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Skill deg ut, og vis frem din stil! Velg mellom kombi- og cabrioletversjonen, lek deg
med de personlige tilpasningene og fargene… og nyt gleden av å ha en bybil som
matcher deg! Peugeot 108 er teknologisk og tilkoblet, for enklere og større kjøreglede.
Med PEUGEOT 108 er du deg selv hele veien!

UTTRYKK DIN
PERSONLIGHET 108



Med Dressy-stilen gir Peugeot 108 en ny
tolking av de tidløse pepita-rutene. Et
elegant og sporty motiv som ofte går
igjen i moteverdenen. 
Presise kontraster for et moteaktig og
hyperelegant resultat!



Enten du er en musiker i det skjulte eller en mer
alminnelig musikkentusiast, kommer ditt
toneelskende temperament til uttrykk med
temaet Playlist!
Symbolene som er hentet fra bil- og
audioverdenen slår an tonen… Peugeot 108 er
som skapt for deg! Den matcher perfekt din
elektiske og musikalske personlighet.



Akkurat som diamanten som den har hentet navnet fra, oser Diamond av eleganse med tusenvis av
fasetter. De matte og skinnende prismene gir karosseriet inntrykk av volum og bevegelse. Et tema som
virker som et blikkfang, og gir bilen en rocket, glamorøs «look».



Tatoo-temaet har hentet sine blomstermotiver fra street-art.  De
metallaktige blomstene og blomsterbladene følger et nøyaktig,
nesten nervøst mønster. Med Tattoo viser Peugeot 108 en frekk og
annerledes stil, mellom idyllisk romantisme og urban dristighet. En
stil som smyger seg under huden!



Temaet Dual med to farger er unik for Peugeot 108 (kun 5-dørs til
Norge). 
Bilens tøffe «look» iscenesetter karosseriets to farger, og understrekes
av en sticker som strekker seg med degraderte farger.
Med Dual kan du spille mynt eller krone med byen, avhengig av ditt
humør.



Barcode er en teknologisk og urban stil som spiller på
linjer og farger, og som endevender de etablerte
dresskodene.
En hyperaktuell stil som oser modernitet på sitt beste.



PEUGEOT 108 Sport henter sine grafiske koder fra racerbiler.
Panseret og bakskjermene har et degradert dam-mønster. 
Bilen har speil med deksler i sort lakk med en rød kant og spesielle
matter. Med temaet Sport viser Peugeot 108 en urban, trendy stil
som matcher med bilens estetiske linjer.



Nye PEUGEOT 108 finnes med syv forskjellige personlige tilpasninger som svarer til alle ønsker.  
Det er stickers på karosseriet og på dashbordet*. Speildeksler, ekstra matter og nøkkeldeksler kompletterer
bilens unike, eksklusive look.

*Avhengig av temaet for personlig tilpasning.

PERSONLIG TILPASNING

(1) Speildekselet i Playlist-temaet kan være hvit, avhengig av karosserifargen.
(2) Fargen på speildekselet i Dual-temaet er avhengig av fargeduoen som er valgt (grå, blå eller sort).

(1)

(2)



MED STIL 
EN BYBIL PEUGEOT 108 er en kompakt bil som

et rent konsentrat av mote og
eleganse. 
Bilens sofistikerte urbane silhuett, med
dynamiske linjer og raffinerte detaljer,
virker umiddelbart tiltrekkende. De
teknologiske lyktene med LED-
lampene, som går i ett med karosseriet,
er i sort og krom, og bidrar til å gi bilen
et elegant utseende. Bak danner
lyktene, som omfatter ryggelys og
tåkelys, tre klør som trer skarpt frem av
karosseriet. 



OG KOMPAKT 
KOMFORTABEL
PEUGEOT 108 greier det kunststykket å være
både kompakt og komfortabel. 
Interiøret har blitt uttenkt med maksimal
romslighet og mange oppbevaringsrom 
både for fører og passasjerer. 
Kupeen er absolutt intuitiv: Når føreren har
installert seg i det høyderegulerbare setet*,
har han/hun lett tilgang til alle de forskjellige
betjeningene.

En annen stor fordel: Bagasjerommet til
Peugeot 108 er spesielt romslig for

kategorien. Med en kapasitet på 234 liter 
(196 cm3 med VDA-norm), kan det komme
opp i 868 liter (780 dm3 med VDA-norm)
dersom seteryggene på baksetet foldes
sammen 50/50*.

Den lave lasteterskelen (kun 77 cm) gir lett
tilgang til bagasjerommet. Tilgangen lettes
ytterligere av hattehyllen som automatisk
folder seg opp mot bakruten når bakluken
åpnes.

Peugeot 108 TOP! Har et stort soltak. 
Dette soltaket, som er i kanvas og har
elektriske betjening som standardutstyr,
dekker nesten hele takets lengde. Åpningen
kan justeres etter behov. For ytterligere
komfort er taket utstyrt med en deflektor 
som foldes automatisk ut når taket åpnes,
noe som gjør at man unngår trekk i kupeen
samtidig som det demper luftstøyen.
Kanvastaket i Peugeot 108 TOP! Finnes i tre
forskjellige farger: sort, grå og Red Purple.

