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108 Active:

Sikkerhetsutstyr:
ABS-bremser med bremsekraftfordeler (REF)
Nødbremseassistanse (AFU)
ESP (elektronisk stabilitets program) og antispinn
Dynamisk stabilitetskontroll (VSC)
Dekktrykkovervåker
Fartsbegrenser (unntatt ETG5)
Turteller
Hill assist
Kollisjonsputer for fører og passasjer foran
Sidekollisjonsputer foran
Sidekollisjonsgardiner fra tak foran og bak
Isofix barnesetefeste i baksete
Sikkerhetsbelter med aut. strammere og blokkere
Varsellyd for gjenglemt nøkkel i tenning
Varsellyd for gjenglemt tente lys
Varsellyd for glemt sikkerhetsbelte
Startsperre
Hodestøtter foran og bak

Komfort og teknikk:
Servostyring, elektrisk 
Høydejusterbart ratt
Klimaanlegg, manuelt betjent
7” berøringsskjerm, Mirror screen, Jack og streaming
Bluetooth, DAB+, 4 høyttalere og multifunksjonsratt
Skinntrukket ratt og -girspakkule
Fjernbetjent sentrallås 
Elektrisk betjente vinduer foran
El-justerbare og oppvarmede sidespeil
Bakrute, el-oppvarmet
Førersete, høydejusterbart
Innvendig justering av hovedlys
Delt, nedfellbart baksete 50/50
Varmeseter foran
Sminkespeil i solskjerm for fører og passasjer foran
Speil utvendige, manuelt justerbare
Vinduspusser foran med to hastigheter og intervall
Oppbevaringsrom i dører foran
Oppbavaringsrom i midtkonsollen

Dynamikk og design:
15’’ stålfelger 165/60 R15
LED kjørelys
Luke for drivstoff drivstoffpåfylling
Ekstra fargede sidevinduer bak og ekstra farget bakrute
Støtfangere foran og bak i karosserifarge
Utvendige dørhåndtak og sidespeil i karosserifarge
Tåkelys bak

Standardutstyr 



Ekstrautstyr 

108 Active:
15” aluminiumsfelger, 165/60 R15
Reservehjul, nødhjul
Active City Brake
Dørhåndtak og sidespeil i krom
Ryggekamera
Tak lakkert i sort
Tåkelys foran
Metallic lakk

Personlig tilpasning

Dashbord farger:
- Sort blank dashbord med hvite dyser
- Sort blank dashbord med røde dyser



Motor og teknikk

Bensinmotor:   1.0 72 hk  
  Manuell 
Sylindervolum:  998 
Maks ytelse kW:  53 
Makes ytelse hk o/min:  72 v/6000 
Maks dreiemoment Nm o/min:  93 v/4400 

Girkasse, antall trinn:  Manuell, 5 

Dekkdimensjon:  165/60 R15 
Bremser foran:  Ventilerte skiver 
Bremser bak:  Tromler 

Egenvekt kg:  840 
Tillatt totalvekt  1240 
Svingdiameter (mellom fortau)  10,0 
Topphastighet km/t  160 
Akselerasjon 0-100 km/t  13,8 

Drivstofftank, liter:  35 

Stop&Starat teknologi  Ja 

Forbruk liter/mil (ihht direktiv 99/100/CE):
Bykjøring  0,43 
Landevei  0,34 
Blandet kjøring  0,37 
CO2-utslipp g/km (WLTP)  110-111 
NOx-utslipp mg/km  19,0 



Dimensjoner



Forhandler stempel

Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er 
produsert. Vi tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil.Vi ber deg 
derfor å undersøke med din Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske 
spesifikasjoner.

Bagasjeromsvolum:


