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Allerede ved første øyekast er PEUGEOT 208 en bil med en forførerisk
kraft: En sikker, sporty og elegant stil, som fremheves av metallic
lakkfargen Oransje POWER, og som er et rent uttrykk for dynamikk
og friskhet.

Med sine farger, sine sportsversjoner, det teknologiske utstyret som
gir bedre komfort og bedre sikkerhet, og sine nye motorer med lavt
forbruk og høye ytelser, er PEUGEOT 208 en bil som ikke har forsømt
noe.

KONSENTRERT
ENERGI



Støtfangeren foran har skarpere, mer presise og muskuløse linjer. Den
brede grillen og den tykke rammen rundt er helt integrert i
støtfangeren.

Denne stilen fremheves foran av de nye, tofargede lyktene, med sorte
og kromfargede masker som strukturerer lykten og gir den et skarpere
utseende, og en teknologisk LED-lyssignatur* av toppkvalitet, med
den unike kattemyke stilen som er så lett gjenkjennelig.

*100 % lysemitterende dioder som er standard fra andre utstyrsnivå.

MAGNETISK
FORFØRENDE



PEUGEOT 208 er en urban bil med rik personlighet og ny stil som er meget forseggjort.
Silhuetten er både stilig og sporty, med energiske, moderne proporsjoner.

EN SPORTY OG
ELEGANT STIL 



Baklysene med sine 3D-klør med LED-lamper* fanger umiddelbart oppmerksomheten.
Resultatet er homogent, med en varm, opalskimrende rødfarge og en 3D-effekt som gjør
lyktene til teknologiske underverker.

Disse lyktene, med de tre «klørne» som klart identifiserer PEUGEOTs stil, finnes på alle
PEUGEOT 208-modellene.

*100 % lysemitterende dioder.

STRÅLENDE
IDENTITET



De kompakte dimensjonene til PEUGEOT 208 (under 4 meter lang) kombinert med det
lille rattet, gjør bilen smidig og veldig lett å manøvrere i bytrafikken. Dette øker
kjøregleden, og gir en stimulerende, trivelig kjøreopplevelse.

PEUGEOT 208 er like tilpass i byen som på landeveien og motorveien, og er en bil det er
lett å bruke i hverdagen, takket være ryggekameraet*, ryggesensoren* (varsling av
hindringer ved rygging) og Park Assist*-systemet (aktiv assistanse ved lukeparkering, i
hastigheter under 8 km/t). Disse utstyrsfunksjonene kan kombineres.

*Standard eller ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. Kjøreassistanse der føreren har den endelige
kontrollen over bilen.

KOMPAKT OG 
LETTSTYRT



Inne i PEUGEOT 208 faller alle funksjoner naturlig for hånden, og de forskjellige
betjeningene utføres lettere takket være bilens PEUGEOT i-Cockpit. Denne førerplassen
omfatter et kompakt ratt, head-up instrumenter og en stor 7-tommers berøringsskjerm,
og gir føreren en stimulerende, instinktiv og sikker kjøreopplevelse.

Interiøret i PEUGEOT 208 er stilrent og elegant. Her har hver detalj sin betydning, fra
innredningen av kupeen til valg av materialer og den helt unike, teknologiske
lysharmonien, med hvit bakgrunnsbelysning i displayet og de blå lysguidene rundt
panorama glasstaket.

KJØRING SOM ER
SPENNENDE OG
INSTINKTIV



Utvalget av lakkfarger og lakktyper – vanlig lakk, metallic, perlemor, teksturert
matt lakk* - har blitt beriket med helt nye farger. Det rike utvalget av lakkfarger
svarer til kundenes stigende ønske om å ha en bil som skiller seg ut.

Den nye metallic lakkfargen Oransje POWER er dynamisk, ung og frisk. Det er
en kvikk, lystig, glitrende og absolutt moderne farge som stiller både føreren
og bilen i et spesielt godt lys.

*Frem til februar 2018.

FRISKE OG MODERNE
FARGER



PEUGEOT 208 fortsetter sin modellopptrapping med GT Line,
som har en sterk, dynamisk og sporty personlighet.