*Standardutstyr, avhengig av versjon



Motorutvalget på Peugeot 108 består 
av fire forskjellige 3-sylindrede motorer
med høye ytelser.

Stop & Start-systemet (på 1,0 e-VTi
motoren med 68 hk), som er perfekt
tilpasset bytrafikken, reduserer
drivstofforbruket, det forurensende
utslippet og støynivået når bilen står stille.

MOTORER
For å gi deg enda større kjøreglede er
Peugeot 108 utstyrt med en 5-trinns
manuell girkasse eller en elektronisk styrt
5-trinns ETG5-girkasse. Denne girkassen
gjør det mulig å veksle mellom automatisk
modus og manuelt girskift ved hjelp av
hendlene ved rattet.

Peugeot 108 kan også utstyres med den 
3-sylindrede motoren som er både
økonomiske og effektive. Denne 1,2 PureTech
motoren med 82 hk og 5-trinns manuell
girkasse har et utslipp på kun 99 g CO2/km.
Denne bensinmotoren, som er kompakt og
lett, har en høy yteevne som skyldes
optimalisert forbrenning og reduserte
gnisninger.

Standardisert forbruk, UTAC-måling 1,0 VTi 68 hk manuell 1,0   VTi 68 hk ETG5 1,2 PureTech 82 hk
manuell

Forbruk bykjøringe (liter/100 km) 4,5 5,0 5,4

Forbruk utenbyskjøring (liter/100 km) 3,5 3,8 3,7

Forbruk blandet kjøring (liter/100 km) 3,8 4,2 4,3

CO2 -utslipp blandet kjøring (g/km) 88 97 99

FORBRUK OG UTSLIPP BENSIN

I overensstemmelse med direktivene 99/100/CE. 
ETG: « Efficient Gearbox » (elektronisk betjent manuell girkasse).
De drivstofforbrukene som oppgis i tabellen over svarer til de verdier som er godkjent etter det europeiske regelverk som gjelder for alle fabrikanter 
og alle personbiler som selges i Europa.
Disse verdiene gjør det mulig å sammenligne biler og gjøre det enklere å velge. Forbruket ved bykjøring oppnås på en typisk urban bystrekning over ca. 
4 kilometer. Forbruket utenbys oppnås på en strekning utenfor by over ca. 7 kilometer.
Forbruk ved blandet kjøring oppnås ved å evaluere begge strekninger, i by og utenfor, dvs. til sammen ca. 11 kilometer.
Disse verdiene oppnås under strenge testforhold (temperatur, vekt, spesifikasjoner for prøvebenken, osv.) og med en rolig kjøreprofil. 
De reelle kjøreforhold, været, bilens belastning, kjørestilen, dekktrykket, eventuell takgrind montert (selv uten last, utbredt bruk av klimaanlegget 
og/eller varmen og bilens generelle tilstand kan føre til annet forbruk enn det som er godkjent). Finn alle råd for økonomisk og miljøvennlig 
kjøring på www.peugeot.no



Peugeot har et stort utvalg av biler med lavt
utslipp. Over halvparten av alle Peugeot-
modeller som selges i verden har et utslipp
på under 140 g CO2 per km. Denne ytelsen
bygger på velprøvde teknologier der
Peugeot er ledende, og på helt nye
teknologier: Stop & Start og utvikling av en
ny generasjon PureTech-motorer.

PEUGEOT OG MILJØET
Ansvarlig kjøring 
Peugeot 108 er utstyrt med dekk med lav
rullemotstand som reduserer
drivstofforbruket.

PureTech: Optimaliserte motorer
For å svare til kravene om reduksjon av
forurensende utslipp har Peugeot lansert
en ny serie 3-sylindrede motorer som gjør

det mulig å øke motorens ytelse ved å
redusere slagvolumet samtidig som
ytelsene bevares (effekt og dreiemoment).

Den kompakte 3-sylindrede PureTech-
motoren gjør det mulig å redusere
forbruket og CO2-utslippet med 25 % i
forhold til en 4-sylindret motor med
samme effekt. Føreren drar dermed nytte
av en drivstofføkonomi på ca. 1,5 liter på
100 km uten at det går ut over
kjørekomforten.



ESC 
Nye Peugeot 108 er standardutstyrt med ESC (Electronic Stability
Control/Elektronisk stabilitetskontroll). Dette systemet omfatter
ABS (antiblokkering av hjul), elektronisk bremsekraftfordeling (REF),
nødbremseassistanse (AFU), antispinn (TRC) og dynamisk
stabilitetskontroll (VSC).

Hill Assist (bakkestarthjelp)*
Bakkestarthjelpen holder bilen stille et kort øyeblikk slik at føreren
får tid til å flytte foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

* Denne funksjonen, som er standard, kan ikke deaktiveres.

