  ή Bleu Égée μεταλλικό) 
  Εσωτερικό décor Green Fizz & επένδυση καθισμάτων από ύφασμα 'JUSA GREEN'  με καρώ  
  μοτίβο λευκό-πράσινο-γκρι (συνδυάζεται αποκλειστικά με εξωτερικό χρώμα Green Fizz μεταλλικό)

σάλινες ζάντες 15" με διακοσμητικό τάσι 'BRECOLA' & ελαστικά 165/60 R15

•  Ατσάλινες ζάντες 15" με διακοσμητικό τάσι ‘BRECOLA’ (εκδόσεις TOP!) & ελαστικά 
   165/60 R15
•  Κιτ επισκευής ελαστικού (εκδόσεις TOP!) 
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PEUGEOT 108 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PEUGEOT 108 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά (mm)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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(mm)

A 566

B 1.051

B1 1.845

C 975

D 831

E 500

E1 562

E2 672

E3 1.000

F 1.366

G 1.366

H 1.337

I 1.332

J 261

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά (mm) 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Εκδόσεις Berline (με εφεδρικό τροχό) Εκδόσεις TOP! (με κιτ επισκευής ελαστικού)
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Κωδικός εντύπου: N013 
Ιούνιος 2019

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που πωλούνται στην 
Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να
πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot,
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το
οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία
πώλησης αυτοκινήτων Peugeot στο ∆ίκτυο ∆ιανομέων Peugeot.
Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η 
AIGLON Α.Ε. (Λεωφόρος Κηφισίας 240-242). 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους
αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της
σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι
έχουν την ισχύ σύμβασης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα
να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των

παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το
παρόν έντυπο.
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της
Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία
αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις
προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο 
εμπόριο. 

Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν 
έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς
του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος.
Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να 
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά,
τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό.

Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού 

Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. στο 
τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot.gr  
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε με τα 
σημεία πώλησης του ∆ικτύου Peugeot.

AIGLON A.E.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242,152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, info@peugeot.gr

PEUGEOT  108
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & 
BAΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

www.peugeot.gr

του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο λάθος, μη διστά- 
σετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

AIGLION A.E.: Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-67 00 000, info@peugeot.gr

www.peugeot.gr

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που 
πωλούνται στην Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει 
από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον 
εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται 
μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία 
πώλησης αυτοκινήτων Peugeot στο Δίκτυο Διανομέων Peugeot. 
Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η 
AIGLON Α.Ε. (Λεωφόρος Κηφισίας 240-242). 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά 
τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση 
κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται 
να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ σύμβασης.  
Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot διατηρεί το 

δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 
τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να 
υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο.
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των 
διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα 
αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι 
ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 
προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. 
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο 
παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες 
τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή 
του χρώματος.
Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να παρου-

σιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον 
εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη 
δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο 
λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. στο 
τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot.gr
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε 
με τα σημεία πώλησης του Δικτύου Peugeot.

PMF-62569_PEUGEOT_108_T-X_2017_06_updated_FINAL.indd   6 31/08/2018   11:02:33