PEUGEOT 208 GT Line finnes med bensinmotoren 1.2 PureTech
110 hk S&S (Stop&Start) og dieselmotorene 1.6 BlueHDi 100 hk
og 120 hk. Utvendig skiller den seg ut med:

• List rundt grill og tåkelysdeksler i sort Perla
• «EQUALIZER»-grill med rød 3D-effekt
• 17-tommers’ CAESIUM-aluminiumsfelger med diamantfinish
• Speildeksler i sort Perla Nera

• Forkrommede lister rundt sidevinduene
• Forkrommet eksospotte
• GT Line-monogram i grillen, på forskjermene og bakluken
• PEUGEOT i rødt foran og bak
• Ekstra fargede vinduer.

EN PERSONLIGHET
GT LINE



PEUGEOT 208 GT Line, som har sin plass mellom utstyrsnivået Allure og
sportsversjonen GTi, illustrerer perfekt Peugeots strategi om modellopptrapping.

Bilens interiør, som er sporty og av toppkvalitet, skiller seg ut med:

• Sportsseter i sort Prestige-skinnimitasjon - kryssvevet stoff Oxford Mistral
• Røde sømmer på setene, og armlener på dørene, girspakmansjett og
parkeringsbrems i skinn*
• Dørhåndtak foran* i blank sort med rød kant*
• Sporty ratt i Nappaskinn med flat del, røde sømmer og detalj i satinert krom
• PEUGEOT-dørterskler i aluminium
• Aluminiumspedaler
• Berøringsskjema med sporttema i rødt og sort.

EN SPORTY TYPE
GT LINE

*Identisk med versjon GTi.



PEUGEOT 208 har tilkoblede tjenester og apper som er lett
tilgjengelige fra den 7-tommers store kapasative
berøringsskjermen.

3D-tilkoblet navigasjon* med talegjenkjennelse
Kjør trygt og sikkert i din PEUGEOT 208 utstyrt med det nye
tilkoblede 3D**-navigasjonssystemet med talegjenkjennelse som
brukes til å styre navigasjonssystemet, telefonen og forskjellige
media, uten å ta hendene fra rattet. 
TomTom®***-tjenestene (Trafikkinfo, bensinstasjoner,
parkeringsplasser, værmelding, lokale søk) viser i sanntid alt det
du trenger under kjøringen: 
• Reisene blir optimalisert, takket være aktualiseringen i sanntid av

all trafikkinformasjon  
• Uten å ta øynene fra veien eller hendene fra rattet, spør du det

tilkoblede 3D-navigasjonssystemer om akkurat det du trenger å
vite, som for eksempel ledige parkeringsplasser i nærheten, hvike
bensinstasjoner som har de beste prisene, eller en nyttig adresse
(restaurant, butikk, sted av interesse)...

* Standard- eller ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon og land.
** Kartene kan oppdateres inntil 4 ganger i året gjennom hele bilens brukstid ved
nedlasting på USB-nøkkel.
*** Er aktiv i over 40 europeiske land (foreløpig ikke i Norge). Tjenestenes disponibilitet
varierer fra land til land. Abonnementet på alle tjenestene gjelder for 3 år, og forlenges
eller fornyes deretter (mot betaling). Takket vær SIM-kortet som er integrert i
PEUGEOT Connect SOS og Assistance (ytterligere informasjon på side 35), er systemet
selvstendig, uten ekstra omkonstninger for tilkobling.

Mirror Screen: speilet til din smartphone
Med Mirror Screen-funksjonen drar du nytte av alle appene i din
kompatible Android AutoTM*, Apple CarplayTM*, ellerMirrorLink®*-
smartphone, og det direkte på berøringsskjermen i din PEUGEOT
208.
* Kun sertifiserte Android AutoTM, Apple CarPlayTM eller MirrorLink®-apper fungerer
når bilen står stille eller når den kjører, avhengig av tilfellene. Når bilen kjører, vil
enkelte funksjoner være nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis på din
smarttelefon, kan kreve et abonnement på en tilsvarende, sertifisert   Android
AutoTM, Apple CarPlayTM eller MirrorLink®-app med betaling. Mirror Screen-
funksjonen virker ved hjelp av Android AutoTM (for Android-telefoner),   Apple CarPlayTM

(for iOS-telefoner) eller ved hjelp av MirrorLink®-teknologien (for MirrorLink®-
kompatible Android-telefoner), på den betingelse at man har et abonnement med
mobiltelefon og Internett. 