SIKKERHET
Hastighetsbegrenser* 
Nye Peugeot 108 kan utstyres med hastighetsbegrenser som gjør
det mulig å programmere en hastighet som ikke skal overstiges.

*Standard- eller ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon og motor.

Dekktrykkovervåker
For å gi enda bedre sikkerhet vil varselsystemet for trykket på de
fire dekkene varsle føreren dersom det skulle inntreffe trykkfall.
En lampe vil da tennes i instrumentpanelet, og et lydsignal avgis.

Kollisjonsputer og ISOFIX-fester 
For optimal sikkerhet er nye Peugeot 108 standardutstyrt med
6 kollisjonsputer (2 foran, 2 på sidene og 2 gardiner i taket) og
med effektive to 3-punkts ISOFIX-fester i baksetet.
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  1 • Hvit Lipizan
  2 • Grå Gallium
  3 • Grå Carlinite
  4 • Sort Caldera 
  5 • Rød Scarlett
  6 • Blå Smalt
  7 • Gul Pepite
  8 • Red Purple

  9 • Tofarget: Rød Scarlet / Sort Caldera
10 • Tofarget: Grå Carlinite / Sort Caldera
11 • Tofarget: Rød Scarlet / Grå Gallium
12 • Tofarget: Hvit Lipizan / Blå Smalt 
13 • Tofarget: Hvit Lipizan / Grå Gallium
14 • Tofarget: Red Purple / Sort Caldera

FARGER

1 • 15’’ Ligne S aluminiumsfelg (tilbehør)
2 • 15” Thorren aluminiumsfelg
3 • 15” Brecola hjulkapsel
4 • 14” Xaurel hjulkapsel

FELGER



1 • Sort skinn Claudia med kontrastsømmer (ekstrautstyr)
2 • Kryssvevet sort Carolight med røde striper (GT Line, 

ikke  i Norge)
3 • Kryssvevet Curitiba i sort og grått (Access)
4 • Kryssvevet Carolight i grå Mistral (Active og Allure)
5 • Kryssvevet Rayura Grå og Lama (TOP!)

Peugeot 108 finnes med fem forskjellige inntrekk.
Det kryssvevde stoffet Curitiba i sort og grå er unik på nivå Access. 
På nivå Active og Allure er 108-kombi ikledd et Carolight-stoff, i grå Mistral
På nivå GT Line har bilen sort Carolight , skotskrutet med røde og blå striper. 
Peugeot 108 TOP! er kledd i Rayura grå og Lama.
Skinnkledningen Claudia med kontrastsømmer.

KLEDNINGER
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TILBEHØR
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1 Ligne-styling: karosserisett, 
speildeksler og stickers

2 Ligne S-bakfangerdiffuser 
med forkrommet eksospotte

3 Ligne S-gulvmatter

4 Garmin-navigasjonssystem

5 Kiddy Cruiser Fix Pro-barnesete

6 Gomrstøpt matte

7 AXEL 14’’-aluminiumsfelg
(selges også i sett på 4)

8 Takbøylesett

FORHANDLERE OG SERVICE

FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som
monteres i din bil. Det settes store krav til valg av
materialer, det foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester.
Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og arbeid
fra 5 år og 100.000 kilometer, samt en garanti mot
gjennomrustning i 12 år på personbil og 8 år på
varebil fra første registreringsdato.

PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp på alle
dine bilturer i Norge såvel som i hele Europa om
problemer skulle oppstå. Peugeot Assistance står
til din disposi-sjon 24 timer i døgnet, 365 dager i
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe
gratis på grønt nummer 800 30022 og hjelp
kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i direkte
kontakt med din forhandler om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd
av sammensatt mekanikk. Dersom en av disse
delene går i stykker, og skiftes ut med en uoriginal
del, risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye
testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen
din, kan du være sikker på at Peugeot originaldeler
gir deg nettopp den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør,
skreddersydd til den enkelte bilmodell. Peugeot
forhandleren har ut-valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen
AS sitt sentrallager på Fjeldbo. Forhandlerne er
online datatilknyttet hverandre og sentrallageret for
å sikre maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet og “over
natten leveringer” av deler fra Frankrike* er med på
å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig

* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

MER ENN 10 000 SALGS- OG SERVICEPUNKTER I
EUROPA 

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 

testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for deg og din
bil. 70 forhandlere og serviceverksteder i Norge og
over 10 000 i hele Europa står klare dersom det
skulle dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende
adresser: 

http://www.peugeot.com 

http://www.peugeot.no

http://facebook.com/PeugeotNorge

FOR MILJØET 

PEUGEOT OG MILJØET 

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk
stadig nye tiltak for å begrense bilens negative
virkninger på miljøet. Stadig renere motorer,
resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i
fremste rekke også på dette området.

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er
presentert i denne brosjyren er ikke alle
tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under
stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter
trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor
til  oversikt over tekniske spesifikasjoner,
standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk.
Ta kontakt med din Peugeot forhandler for å få
oppdatering på de siste endringer.