Appen «MyPeugeot App»*
Denne appen benytter seg av en Bluetooth®-forbindelse eller
PEUGEOT Connect Packs. Appen henter opp informasjon fra
bilen, på en kompatibel smarttelefon, for å gi deg lokalisering av
bilen (‘find my car’), forlenge navigasjonen til fots (‘last guidance
miles’), gi deg varsler om kommende vedlikehold, følge med på
bilens rekkevidde og holde statistikk for strekningen… 

* App som lastes ned på AppStore (IOS/Apple-telefoner) eller Google Play (Android-
telefoner). Ytterligere informasjon på www.peugeot.no. 

TILKOBLET
100 %



5-tr.man/automat EAT6

205 Nm fra 1500 o/min

Fra 1500 og 5500 o/min

200 bar

240 000 o/min

4,3/4,5

99/104

MOTORER
Peugeot 208 finnes med et stort utvalg av PureTech-
bensinmotorer og Diesel BlueHDi.

3-sylindret PureTech-bensinmotor
Denne kompakte motoren er et rent konsentrat av effektivitet og
spissteknologi. 
Den byr på en kjørekomfort som er blant markedets beste
allerede fra lave turtall, og et ypperlig kompromiss mellom lavt
turtall og effekt. Med tilsvarende effekt og komfort representerer
dette teknologiske fremskrittet 25 % reduksjon i forbruk og CO2-
utslipp

I 2015, 2016 og 2017 vant denne motoren prisen «International
Engine of the Year»* i kategorien for motorer med sylindervolum
på mellom1,0 liter og 1,4 liter.
Kombinert med den nye automatiske girkassen EAT6 har
turboversjonen 1.2 PureTech 110 hk S&S EAT6 et CO2-utslipp på
kun 104 g/km, noe som gjør det til en referanse for segmentet..

*Ytterligere informasjon hos din forhandler eller på www.peugeot.no. 
**Pris som gis av Engine Technology International. Klassifisering opprettet av et
internasjonalt panel av kjente biljournalister.

BlueHDi-dieselmotor
1.6 BlueHDi-dieselmotoren kombinerer den eksklusive teknologien
Selective Catalytic Reduction (SCR) med filterpartikkelet (DPF). Denne
motoren kjennetegnes med ypperlig kjørekomfort og kontrollert
forbruk, både med 75, 100 og 120 hk. Den forener topp ytelser med
kontrollert forbruk og utslipp.

1,2 PureTech 110 S&S

GIRKASSER

MAKS. DREIEMOMENT

TILGJENGELIG TURTALL

DIREKTE INNSPRØYTING UNDER 
HØYTRYKK

TURBO MED HØY YTELSE

FORBRUK BLANDET KJØRING (l/100 km) (1)

CO2 -UTSLIPP BLANDET KJØRING (i g/km)

5-tr.man

254 Nm fra 1750 tr/min

Fra 1750 og 3750 tr/min

3*

79*

1,6 BlueHDi DPF 100 S&S

GIRKASSER

MAKS. DREIEMOMENT

TILGJENGELIG DREIEMOMENT

FORBRUK BLANDET KJØRING (l/100 km)(1)

CO2 (-UTSLIPP BLANDET KJØRING (i g/km)

5-tr.man: 5-trinns manuell girkasse.
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse (Efficient Automatic Transmission 6): Med Quickshift-
teknologi som gir raskere girskift, for en mykere og mer behageligere bruk av girkassen.

S&S: Stop and Start.
FAP/DPF: Dieselpartikkelfilter.
(1) I følge EU-normene. Forbruksverdiene vil endres etter hvert som motorene etter hvert
tilpasser seg 6.2-normene.
* Versjon med meget lavt forbruk, med energisparende dekk UBRR (Ultralav rullemotstand).

Groupe



GLEDE
OG KOMFORT
Hjuloppheng
PEUGEOT 208 har som mål å tilby kjøreegenskaper i toppklassen, med
PureTech og BlueHDi-motorer som har høy yteevne, som er allsidige
og økonomiske, uten at dette går ut over kjøregleden og komforten.

Med PEUGEOT i-Cockpit og det kompakte rattet, hjuloppheng som er
tilpasset de forskjellige motorene og optimalisert vekt som er en
garanti for nøkternhet og reaktivitet, er PEUGEOT 208 en bil som byr
på den perfekte syntese mellom komfort og veigrep og som gir
garantert kjøreglede på det beste.

Automatisk girkasse EAT6
Nye PEUGEOT 208 med motoren 1,2 PureTech 110 hk kan utstyres med den 6-trinns automatiske girkasse EAT6, med omformer
som optimaliserer forbruket og bedrer kjøreopplevelsen.
Denne girkassen er utstyrt med Quickshift-teknologien, som gir:
• raskere og mykere girskift.
• multippelt girskift.

I tillegg har denne girkassen en ytelse (energieffektivitet) som er nesten tilsvarende den man finner på en manuell girkasse, takket
være:
• reduksjonen av innvendig friksjon
• kombinasjon av låsbare omformere hver gang dette er nødvendig, for å unngå glidning.

Resultatet er at denne girkassen kun har 5 g/km CO2-utslipp mer i forhold til en manuell girkasse (med tilsvarende dekk), noe som
gjør denne versjonen meget interessant når det gjelder komfort og forbruk.



I TOPPKLASSE
TEKNOLOGI

Baklys
Lyktene på PEUGEOT 208 med sine «klør» i 3D med LED**-lamper i opalskimrende rødt, er et klart blikkfang. Dette er teknologiske
smykker som klart identifiserer merkets stil, og disse lyktene finnes på alle 208-modellene.

**100 % lysemitterende diode.

Lykter
Med sine sorte og forkrommede masker som strukturerer utseendet og high-tech lyssignaturen med LED*-lamper gir lyktene på
PEUGEOT 208 et skarpt blikk som er lett gjenkjennelig, samtidig som de gir ypperlig sikt, spesielt på sidene og i svinger.

* 100 % lysemitterende diode. 



SIKKERHET
Utstyret ombord i din PEUGEOT 208 er en enda bedre garanti
for din sikkerhet: 

Active City Brake
Active City Brake-teknologien (Automatisk bremsing ved risiko
for kollisjon i bytrafikken) er et nytt system som gjør at du kan
unngå en kollisjon, eller i det minste reduserer kollisjonens
kraft dersom føreren ikke reagerer i tide. Dette systemet virker
i bytrafikk, i hastigheter under 30 km/t.
En lasersensor med kort rekkevidde (Lidar) som er plassert
øverst på frontruten, detekterer hindringer, som en bil som
kjører i samme retning, eller som står stille. Systemet aktiverer
automatisk full bremseeffekt for å unngå kollisjonen, eller den
kan redusere støtet ved å sette ned hastigheten i
kollisjonsøyeblikket. I visse tilfeller kan systemet til og med
stoppe bilen helt for å unngå kollisjon med bilen som kjører
foran.

Kollisjonsputer
Dersom uhellet skulle være ute er Peugeot 208
standardutstyrt med seks kollisjonsputer som bedrer
beskyttelsen av personene i bilen: to kollisjonsputer foran, to
sidekollisjonsputer og to sidekollisjonsgardiner foran og bak.

ESP
Alle 208-modellene er standardutstyrt med ESP (Elektronisk
stabilitetsprogram) som består av Hill Assist (bakkestarthjelp
som gjør det lettere å starte bilen i bakker som er brattere enn
3 %), antispinn, CDS (dynamisk stabilitetskontroll),
nødbremse-assistanse, ABS (antiblokkering av hjul) og
elektronisk bremsekraftfordeler.

Adaptive tåkelys*
Når nærlysene eller fjernlysene er på og man aktiverer
blinklyset med et visst rattutslag, vil tåkelyset lyse opp
innsiden av svingen dersom bilen kjører i en hastighet under
40 km/t (kjøring i bytrafikk, svingete veier, gatekryss,
parkeringsmanøvre).

*Standardutstyr fra Allure utstyrsnivå.

Park Assist og ryggekamera*
Ryggekameraet aktiveres automatisk når bilen settes i revers. Bildet
som kameraet registrerer vises i berøringsskjermen, slik at man lettere
kan detektere hindringer ved manøvreringer i revers. Dette systemet
kan kombineres med Park Assist, en aktiv parkeringsassistanse som
sporer opp ledig parkeringsplass, og assisterer ved manøvrering for
lukeparkering og for å kjøre ut fra parkeringsplassen. Systemet styrer
rattet automatisk, og gir all nødvendig informasjon til føreren ved
hjelp av symboler og lydsignaler.

Føreren styrer akselereringen, bremsingen, girskiftet og clutchen,
dersom bilen er utstyrt med en manuell girkasse.

*Ekstraustyr, avhengig av versjon.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance*

PEUGEOT demokratiserer nødoppringning i Europa. Når hvert minutt
teller, kan du stole på at PEUGEOT Connect SOS reagerer raskt.

Automatisk nødoppringning : Dersom bilens kollisjonsputer eller
aktive beltestrammere blir utløst, vil bilen automatisk foreta en
nødoppringning uten at føreren trenger å gjøre noe som helst.
PEUGEOT Connect SOS lokaliserer da bilen, oppretter en
telefonsamtale med personene i bilen, og sender ut hjelp om
nødvendig. Samtalen kan føres på bileierens eget språk.

Manuell nødoppringning: Dersom bilisten er vitne til eller utsatt for en
kritisk situasjon (illbefinnende, overfall…) kan
han/hun ganske enkelt kontakte PEUGEOT Connect SOS.
Dette gjøres ved å trykke (i tre sekunder) på SOS-knappen på
dashbordet.

Dersom bilen ikke starter, vil man med et trykk på over tre sekunder
på knappen med PEUGEOT løvesymbolet (ved taklampen) iverksette
en oppringning. En talemelding gir beskjed om at
assistanseoppringningen til PEUGEOT Assistanse pågår.

**Tjenesten PEUGEOT Connect SOS er tilgjengelig som ekstrautstyr, avhengig av versjon,
på PEUGEOT 208 utstyrt med styreenhet for dette, på den betingelse at dette blir akseptert
ved bestilling av bilen, og i overensstemmelse med de generelle bruksbetingelser som er
tilgjengelige hos din forhandler.    

Ytterligere informasjon på www.peugeot.no.



FARGER*
PERLEMORSLAKK

Hvit Perle Nacré Sort Perla Nera Hvit Banquise

Grå HurricaneRød Rubi

Blå Virtuel**

Blå Encre

Grå Aluminium**

Grå Artense***

Grå Platinium

Metallic lakk
Orange Power

VANLIG LAKK

TEKSTURERT MATT LAKK

METALLIC LAKK

* Avhengig av utstyrsnivå.
** Frem til februar 2018. 

*** Fra februar 2018.

ICE Silver matt**

Hvit perle matt**



INNTREKK*
* Inntrekk som er tilgjengelig avhengig av versjon/lakkfarge.
** GT Line.

Inntrekk som vises: Skinn Claudia Sort Mistral (frem til februar 2018).
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FELGER*

Aluminiumsfelg 16” TITANE 
Sort, matt klarlakk, delvis diamantfinish

Aluminiumsfelg 15” AZOTE

Aluminiumsfelg 16” TITANE Technical
Grey Brillant, klassisk diamantfinish

Aluminiumsfelg 16” TITANE
Grå Hephaïs

Aluminiumsfelg 16” TITANE 
Blank sort, hvit lasergravering

Aluminiumsfelg 17” med
diamantfinish OXYGENE

Technical Grey

Aluminiumsfelg 17” med
diamantfinish CAESIUM**

*Tilgjengelig avhengig av versjon/motor.
**GT Line.



STILLINJE
01: Boblevest (for henne og for ham)*
02: Hodetelefon med ledning og mikrofon WIZE & OPE
03: Kortermet T-skjorte* 
04: Caps 
05: Termokopp*  
06: Armbåndsur OXYGEN (med tre forskjellige utskiftbare remmer)
07: Trådløs høyttaler 
08: Notisblokk med penn
09: Penn* 
10: USB-nøkkelring 8 Gb
11: Bowlingbag*

*Artikler som er tilgjengelige i oransje og sort.

01

02

03

04 05

06

08 09 10 11

07



TILBEHØR 1. Lastestativ + Caesium-felger 
+ forkrommede speildeklser 

2. Hekkspoiler
3. Røykepakke (askebeger + sigarettenner)
4. Tilhengerfeste + sykkelstativ 
5. Bagasjeromsmatte 
6. Gulvmatte Lime Yellow
7. Gulvmatte Menthol White
8. Tetrax Smartsmartphone-holder
9. Nettbrettholder  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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 5 år/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

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.


